
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่                        เวลา  2  ชั่วโมง 
       (พืชและสัตว์ในท้องถิ่น)              ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.1 ป.1/1 ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ได้ (K)                           
 2. สำรวจพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ได้ (K) 
3. เขียนและบอกลักษณะของพืชหรือสัตว์ได้ (P) 
 4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ บริเวณที่สามารถพบพืชและสัตว์ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหยอ่ม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิด
อาศัยอยู่ เช่น สระน้ำ อาจพบพืช เช่น ผักบุ้ง และสาหร่าย และอาจพบสัตว์ เช่น ปลาและหอย เป็นต้น 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 



ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

2.  ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 

3.  ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ โดยให้นักเรียนออกมาเขียนชื่อ
พืชหรือสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองที่นักเรียนรู้จักบนกระดาน คนละ 1 ชื่อ จะเป็นช่ือพืชหรือสัตว์ก็ได้ ตาม
ความพอใจของนักเรียน โดยไม่ซ้ำกับเพ่ือน 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล) 
4.  เมื่อนักเรียนทุกคนเขียนชื่อพืชหรือสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครูสุ่มวงกลมล้อมรอบชื่อพืช

หรือสัตว์ทีละชื่อ ชื่อที่ครูวงกลมเป็นของนักเรียนคนใดทีเ่ขียนช่ือนั้น ให้ลุกขึ้นแล้วบอกลักษณะของพืชหรือสัตว์
ชนิดนั้น ๆ ให้เพื่อนฟัง 

5.  ครูนำบัตรภาพพืชและบัตรภาพสัตว์ที่มีในท้องถิ่นมาวางคว่ำหน้าและคละกันไว้หน้าห้อง จากนั้น
แบ่งนักเรียนออกเป็นสองฝ่ายตามความเหมาะสม  

  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม) 
6.  ให้นักเรียนเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายทายชื่อพืชหรือสัตว์ โดยครูอธิบายกติกาการเล่น ดังนี้ 
1)  ให้ทั้งสองฝั่งเลือกว่าจะได้เปิดแผ่นป้ายก่อนหรือหลัง อาจใช้วิธีการโยนเหรียญ 

2)  ให้ผู้ที่ได้เลือกก่อน เลือกแผ่นป้ายว่าจะเปิดแผ่นไหน แล้วทายว่าเป็นภาพพืชหรือสัตว์ที่อยู่ใต้ภาพ  
3)  เมื่อทายแล้วครูเปิดแผ่นป้ายเฉลย ถ้าตอบถูกได้ภาพละ 1 คะแนน 

4)  สลับกันเลือกฝั่งละ 1 ภาพ สลับกันจนครบแผ่นป้ายที่ติดไว้บนกระดาน 

5)  เมื่อจบเกม ครูสรุปคะแนนฝ่ายใดทายถูกมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

 1.  ครูถามคำถามสำคัญประจำบทจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 ว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ควรมีลักษณะอย่างไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายคำตอบ  

 (แนวตอบ : สภาพแวดล้อมต้องมีความอุดมสมบูรณ์และมีปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย และแหล่งสืบพันธ์ุและเลี้ยงดูลูกอ่อน) 

2.  ครูให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ โดย
ครูเป็นผู้อ่านนำ แล้วให้นักเรียนอ่านตาม ดังนี้ 

      Environment  (อิน'ไวเออรันมึนท)  สิ่งแวดล้อม 
Shelter   ('เช็ลเทอ)    แหล่งหลบภัย 
Habitat   ('แฮ็บบิแท็ท)    แหล่งที่อยู่ 



Food sources  (ฟูด ซอส)    แหล่งอาหาร 
3.  ครูให้นักเรียนสังเกตภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วบอกว่า สภาพแวดล้อมนี้คือบริเวณใด 

และในภาพพบพืชและสัตว์ชนิดใดบ้าง โดยให้นักเรียนยกมือตอบทีละคน  (แนวตอบ : สภาพแวดล้อมในภาพ 
คือ ป่า และแหล่งน้ำ ในภาพพบพืช ได้แก่ ต้นไม้ พุ่มไม้ และบัว พบสัตว์ ได้แก่ กวาง เสือ ปลา ห่าน และกบ)  
หรือครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 เมื่อเสร็จแล้วให้นำมาส่งครูหน้า
ห้องเรียน 

