
       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  แหล่งน้ำบนโลก                                        เวลา  2  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 3.2 ป.5/1 เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งได้ (K) 
 2) ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อระบุสัดส่วนของน้ำที่ปกคลุมผิวโลกได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน (P) 
 3) ตั้งใจเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 
 โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง
แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำในดินและน้ำบาดาล น้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็ม  ประมาณร้อยละ 
97.5 ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ำอื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 2.5 เป็นน้ำจืด ถ้าเรียงลำดับ
ปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ธารน้ำแข็ง และพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้
ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 โลกของเรามีน้ำปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนผิวโลกทั้งหมด โดยมีทั้งแหล่งน้ำเค็มและแหล่งน้ำจืด 
ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เราจึงต้องใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นนักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ เพ่ือวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้า
สู่กิจกรรม 
 2. นักเรียนดูภาพหน้าหน่วยการเรียนรู ้ที ่ 6 แหล่งน้ำและลม ฟ้าอากาศ จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ จากนั้นครูกระตุ้นความสนใจโดยใช้คำถาม
ว่า “ภาพนี้มีแหล่งน้ำหรือไม่ ถ้ามีแหล่งน้ำนักเรียนคิดว่าเป็นแหล่งน้ำจืดหรือแหล่งน้ำเค็ม เพราะอะไร” โดยให้ 
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด (แนวตอบ : มีแหล่งน้ำ เป็นแหล่งนำ้จืด 
เพราะมีต้นไม้ขึ้นทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ) 
 3. นักเรียนดูภาพหน้าเรื ่องที ่ 1 แหล่งน้ำในท้องถิ ่นและการใช้ประโยชน์ จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ จากนั้นครูถามคำถามกระตุ้นความคิด
นักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญกับมนุษย์หรือไม่อย่างไร” แล้วให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเพ่ือหาคำตอบ (แนวตอบ : แหล่งน้ำมีความสำคัญกับมนุษย์ เช่น แหล่งน้ำจืดเป็นน้ำที่นำมา
บริโภคและอุปโภค การคมนาคมขนส่ง เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ ซึ่งมนุษย์นำมาเป็นอาหาร 
 4. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนในเรื่องที่  1 แหล่งน้ำในท้องถิ ่นและการใช้
ประโยชน์จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ ครูขออาสาสมัคร
นักเรียน จำนวน 1 คน ให้เป็นผู้อ่านนำ และให้นักเรียนที่อยู่ในชั้น เรียนเป็นผู้อ่านตามทีละคำ ดังนี้ 
  Water Source   (วอเทอ ‘ซอส)    แหล่งน้ำ 
  Ground Water   (เกรานด ‘วอเทอ)   น้ำบาดาล 
  Water Conservation  (‘วอเทอ ค็อนเซอ เวชัน)  การอนุรักษ์น้ำ 
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมลองทำดู โดยศึกษาภาพ แล้วตอบคำถาม จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ ลงในสมุดประจำตัว 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 



       

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ เพื่อปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาแหล่งน้ำบนโลกจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำ
และลมฟ้าอากาศ 

2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาแหล่งน้ำบน
โลก ให้นักเรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนและวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาแหล่งน้ำบนโลก จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและ
ลมฟ้าอากาศ อย่างละเอียดหากมีข้อสงสัยให้สอบถามครู 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมติฐานในการปฏิบัติกิจกรรมแล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัว หรือหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมโดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียน หรือ อินเทอร์เน็ตในแต่ละ
หัวข้อที่กำหนดให้ครบถ้วน จากนั้นบันทึกผลลงในสมุดประจำตัวหรือหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทำ
กิจกรรม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดจนครบ
ทุกกลุ่ม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน/ผลการทำกิจกรรม) 

8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที ่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาแหล่งน้ำบนโลก ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า “จากการทำกิจกรรมพบว่า บนโลกมีปริมาณ
น้ำ 3 ใน 4 ส่วนพื้นผิวโลก โดยมีปริมาณน้ำเค็มประมาณ 97.5 เปอร์เซ็นและมีปริมาณน้ำจืดประมาณ 2.5 
เปอร์เซ็น แสดงว่าน้ำบนโลกมีปริมาณน้ำเค็มมากกว่าปริมาณน้ำจืด และแหล่งน้ำต่าง ๆ บนโลกมีหลายแหล่ง 
เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ น้ำบาดาล” 

 

 

 

 



       

 

ชั่วโมงท่ี 2 
สำรวจค้นหา (Explore) 

9. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในห้องเรียน ตามความสมัครใจจากนั้นครูนำลูกโลกจำลอง มาให้นักเรียนดู 
แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันเปรียบเทียบส่วนที่เป็นพื้นน้ำพื้นดิน และระบุแหล่งน้ำที่ตนเองรู้จักมาให้มาก
ที่สุด แล้วช่วยกันจำแนกประเภทของแหล่งน้ำเหล่านั้น โดยอาจตั้งเกณฑ์ในการจำแนก เช่น น้ำจืดและน้ำเค็ม 
น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นต้น 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

10. ครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 2 คู่ ออกมานำเสนอผการจำแนกประเภทของแหล่งน้ำโดยใช้
เกณฑ์ที่ตนเองกำหนดขึ้นหน้าชั้นเรียน คู่ละ 1 เกณฑ์ แล้วเพื่อนในห้องช่วยกันตรวจสอบว่าสามารถจำแนก
ประเภทของแหล่งน้ำตามเกณฑ์นั้น ๆ ได้หรือไม่ 
 11. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนโลกและตัวอย่างแหล่งน้ำจืดบนโลก จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 12. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
จนครบทุกกลุ่ม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน/ผลการทำกิจกรรม) 

 13. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือหาคำตอบ ดังนี้ 
 - แหล่งน้ำบนโลกมีปริมาณน้ำจืดมากกว่าปริมาณน้ำเค็มหรือไม่ อย่างไร (แนวตอบ : มีปริมาณน้ำเค็ม
มากกว่าปริมาณน้ำจืด ส่วนใหญ่น้ำบนผิวโลกเป็น ทะเล มหาสมุทร) 
 - น้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในด้านใดบ้าง (แนวตอบ : ด้านอุปโภคและบริโภค) 
 - น้ำบนโลกปกคลุมพื้นที่เท่าไรของพ้ืนที่ผิวโลกทั้งหมด (แนวตอบ : พื้นที่ 3 ใน 4 ส่วนของพ้ืนที่ผิวโลก 
ทั้งหมด) 
 14. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนโลกและตัวอย่างแหล่ง
น้ำจืดบนโลกจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า “แหล่งน้ำส่วนใหญ่บนโลกเป็นน้ำเค็ม ส่วนน้ำจืดมีปริมาณน้อยมาก หาก
เรียงลำดับปริมาณแหล่งน้ำจืดจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดสามารถเรียงได้ดังนี้  ธารน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ชั้นดินเยือก
แข็งคงตัว และน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำสิ่งมีชีวิต 
ตามลำดับ”  
 
 



       

 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 15. ครูสุ่มนักเรียน จำนวน 4 คน ให้ยกตัวอย่างแหล่งน้ำบนโลก ดังนี้ 

    คนที่ 1 ให้ยกตัวอย่างแหล่งน้ำผิวดิน 2 ตัวอย่าง 
  คนที่ 2 ให้ยกตัวอย่างแหล่งน้ำใต้ดิน 2 ตัวอย่าง 

    คนที่ 3 ให้ยกตัวอย่างแหล่งน้ำจืด 2 ตัวอย่าง 
    คนที่ 4 ให้ยกตัวอย่างแหล่งน้ำเค็ม 2 ตัวอย่าง 

 16. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง แหล่งน้ำบนโลก และให้ความรู้เพ่ิมเติมจาก
คำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง แหล่งน้ำบนโลก 

ขั้นสรุป 
ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 2. ครูตรวจผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมลองทำดู ในสมุดประจำตัว 
 4. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาแหล่งน้ำ
บนโลกในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนโลก ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า “โลกของเรามีน้ำปก
คลุมเป็นส่วนใหญ่ของพื้นผิวโลกทั้งหมด โดยมีทั้งแหล่งน้ำเค็มและแหล่งน้ำจืด ซึ่งมีความสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 การประเมินก่อนเรียน 
  - แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

- ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียน 

- แบบทดสอบก่อนเรียน - ประเมินตาม
สภาพจริง 

2 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม  

- แบบการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 2) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาแหล่งน้ำบนโลก 
 3) PowerPoint เรื่อง แหล่งน้ำบนโลก 
 4) ลูกโลกจำลอง 
 5) สมุดประจำตัว 
แหล่งการเรียนรู้ 

- อินเทอร์เน็ต 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
.......................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ............................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................    

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
................................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



       

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................  

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ                  เวลา  3  ชัว่โมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
      ว 3.2 ป.5/2 ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ำ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) บอกปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ (K) 
 2) สืบค้นข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำได้ (P) 
 3) ตั้งใจเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 
 น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมากจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 โลกของเรามีน้ำปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนผิวโลกทั้งหมด โดยมีทั้งแหล่งน้ำเค็มและแหล่งน้ำจืด 
ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก  เราจึงต้องใช้น้ำ
อย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน จากนั้นครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับแหล่งน้ำบนโลก 
 2. ครูนำแปรงสีฟัน และแก้วน้ำ มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจ
นักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิดดังนี้ 
 - ขณะที่นักเรียนแปรงฟัน นักเรียนใช้น้ำในการแปรงฟันประหยัดหรือไม่ (แนวตอบ :นักเรียนตอบ
ตามประสบการณ์ของตนเองโดยคำตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน เช่น ใช้น้ำอย่างประหยัด) 
 - นักเรียนมีวิธีการประหยัดน้ำในการแปรงฟันได้อย่างไรบ้าง (แนวตอบ : นักเรียนตอบตามความ
คิดเห็นของตนเองโดยคำตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน เช่น ใช้แก้วรองน้ำนำมาแปรงฟันปิดก๊อกน้ำเมื่อ
ยังไม่ใช้น้ำ) 
 3. ครูนำลูกบอลมาจำนวน 1 ลูก จากนั้นครูส่งลูกบอลให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนส่งต่อไปเรื่อย ๆ 
ถ้าได้ยินเสียงนกหวีดให้หยุดส่งลูกบอลทันที ลูกบอลหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องยืนขึ้น แล้วบอกวิธีการใช้น้ำ
อย่างประหยัดในชีวิตประจำวันมา 1 วิธี ให้กับเพื่อนในห้องฟังซึ่งเพื่อนที่ฟังจะต้องจดคำตอบลงในสมุด
ประจำตัว 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 
แนวทางในการประหยัดและอนุรักษ์น้ำ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและ
ลมฟ้าอากาศ 

2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 แนวทางในการ
ประหยัดและอนุรักษ์น้ำ ให้นักเรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมติฐานในการปฏิบัติกิจกรรมแล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัวหรือหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 



       

 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนและวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ 2 แนวทางในการประหยัดและอนุรักษ์น้ำจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 
6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 

5. จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในตอนที่ 1 โดยช่วยกันสำรวจการใช้น้ำใน
ชีวิตประจำวันของตนเองแล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัวหรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้
ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดจากแหล่งข้อมูล เช่น 

หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต จากนั้นระดมความคิดว่าการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของตนเองเป็นการใช้น้ำอย่าง
ประหยัดหรือไม่ แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัวหรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 2 
สำรวจค้นหา (Explore) 

7. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 แนวทางในการประหยัดและอนุรักษ์น้ำ ตอนที่ 2 โดย
ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์น้ำจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ
เรียนอินเทอร์เน็ต 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นแผนผังแผนภาพ หรืออื่น ๆ ลงในกระดาษแข็งแผ่น
ใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียน
นำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน/ผลการทำกิจกรรม) 
 10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที ่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนกา รทาง
วิทยาศาสตร์ที่ 2แนวทางในการประหยัดและอนุรักษ์น้ำ จนได้ข้อสรุปว่า “แนวทางในการประหยัดน้ำและการ
อนุรักษ์น้ำมีหลายวิธี ดังนั้น เราจึงควรเลือกแนวทางในการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำที่เหมาะสม
กับตนเองและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง” 
 
 
 
 



       

 

ชั่วโมงท่ี 3 
อธิบายความรู้ (Explain) 
 11. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและแนวทางในการ
อนุรักษ์น้ำ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ หรือใช้
โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด ในหนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ 
ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 12. ครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 6 คน ให้ยกตัวอย่างการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึง
การอนุรักษ์น้ำดังนี ้
 - คนที่ 1-3 
   ให้ยกตัวอย่างการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าคนละ 1 ตัวอย่าง 

       - คนที่ 4-6 ให้ยกตัวอย่างการอนุรักษ์น้ำ คนละ 1 ตัวอย่าง 
 13. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ
และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ำ ในการอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 14. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ ลงในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 15. นักเรียนแต่ละคนทำสรุปสาระสำคัญ ประจำเรื ่องที ่ 1 จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5     
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ ลงในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 16. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด ประจำ เรื่องท่ี 1 จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 
ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศลงในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 
หนว่ยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสรุป 
ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 



       

 

 2. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 แนวทางการ
ประหยัดและอนุรักษ์น้ำ ในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำ
และลมฟ้าอากาศ 
 3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 ในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 4. ครูตรวจสอบผลการทำสรุปสาระสำคัญ ประจำเรื่องที่  1 ในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจำเรื่องที่ 1 ในสมุดประจำตัว หรือหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกัน
ว่า “การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ เช่น ควรตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำในบ้าน ใช้อุปกรณ์
ประหยัดน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ เช่น ชักโครกประหยัดน้ำฝักบัวประหยัดน้ ำ ก๊อกประหยัดน้ำ หัวฉีด
ประหยัดน้ำเป็นต้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม  

- แบบการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 2) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 แนวทางในการ
ประหยัดและอนุรักษ์น้ำ 
 3) PowerPoint เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 
 4) QR Code เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด 
 5) แปรงสีฟัน 
 6) แก้วน้ำ 
 7) ลูกบอล 
 8) นกหวีด 
 9) กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 
 10) สมุดประจำตัว 
แหล่งการเรียนรู้ 

- อินเทอร์เน็ต 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
..................................................................................................................................... ................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................................................... .......... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



       