4.  ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับชื่อพืชและชื่อสัตว์ที่ได้เรียนในชั่วโมงนี ้
 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1. ครูให้นักเรียนทุกคน เขียนลักษณะของพืชหรือสัตว์ที่นักเรียนรู้จักอย่างละ 1 ชนิด ลงในกระดาษ

แผ่นเล็ก หรือในสมุดของตนเอง 
ตัวอย่างคำใบ้เกี่ยวกับพืช เช่น 

- มีลำต้นสูง มีใบเป็นทางยาว ๆ ขึ้นอยู่ตามชายทะเล (มะพร้าว) 
• เป็นพืชที่ขึ้นในน้ำมีใบเป็นแผ่น ลำต้นกลวงใช้กินเป็นอาหารได้ (ผักบุ้ง) 
• มีใบใหญ่ ๆ ขึ้นเป็นกอ ออกผลเป็นเครือ (กล้วย) 
ตัวอย่างคำใบ้เกี่ยวกับสัตว์ เช่น  
• มีใบหูใหญ่ มีจมูกยาว ๆ  มีเขี้ยวยาว (ช้าง) 
• มี 6 ขา มีปีก สีสันสวยงามเกาะตามดอกไม้ (ผีเสื้อ) 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล) 

2. เมื่อทุกคนเขียนเสร็จ ครูสุ่มรายชื่อนักเรียนให้ออกมาอ่านข้อมูลที่ตนเองเขียนให้เพื่อน ๆ ฟังแล้วให้
เพื่อน ๆ ทายว่าข้อมูลนั้นเป็นพืชหรือสัตว์ชนิดใด  
3. จากนั้นให้คนที่ออกมาเลือกเพื่อนคนต่อไปให้ออกมาอ่านคำใบ้สลับกันไปเรื่อย ๆ โดยใช้เวลา
โดยประมาณ 20 นาที และถ้าใครทายถูกครูอาจมีรางวัลเป็นการเสริมแรง 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1.  ครูนำบัตรภาพพืชและสัตว์จากชั่วโมงที่แล้ว มาให้นักเรียนสังเกต แล้วให้ช่วยกันบอกชื่อของพืช

และสัตว์ที่อยู่ในบัตรภาพอีกครั้ง  
2.  ครูถามคำถามว่า พืชและสัตว์อาศัยสภาพแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างไรบ้าง โดยให้นักเรียน

จับคู่แล้วช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

(แนวตอบ : พืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่ง
อาหาร แหล่งหลบภัย และแหล่งสืบพันธ์ุและเลี้ยงดูลูกอ่อน) 

  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม) 



3.  ครูสุ่มนักเรียน 4-5 คู่ ออกมานำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน 

(หมายเหตุ: ครูประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
4.  จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลและรูปภาพในหัวข้อที่ 1 สำรวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง ๆ 

จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมในหน้านี้ให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1.  ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 

2.  ครูประเมนิผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
และการนำเสนอผลการทำกจิกรรมหน้าชั้นเรียน 

3.  ครูตรวจสอบผลจากการทำกิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินก่อนเรียน 
     -  แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง   พืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

 
 
 

   ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียน หน่วยการเรียนรู้  ที ่
2 

 
 
 

  แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

 
 
 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

7.2 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 

     1       1) กิจกรรมนำสู่การเรียน 

 
 
 
 

   ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1      

 
 
 
 

   แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1    

 
 
 
 
• ร้อยละ 

60 ผ่าน
เกณฑ ์ 

     2        2) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

     3) พฤติกรรม 
        การทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์ 

     4) พฤติกรรม 
        การทำงาน 
        กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์ 

     5) คณุลักษณะ 
         อันพึงประสงค ์
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค ์

ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พชืและสัตว์ในทอ้งถิ่น 
 2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

3) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

4) บัตรภาพพืชและสัตว ์

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องสมุด 

2) ห้องเรียน 

          3) อินเทอร์เน็ต 
 

 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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



 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่                              เวลา  2  ชั่วโมง 
       (สำรวจพืชและสัตว์ในบรืเวณต่าง ๆ)    ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.1 ป.1/1 ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุช่ือของพืชและสัตว์ที่พบในบริเวณต่าง ๆ ได้ (K) 
2. ระบุบริเวณที่สามารถพบพืชและสัตว์ได้ (K) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมสำรวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง ๆ ได้ (P) 
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ และบริเวณที่สามารถพบพืชและสัตว ์

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหยอ่ม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิด
อาศัยอยู่ เช่น สระน้ำ อาจพบพืช เช่น ผักบุ้ง และสาหร่าย และอาจพบสัตว์ เช่น ปลาและหอย เป็นต้น 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 



ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความคิด โดยให้นักเรียนช่วยกันบอกช่ือสถานที่หรือช่ือบริเวณที่
สามารถพบพืชและสัตว์ได้ แล้วครูเขียนชื่อบริเวณต่าง ๆ ไว้บนกระดาน 

2.  ครูเลือกบริเวณหนึ่งบนกระดาน แล้วสุ่มเรียกนักเรียนทีละคนให้บอกชื่อพืชและสัตว์ที่สามารถพบ
ได้ในบริเวณนั้น แล้วให้เพ่ือน ๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 1 
สำรวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง ๆ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. โดยให้แต่ละกลุ่มออกไปสำรวจพืชและสัตว์ที่อยู่ในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน  
2. แล้วบันทึกชื ่อพืชและสัตว์ และตำแหน่งที ่พบลงในสมุดประจำตั วนักเรียนหรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์  
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม 
  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอผลการทำกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความรู้ของ

นักเรียนหลงัการทำกิจกรรมท่ี 1 โดยครูตั้งคำถาม ดังน้ี 
  1)  บริเวณในโรงเรียนที่นักเรียนสามารถพบพืชและสัตว์ได้แก่บริเวณใดบ้าง 
        (แนวตอบ สนามหญ้า สวนหย่อม แปลงผัก สระน้ำ เสาธง) 
  2)  บริเวณที่นักเรียนสำรวจพบพืชและสัตว์ชนิดใดบ้าง 
        (แนวตอบ ขึ้นอยู่กับผลการสำรวจของนักเรียน) 
  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 
3.  ครูให้แต่ละกลุ ่มเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ทำกิจกรรมในชั ่วโมงถัดไป ดังนี ้ แผ่นฟิวเจอร์

บอร์ด  กระดาษ สี กาว และของตกแต่ง เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในชั่วโมงต่อไป 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1.  ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วอีกครั้ง 

2.  ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่ทำกิจกรรมที่ 1 สำรวจสัตว์และพืชในบริเวณต่าง ๆ 

  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 



3.  ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากชั่วโมงที่แล้ว มา
จัดทำข้อมูลเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนผัง ภาพวาด เป็นต้น ลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ตามความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม โดยมีครูคอยแนะนำการทำกิจกรรม 

  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน) 
4.  ครูให้แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามความคิดเห็นของกลุ่ม โดยครูกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม 30 

นาที 
5.  เมื่อแต่ละกลุ่มทำชิ้นงานเสร็จแล้ว ให้นำผลงานออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและนำไปจัดวางไว้

ตามจุดที่ครูกำหนด เพ่ือให้เพื่อนทุกคนได้ช่ืนชมและศึกษาในยามว่าง 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือใน

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครใูห้นักเรยีนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง ๆ ทีแ่ต่ละกลุ่มออกไปสำรวจ 

2.  ครูประเมนิผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
และการนำเสนอผลการทำกจิกรรมหน้าชั้นเรียน 

3.  ครูตรวจสอบผลการทำกจิกรรมที่ 1 เรื่องสำรวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง ๆ ในสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

4.  ครูวัดและประเมินผลจากชิ้นงานที่นักเรียนได้สร้างขึ้นจากขั้นอธิบายความรู้ของนักเรียน 

5.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

     1       1) บันทึกการทำ
กิจกรรมที่ 1  

 

- ตรวจสมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ 
ป.1     

 

- สมุดประจำตัวนักเรียนหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1     

 
 
 

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     2) กิจกรรมหนูตอบ
ได ้

- ตรวจสมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ 
ป.1     

- สมุดประจำตัวนักเรียนหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1     

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     3      3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
  ผ่านเกณฑ ์

     4) พฤติกรรมการ
ทำงาน  
        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับ
คุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ ์

     5        5) พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
  ผ่านเกณฑ ์

     6) คณุลักษณะ 

        อันพึงประสงค ์
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ ์
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พชืและสัตว์ในทอ้งถิ่น 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

3) วัสด-ุอุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 1 ได้แก่ แว่นขยาย และสีไม้    
 

 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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



 

 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่                       เวลา  2 ชั่วโมง 
       (แหล่งที่พบพืชและสัตว)์              ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.1 ป.1/1 ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกบริเวณที่พบพืชและสัตว์ได้ (K) 
2. ระบุช่ือของพืชและสัตว์ที่พบได้ (K)   
3. เขียนช่ือพืชและสัตว์ที่สามารถพบในสภาพแวดล้อมบริเวณต่าง ๆ ได้ (P)                     
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ชื่อบริเวณที่สามารถพบพืชและสัตว์ ชื่อพืชและสัตว์ที่อาศยัอยู่ในบริเวณต่าง ๆ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหยอ่ม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิด
อาศัยอยู่ เช่น สระน้ำ อาจพบพืช เช่น ผักบุ้ง และสาหร่าย และอาจพบสัตว์ เช่น ปลาและหอย เป็นต้น 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูนำบัตรภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในบริเวณต่าง ๆ มาวางคละกันไว้หน้าช้ันเรียน 
2. จากนั้นให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยครูให้นักเรียนออกมาจากที่นั่ง แล้วครูนับ 1-10 

แล้วให้คนที่มีหมายเลขเดียวกันจับกลุ่มกันและนั่งลงเป็นวงกลม  
 (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับบัตรภาพ แล้วตั้งชื่อกลุ่มของตนเองตามภาพที่ได้ จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวภาพ แล้วเขียนชื่อของพืชและสัตว์ที่สามารถพบในภาพได้ลงในกระดาษ 
A4 ที่ครูแจกให้  

4. ครูกำหนดเวลาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม  20 นาที  และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้เวลาแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมประมาณ 5 นาที เมื่อทุกกลุ่มพร้อม ครูเขียนฉลากชื่อกลุ่ม
ใส่ไว้ในกล่อง  

2. ครูสุ่มเรียกเลขที่นักเรียน 1 คน ออกมาจับฉลากว่า กลุ่มใดจะได้ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรก 
3. จากนั้นให้กลุ่มแรกนำเสนอผลงาน แล้วตัวแทนกลุ่มแรกจับฉลากให้กลุ่มต่อไปออกมานำเสนอ 

สลับกันจนครบทุกกลุ่ม 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 

4. ครูสุ่มเรียกรายชื่อนักเรียน  3-4 คน ออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมนี้ให้เพ่ือน ๆ ฟังอีกครั้ง  

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูชูบัตรภาพสภาพแวดล้อมจากชั่วโมงที่แล้ว ให้นักเรียนดูแล้วช่วยกันตอบว่า ในบัตรภาพควรมี
พืชและสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู ่ 

 
 



2. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับบริเวณที่พบพืชและสัตว์ โดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
หรือสแกน QR code เรื่องพืชและสัตว์ที่พบบริเวณสระน้ำ หรือครูเปิด PowerPoint เรื่องพืชและสัตว์ที่พบใน
บริเวณทุ่งหญ้า PowerPoint เรื ่องสัตว์ที่พบในบริเวณใต้ดิน และ PowerPoint เรื ่องพืชและสัตว์ที่พบใน
บริเวณสวนหย่อม 
 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1.  ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ โดยดูภาพ
แล้วบอกว่าพืชหรือสัตว์ในภาพควรดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด ลงในสมุด
ประจำตัวนักเรียน 