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  เมฆและหมอก                     เวลา  2  ชัว่โมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
   ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) อธิบายการเกิดเมฆและหมอกได้ (K) 
  2) เปรียบเทียบการเกิดเมฆและหมอกได้ (K) 
  3) ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดเมฆและหมอกได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน (P) 
  4) ตั้งใจเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆโดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง ละอองเรณู
ของดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลางเมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดินมาก เรียกว่า 
เมฆ แต่ละอองน้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่
บนพื้นผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า น้ำค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้าง
แข็ง 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เมฆ เกิดจากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่น
ละอองละอองเรณูของดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจาก
พ้ืนดินมาก แต่ละอองน้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ 
 2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่อง เมฆและหมอกจากนั้นครูให้นักเรียนดูบัตรภาพเมฆ แล้วตั้ง
ประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้ 
 - เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ :นักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตนเองโดยคำตอบขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของครูผู้สอน เช่น ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่น
ละออง ละอองเรณูของดอกไม้เป็นอนุภาคเม่ือละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดินมาก) 
(แนวตอบ : นักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง โดยคำตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน  เช่น เมฆมี
รูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคน) 
 - นอกจากเมฆแล้ว ในช่วงเวลาเช้ามักจะเกิดอะไรขึ้น (แนวตอบ : นักเรียนตอบตามความคิดเห็น
ของตนเองโดยคำตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน เช่น หมอก น้ำค้าง) 
 - หมอกเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ : ไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้
พ้ืนดิน เรียกว่า น้ำค้างถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง) 
 3. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในเรื่องที่ 2 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ จาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน
จำนวน 1 คน ให้เป็นผู้อ่านนำ และให้นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนเป็นผู้อ่านตามทีละคำ ดังนี้ 
  Rain   (เรน)    ฝน 
  Hail   (เฮล)    ลูกเห็บ 
  Water Cycle  (‘วอเทอ ‘ไซคึล)  วัฏจักรน้ำ 
  Weather  (‘เว็ธเธอ)  ลมฟ้าอากาศ 
 



       

 

 4. นักเรียนทำกิจกรรมลองทำดู จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำ
และลมฟ้าอากาศ โดยตอบคำถามลงในสมุดประจำตัว (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกต 
พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 
ศึกษาการเกิดเมฆและหมอก จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้า
อากาศ 

2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาการเกิดเมฆ
และหมอก ให้นักเรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนและวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาการเกิดเมฆและหมอก จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่  6 แหล่ง
น้ำและลมฟ้าอากาศ อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครู 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมติฐานในการปฏิบัติกิจกรรมแล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัว หรือหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนดังนี้ 
    1) นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเมฆและหมอกแล้วระดมความคิดเพื่อออกแบบ

แบบจำลองการเกิดเมฆและหมอกโดยใช้อุปกรณ์ท่ีกำหนดจากนั้นบันทึกผล 
    2) นักเรียนช่วยกันสร้างแบบจำลองการเกิดเมฆและหมอกท่ีได้ออกแบบไว้ 
   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 2 
สำรวจค้นหา (Explore) 

6. นักเรียนแต่ละกลุ ่มออกมานำเสนอผลการสร้างแบบจำลองการเกิดเมฆและหมอก พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบการเกิดเมฆและหมอกโดยใช้แบบจำลองหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบ
ประเมินการนำเสนอผลงาน/ผลการทำกิจกรรม) 

7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู ้ที ่ได้จากการสร้างแบบจำลองการเกิดเมฆและหมอก เพ่ือ
เปรียบเทียบการเกิดเมฆและหมอก จนข้อสรุปร่วมกันว่า “เม่ือน้ำได้รับความร้อนจะเกิดการระเหยกลายเป็นไอ
น้ำ และเมื่อไอน้ำลอยไปกระทบกับความเย็นในอากาศ ไอน้ำจึงเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ 
เกาะกลุ่มกัน โดยหากเกิดบนท้องฟ้า เรียกว่า เมฆ แต่ถ้าเกิดอยู่ในระดับต่ำ โดยมีฝุ่นละออกเป็นแกนกลาง 
เรียกว่า หมอก) 
 



       

 

 
ชั่วโมงท่ี 3 
สำรวจค้นหา (Explore) 

8. นักเรียนจับคู่กับเพื่อน โดยให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง เมฆและ
หมอก จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ หรือแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 