  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
2.  ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ แล้วนำข้อมูลของตนเอง มาเล่าให้เพื่อน

ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายและสรุปข้อมูล แล้วเตรียมตัวนำเสนอผลของแต่ละกลุ่ม 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
3.  ครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ 2-3 กลุ่ม แล้วรวบรวมสมุดนำส่งครู 
  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 
 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครแูละนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนจากชั่วโมงนี้ เกี่ยวกับบริเวณที่พบพืชและสัตว์ 
2.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

และการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

3.  ครูตรวจการทำกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ที่ 1 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

      1) กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ 1 

 

- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

 

- สมุดประจำตัวนักเรียน 

 
 
 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

     2       2) การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการนำเสนอผล
การทำกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

     3) พฤติกรรมการทำงาน  
        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับ
คุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ ์

     4       4) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     5) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เลม่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น 
2) QR Code เรื่อง พืชและสัตว์ที่พบบริเวณสระน้ำ 

3) PowerPoint เรื่อง พืชและสัตว์ที่พบในบริเวณทุ่งหญ้า  
4) PowerPoint เรื่อง สัตว์ทีพ่บในบริเวณใต้ดิน  
5) PowerPoint เรื่อง พืชและสัตว์ที่พบในบริเวณสวนหย่อม 

6) บัตรภาพสภาพแวดล้อม  
  



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่                         เวลา  2 ชั่วโมง 
       (ความสมัพันธ์ของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อม) 

 ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.1 ป.1/1 ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ 

   ป.1/2 บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบรเิวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่สำรวจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สำรวจและบอกความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมได้ (K) 
2. สำรวจและบอกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ (K)   
3. บอกผลกระทบต่อพืชและสัตว์เมื่อสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ (K)        
4. ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมได้ (P)      
5. ปฏิบัติกิจกรรมเพื ่ออธิบายสาเหตุและผลกระทบต่อพืชและสัตว์เมื ่อสภาพแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  ได ้(P)            
6. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
  ชื่อบริเวณที่สามารถพบพืชและสัตว์ ชื่อพืชและสัตว์ที่อาศยัอยู่ในบริเวณต่าง ๆ บอกความสัมพันธ์ของ

พืชและสัตว์ในสิ่งแวดลอม 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พืชและสัตว์แต่ละชนิดจะมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เช่น พืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมในด้านแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร เป็นต้น ถ้าสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

 

 

 



สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

ครูให้นักเรียนเล่นเกมหอยแบง่ฝา เพื่อต้องการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน โดยครูอธิบาย
วิธีการเล่น ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนเล่นเกม 2-3 ครั้ง จนได้กลุ่มครบทุกคนโดยมีวิธีการเล่น    ดังนี ้

1)  ครูให้นักเรยีนแต่ละคนคดิว่าตนเองอยากเป็นตัวหอยหรือเป็นฝาหอย โดย 
2)  ครูจะออกคำสั่งแล้วใหน้ักเรียนว่ิงไปรวมกลุ่มกัน ซึ่งกำหนดให้นักเรียนล้อมวงคือ ฝาหอย และ

นักเรียนทีอ่ยู่ในวง คือตัวหอย  
3)  นักเรียนคนใดท่ีไมมี่กลุ่ม หรือนักเรียนกลุ่มใดมีจำนวนฝาหอย หรือจำนวนตัวหอยไม่ครบตาม

จำนวนที่ครูออกคำสั่ง จะถูกลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเต้นการร้องเพลง หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
ตัวอย่าง การออกคำสั่งของครู เช่น  

1) มีหอย 2 ตวั อยู่ในฝา 4 ฝา 
     2) มีฝา 6 ฝา ล้อมหอย 3 ตวั 
     3) มีหอยและฝาหอยล้อมวง 8 ตัว 
 
 
 
 
 

 



ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. เมื่อได้กลุ่มแลว้ ครูให้นักเรยีนทำกิจกรรมที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพืชและสัตว์ จาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติ ดังนี ้ 