อธิบายความรู้ (Explain) 
 9. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้แต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาคำตอบ ดังนี้ 
    - ลมฟ้าอากาศ หมายถึงอะไร (แนวตอบ : ลมฟ้าอากาศ หมายถึงสภาพอากาศรอบ ๆ ตัวเราที่
เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา) 
    - ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำ มีอะไรบ้าง  (แนวตอบ : 
เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง เป็นต้น) 
  - ในการพยากรณ์อากาศและการวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน เราควรสังเกตจากอะไร (แนว
ตอบ : เมฆ) 
 10. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายเรื่องที่ได้ศึกษา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัว เพ่ือนำส่งครูท้ายชั่วโมง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 11. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “เมฆและหมอกมีลักษณะแตกต่างกัน คือ เมฆจะลอยอยู่สู งจากพื้นดินมาก 
และมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนสีขาว ส่วนหมอกจะลอยอยู่ใกล้พื้นดิน และมีลักษณะคล้ายควันสีขาว ทำให้เกิด
ทิวทัศน์ที่สวยงาม” 
 12. ครูนำบัตรข้อความเกี่ยวกับเมฆและหมอกใส่ไว้ในกล่อง แล้วนำมาวางไว้หน้าชั้นเรียนจากนั้นครู
แบ่งนักเรียน ออกเป็นสองฝ่ายโดยให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนออกมากลุ่ม ละ 1 คนแล้วเลือกว่าฝ่ายใดจะได้ทาย
ก่อน 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 13. ตัวแทนฝ่ายที่ได้เล่นก่อน หยิบบัตรข้อความในกล่อง อ่านข้อความให้เพื่อนฟัง แล้วให้เพื่อนทาย 
ถ้าทายถูกจะได้ข้อละ 2 คะแนน ถ้าทายผิดจะไม่ได้คะแนน สลับกันเล่นจนหมดบัตรข้อความที่ครูเตรียมไว้ ซึ่ง
ตัวอย่างบัตรข้อความมีดังนี้ 
     - เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ : เมฆเกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำขนาดเล็ก
จำนวนมาก เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดินมาก) 
     - เมฆ แบ่งออกเป็นกี่ระดับใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการแบ่งเมฆ (แนวตอบ : เมฆ แบ่งออกเป็น 3 
ระดับโดยพิจารณาจากความสูง) 
 



       

 

    - เมฆคิวมูลัส มีลักษณะอย่างไร (แนวตอบ :มีลักษณะเป็นก้อนขนาดคล้ายภูเขาหรือดอกกะหล่ำมีสี
ขาว) 
    - ถ้าพบเมฆคิวมูลัสแสดงว่าสภาวะอากาศเป็นอย่างไร (แนวตอบ : สภาวะอากาศดี ท้องฟ้ามีสีน้ำ
เงินเข้มพบในฤดูร้อน) 
    - หมอกเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ :หมอกเกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำขนาด
เล็กจำนวนมากเมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่ใกล้พ้ืนดิน) 
    - หมอกทำให้เกิดอันตรายหรือไม่อย่างไร(แนวตอบ : หากมีละอองน้ำมากหมอกจะยิ่งหนามาก 
ทำให้การมองเห็นของเราลดลงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง) 
 14. ครูสุ่มเลขที่นักเรียน จำนวน 3 คน ให้ยกตัวอย่างเมฆในแต่ละชั้น ดังนี้ 

   คนที่ 1 ให้ยกตัวอย่างเมฆชั้นสูง 
   คนที่ 2 ให้ยกตัวอย่างเมฆชั้นกลาง 

   คนที่ 3 ให้ยกตัวอย่างเมฆชั้นต่ำ 
 15. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื ่องการเกิดเมฆและหมอก และให้ความรู้
เพ่ิมเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การเกิดเมฆและหมอกในการอธิบายเพิ่มเติม 
 16. นักเรียนแต่ละคนทำใบงาน เรื่อง เมฆและหมอก 
 
ขั้นสรุป 
ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 2. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาการเกิดเมฆ
และหมอก ในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้า
อากาศ 
 3. ครูตรวจสอบผลการสรุปความรู้เกี่ยวกับเมฆและหมอกในสมุดประจำตัว 
 4. ครูตรวจสอบผลการทำใบงาน เรื่อง เมฆและหมอก 

  5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเกิดเมฆและหมอก ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า “ไอน้ำในอากาศ
จะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง ละอองเรณูของดอกไม้เป็นอนุภาค
แกนกลาง เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพื้นดินมากเรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ำที่
เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก” 

 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม  

- แบบการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 2) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 ศึกษาการเกิดเมฆและ
หมอก 
 3) PowerPoint เรื่อง การเกิดเมฆและหมอก 
 4) ใบงานเรื่อง เมฆและหมอก 
 5) บัตรข้อความเกี่ยวกับเมฆและหมอก 
 6) บัตรภาพท้องฟ้า 
 7) สมุดประจำตัวแหล่งการเรียนรู้ 

- อินเทอร์เน็ต 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
.......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................. ........................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



       

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง                                              เวลา  3  ชัว่โมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
   ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) อธิบายการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งได้ (K) 
  2) เปรียบเทียบเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งได้ (K) 
  3) ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน (P) 
  4) ตั้งใจเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง ละอองเรณู
ของดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลางเมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพ้ืนดินมาก เรียกว่า 
เมฆ แต่ละอองน้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่
บนพื้นผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า น้ำค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้าง
แข็ง 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกว่า น้ำค้า ง ถ้าอุณหภูมิใกล้
พ้ืนดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ 
 2. ครูนำบัตรภาพน้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง มาให้นักเรียนดโดยครูติดไว้บนกระดาน 
 3. จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนจากบัตรภาพ โดยให้นักเรียนแต่ละคน
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้ 
    - น้ำค้างเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ : น้ำค้าง เกิดจากไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่
บนพื้นผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน) 
    - น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นอย่างไร (แนวตอบ : น้ำค้างแข็ง เกิดจากน้ำค้างอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุด
เยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง) 
    - น้ำค้างและน้ำค้างแข็งเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร (แนวตอบ : แตกต่างกันน้ำค้างมี
สถานะเป็นของเหลว แต่น้ำค้างแข็งมีสถานะเป็นของแข็ง) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูเตรียมสลากหมายเลข 1-5 จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนออกมาหยิบสลาก 
ซึ่งนักเรียนที่ได้หมายเลขเดียวกันจะอยู่กลุ่มเดียวกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกภายในกลุ่ม 5 คน 

2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 การเกิดน้ำค้างและ
น้ำค้างแข็ง ให้นักเรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนและวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ 2 การเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่ง
น้ำและฝนฟ้าอากาศ อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครู 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 



       

 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมติฐานในการปฏิบัติกิจกรรมแล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัว หรือหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและฝนฟ้าอากาศ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกขั้นตอน จากนั้นบันทึกผล
ลงในสมุดประจำตัว หรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและฝนฟ้าอากาศ 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 2 
สำรวจค้นหา (Explore) 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสร้างแบบจำลองการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งหน้าชั้นเรียนในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน/ผลการทำกิจกรรม) 
8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 การเกิดน้ำค้าง

และน้ำค้างแข็ง ซึ่งได้ข้อสรุปว่า “อากาศบริเวณใกล้พื้นดินจะเย็นลงเร็วกว่าอากาศบนท้องฟ้า ไอน้ำจะเปลี่ยน
สถานะจากแก๊สเป็นละอองน้ำ ซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวหรือเรียกว่า การควบแน่น จึงจำลองน้ำแข็งแทนความ
เย็นในอากาศ เมื่อตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้เกิดเป็นละอองน้ำเกาะที่หลอดทดลองซึ่งเปรียบเทียบได้
กับการเกิดน้ำค้าง และเมื่อใส่เกลือลงในน้ำแข็ง เกลือจะดูดความร้อนออกจากน้ำแข็งทำให้อุณหภูมิต่ำมาก 
ละอองน้ำจึงกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็ก ๆเกาะอยู่ที่หลอดทดลอง ซึ่งเปรียบเทียบได้กับการเกิดน้ำค้างแข็ง” 

ชั่วโมงท่ี 3 
สำรวจค้นหา (Explore) 
 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศหรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
อินเทอร์เน็ต แล้วนำความรู้ที่ได้มาร่วมกัน อภิปรายและบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจำตัว 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

อธิบายความรู้ (Explain) 
 10. นักเรียนแต่ละส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่
นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ ที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน/ผลการทำกิจกรรม) 
 11. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือคำตอบ ดังนี้ 
 



       

 

    - เราจะพบน้ำค้างได้ที่ใดบ้าง (แนวตอบ : จะพบน้ำค้างได้ตอนเช้าตรู่ ซึ่งจะเกาะอยู่บนใบหญ้า บน
ใยแมงมุมที่ขึงอยู่ตามต้นไม้) 
    - น้ำค้างท่ีพบบนใยแมงมุมมีลักษณะอย่างไร (แนวตอบ : มีลักษณะเหมือนเพชรเม็ดเล็ก ๆ ร้อย 
กันเป็นพวง) 
    - การเกิดน้ำค้างแข็งส่งผลอย่างไรบ้าง (แนวตอบ : อาจส่งผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
และหากเกิดเป็นจำนวนมากติดต่อกันหลายวันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุบนถนนได้) 
    - น้ำค้างแข็งท่ีเกิดข้ึนทางภาคเหนือเรียกว่าอะไร (แนวตอบ : เหมยขาบ หรือแม่คะนิ้ง) 
 12. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง น้ำค้างแข็ง ว่า “น้ำค้างแข็งจะเกิดในช่วงฤดูหนาวทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า เหมยขาบ หรือแม่คะนิ้ง อยู่บนดอยสูง ๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยว
เดินทางไปชมเป็นจำนวนมาก” 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 13. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง และให้ความรู้
เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็งในการอธิบาย
เพ่ิมเติม 
 14. นักเรียนแต่ละคนทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ ลงในสมุดประจำตัวหรือหนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ป.5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 15. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 6.4.1 เรื่อง น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสรุป 
ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 2. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 การเกิดน้ำค้าง
และน้ำค้างแข็งในสมุดประจำตัวหรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่น้ำและฝนฟ้า
อากาศ 
 3. ครูตรวจสอบผลการสรุปความรู้เกี่ยวกับน้ำค้างแลน้ำค้างแข็งในสมุดประจำตัว 
 4. ครูตรวจสอบผลการทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู ้ท ี ่  1 ในสมุดประจำตัวหรือหนังส ือเร ียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 

5. ครูตรวจสอบผลการทำใบงาน เรื่อง น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง 
 



       

 

6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า “น้ำค้าง
เกิดจากการกลั่นตัวเมื่อไอน้ำในอากาศกระทบกับบริเวณผิววัตถุที่เย็นกว่า และน้ำค้างแข็งเกิดจากอากาศที่เย็น
จัด ซึ่งอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง น้ำค้างก็จะเกิดการแข็งตัวกลายเป็นน้ำค้าง
แข็ง” 

 
การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม  

- แบบการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 2) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 2 การเกิดน้ำค้างและ
น้ำค้างแข็ง 
 3) PowerPoint เรื่อง การเกิดน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง 
 4) ใบงาน เรื่อง น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง 
 5) สลากหมายเลข 1-5 
 6) บัตรภาพน้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง 
 7) สมุดประจำตัว 
แหล่งการเรียนรู้ 

- อินเทอร์เน็ต 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
.......................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................. ........................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



       

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  หยาดน้ำฟ้า                                                              เวลา  3  ชัว่โมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 3.2 ป.5/5 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) อธิบายการการเกิดหยาดน้ำฟ้าได้ (K) 
  2) เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะและลูกเห็บได้ (K) 
  3) ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดหยาดน้ำฟ้าได้อย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน (P) 
  4) ตั้งใจเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ฝน หิมะ ลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดินฝนเกิดจากละออง
น้ำในเมฆท่ีรวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมาหิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึก
น้ำแข็งรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมาลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยน
สถานะเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็น
ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ฝนเกิดไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆเมื่อละอองน้ำจำนวนมากในเมฆรวมตัวกันจน
อากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมาเป็นฝนหิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งรวมตัวกัน
จนมีน้ำหนักมากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมาลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง
แล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้ำแข็งขนาด
ใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 
 
 
 
 
 
 



       

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนให้นักเรียนทราบ 
 2. ครูนำบัตรภาพฝนตก ลูกเห็บตก และหิมะตก มาให้นักเรียนดู โดยครูติดไว้บนกระดาน 
 3. จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนจากบัตรภาพ โดยให้นักเรียนแต่ละคน
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด ดังนี้ 
    - นักเรียนคิดว่าฝนตกได้อย่างไร (แนวตอบ : ฝนตก เกิดจากไอน้ำในอากาศเมื่อเย็นลงจะ
ควบแน่นรวมตัวกันเป็นเมฆละอองน้ำในเมฆจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น) 
   - นักเรียนคิดว่าลูกเห็บตกได้อย่างไร (แนวตอบ :ลูกเห็บเกิดจากเม็ดฝนถูกลมหรือกระแสอากาศ
พัดขึ้นไปในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจึงเกิดการแข็งตัวเป็นน้ำแข็งหากลูกเห็บถูกพัดขึ้นไปหลาย ๆ 
รอบจะมีขนาดใหญ่ขึ้น) 
   - นักเรียนคิดว่าหิมะตกได้อย่างไร (แนวตอบ :หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็น
ของแข็งซึ่งจะเกิดในสภาวะที่หนาวเย็นและความชื้นเหมาะสม)  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 4. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมลองทำดู จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 
6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ ลงในสมุดประจำตัว 
 



       

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 3 
ศึกษาการเกิดหยาดน้ำฟ้า จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนกาทางวิทยาศาสตร์ที่ 3 ศึกษาการเกิดหยาด
น้ำฟ้า ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง 
 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมติฐานในการปฏิบัติกิจกรรมแล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัว หรือหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้ันตอนและวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใชในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ 3 ศึกษาการเกิดหยาดน้ำฟ้า จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำ
และลมฟ้าอากาศ 
 5 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากแหล่งกา
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัวหรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 6. จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเกิดฝน หิมะ 
และลูกเห็บแล้วนำมาเขียนแผนผัง หรืออ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ ลงใน
กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

สำรวจค้นหา (Explore) 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียน

นำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน/ผลการทำกิจกรรม) 

8. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที ่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ 2 ศึกษาการเกิดหยาดน้ำฟ้า จนได้ข้อสรุปว่า “ฝน หิมะและลูกเห็บ มีกระบวนการเกิดแตกต่าง
กันแต่เป็นหยาดน้ำฟ้า เหมือนกัน ซึ่งฝนเป็นหยาดน้ำฟ้าที่อยู่ในสถานะของเหลว ส่วนหิมะและลูกเห็บเป็น
หยาดน้ำฟ้าที่อยู่ในสถานะ ของแข็ง” 

 
 
 
 
 



       

 

ชั่วโมงท่ี 2 
สำรวจค้นหา (Explore) 
 9. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงท่ีผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้
ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

อธิบายความรู้ (Explain) 
 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
จนครบทุกกลุ่ม ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน/ผลการทำกิจกรรม) 
 11. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ดังนี้ 
   - สิ่งที่ตกลงมาจากฟ้าถึงพ้ืน เรียกว่าอะไร (แนวตอบ : หยาดน้ำฟ้า) 
   - หยาดน้ำฟ้า ได้แก่อะไรบ้าง (แนวตอบ : ฝน หิมะ และลูกเห็บ) 
   - ฝน หิมะ และลูกเห็บ มีสถานะอย่างไรบ้าง (แนวตอบ : ฝน มีสถานะเป็นของเหลวส่วนหิมะและ
ลูกเห็บมีสถานะเป็นของแข็ง) 
  - ทำไมเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง ไม่เป็นหยาดน้ำฟ้า (แนวตอบ : เนื่องจากเมฆไม่ได้ตกลง
มาถึงพ้ืนดินส่วนหมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งไม่ได้เกิดจากการตกลงมาจากฟ้า) 
   - ฝน หิมะ และลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ : ฝนตก เกิดจากไอน้ำในอากาศเมื่อเย็นลงจะ
ควบแน่นรวมตัวกันเป็นเมฆละอองน้ำในเมฆจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นลูกเห็บเกิดจากเม็ดฝน
ถูกลมหรือกระแสอากาศพัดขึ้นไปในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจึงเกิดการแข็งตัวเป็นน้ำแข็งหากลูกเห็บถูก
พัดขึ้นไปหลาย ๆ รอบจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นของแข็งซึ่งจะเกิดใน
สภาวะที่หนาวเย็นและความชื้นเหมาะสม) 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 12. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ เพ่ือ 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการเกิดฝน(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เรื่อง กระบวนการเกิดฝน จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 13. จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ดังนี้ 



       

 

    - ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ ฝนเกิดจากเมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆเมื่อ
ละอองน้ำจำนวนมากในเมฆรวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมาเป็นฝน) 
    - ฝนมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร (แนวตอบ : ทำให้พืชเจริญเติบโต มีน้ำหมุนเวียนเป็นต้น) 
    - การเกิดฝนมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง (แนวตอบ : การเกิดฝนมี 3 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 น้ำในแหล่งน้ำ
ต่าง ๆ เมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำแล้วลอยขึ้นไปในอากาศ ขั้นที่ 2  ไอน้ำในอากาศเมื่อเจอ
อากาศเย็นจะควบแน่นเป็นละอองน้ำ รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ และขั้นที่ 3 เมื่อเมฆรวมตัวกันจำนวนมากจน
อากาศพยุงน้ำหนักของละอองน้ำไม่ไหว จึงตกลงมาเป็นฝน) 
   - หิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ : หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับผลึกน้ำแข็งแล้วรวมตัว
กันจนมีน้ำหนักมากจนอากาศจะพยุงไว้ไม่ไหว จึงตกลงมา) 
   - การเกิดหิมะ มีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง (แนวตอบ : การเกิดหิมะ มี 3 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 น้ำในแหล่ง
น้ำต่าง ๆ เมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำแล้วลอยขึ้นไปในอากาศ ขั้นที่ 2 ไอน้ำในอากาศระเหิด
กลับเป็นผลึกน้ำแข็งรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้น จึงตกลงสู่พื้นโลกและขั้นที่ 3  เมื่อผลึกน้ำแข็งตกลงมาบน
โลกจะไม่ละลายจึงกลายเป็นหิมะ) 
    - ลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวตอบ ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุ
พัดวนซ้ำไปซ้ำมาจนหยดน้ำกลายเป็นก้อนน้ำแข็ง) 
 14. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อการเกิดหยาดน้ำฟ้า และให้ความรู้เพิ่มเติม
จากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การเกิดหยาดน้ำฟ้า ในการอธิบายเพิ่มเติม 
 15. นักเรียนทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ ลงในสมุดประจำตัวหรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วย การเรียนรู้ที่ 6 แหล่ง
น้ำและลมฟ้าอากาศ 
 16. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานเรื่อง หยาดน้ำฟ้(หมายเหตุ : ครูเริ ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสรุป 
ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 2. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมลองทำดู ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
 3. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ 3 ศึกษาการเกิดหยาดน้ำฟ้า ในสมุด
ประจำตัวหรือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 4. ครูตรวจสอบผลการทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 ในสมุดประจำตัวหรือหนังสือเรียวิทยาศาสตร์ 
ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 5. ครูตรวจสอบผลการทำใบงาน เรื่อง หยาดน้ำฟ้า 



       

 

 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเกิดหยาดน้ำฟ้าซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า “ฝน หิมะ ลูกเห็บ
เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝน เกิดจากละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกันจน
อากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมี
น้ำหนักมากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งแล้ว
ถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้น
แล้วตกลงมา” 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5  

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  

- สมุดประจำตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์             
  ป.5  

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม  

- แบบการนำเสนอ
ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรม 
         การทำงาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
 2) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 3 ศึกษาการเกิดหยาด
น้ำฟ้า 
 3) PowerPoint เรื่อง การเกิดหยาดน้ำฟ้า 
 4) ใบงาน เรื่อง หยาดน้ำฟ้า 
 5) บัตรภาพฝนตก ลูกเห็บตก และหิมะตก 
 6) QR Code เรื่อง กระบวนการเกิดฝน 
 7) กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 
 8) สมุดประจำตัว 
แหล่งการเรียนรู้ 

- อินเทอร์เน็ต 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
..................................................................................................... ................................................
............................................................................................................................. ........................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
..................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... .................................. 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



       

 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