1. ให้แต่ละกลุ่มสำรวจสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในบริเวณต่าง 
ๆ ของโรงเรียน แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

2. ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลที่ได้จากการสำรวจภายในกลุ่มของตนเอง  
  (หมายเหตุ: ครเูริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
2. ครูให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอผลจากการสำรวจ เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียน

หลังการทำกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1 โดยครูตั้งคำถาม ดังน้ี 
         1) บริเวณที่นักเรียนสำรวจ ได้แก ่
             (แนวตอบ : เช่น สระน้ำ สนามหญ้า สวนหย่อม) 
         2) พืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมนั้นอย่างไร 
             (แนวตอบ : เช่น สระน้ำ มีปลาอยู่ในน้ำ ใช้สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร 
                   มีสาร่ายอยู่ในน้ำ ใช้สระน้ำเป็นแหล่งที่อยูอ่าศัยและแหลง่หลบภัยของ

ปลา มีหอยอยูข่อบสระน้ำ ใช้สระน้ำเป็นแหล่งอาหาร เป็นต้น) 
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้เกีย่วกับสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการสำรวจของกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1 จากช่ัวโมงที่แล้ว 
2.  ครูให้นักเรียนจับกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่แล้ว แล้วให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 2 เรื่องสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อพืชและสัตว์ ตอนที่ 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ โดยส่งตัวแทนไปรับบัตรภาพสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากครู กลุ่มละ 1 ใบ 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
3. ให้แต่ละกลุ่มสังเกตในบัตรภาพว่า สภาพแวดล้อมที่เห็นในภาพมีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากสาเหตุใด 
และศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

4.  เมือ่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 2 เสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวเพื่อนำเสนอหน้าช้ันเรียน 
   (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 



5.  ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอผลจากการทำกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียน
หลังการทำกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 2 โดยครูตั้งคำถาม ดังน้ี 

    1) บัตรภาพที่แต่ละกลุ่มได้คือสภาพแวดล้อมใด 
        (แนวตอบ : ป่าไม้) 
    2)  สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
        (แนวตอบ : ต้นไม้ในป่าถูกตัดไป ทำให้มีพื้นที่ของป่าไม้ลดลง) 
    3)  สาเหตุใดที่ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
        (แนวตอบ : เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง เป็นต้น) 
    4)  สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์อย่างไร 
        (แนวตอบ  : ทำให้พืชและสัตว์ที่อยู่ในป่าไม้ มีพื้นที่ในการดำรงชีวิตน้อยลงและอาจให้พืชและ

สัตว์สูญธุ์ได้) 
6.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
7.  ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ แล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป 
 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1.  ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วอีกครั้ง 

2.  ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ หรือเปิดจาก Poweroint เรื่องสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์ Power 
Point เร ื ่องสภาพแวดล้อมที ่เป็นแหล่งสืบพันธุ ์และเลี ้ยงดูลูกอ่อนของสัตว์ และ Power Point เร ื ่อง
สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ หรือให้นักเรียนสแกน QR code เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและ
สัตว์ ในหนังสือเรียน  

3.  ครูให้นักเรียนทำสรุปความรู ้ประจำบทที ่ 1 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
4.  เมื่อแต่ละคนทำกิจกรรมสรุปความรู้ประจำบทที่ 1 เสร็จแล้ว ครูสุ ่มนักเรียน 2-3 คนออกมา

นำเสนอผลการทำสรุปความรู้ประจำบทที่ 1 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อ

การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 



2.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

3.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 2 เรื ่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพืชและสัตว์ ในสมุด
ประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

4.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร ์    
5.  ครูตรวจสอบผลการทำสรุปความรู ้ประจำบทที่ 1 ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

  1) ผลบันทึกการทำกิจกรรมที่ 
2 

 

 

- ตรวจสมุดหรอื
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.1     

 

- สมุดหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1    

 
 
 

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     2        2) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดหรอื
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.1     

- สมุดหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

 

     3) สรุปความรู้ประจำบท
ที่ 1 

- ตรวจสมุดหรอื
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.1     

สมุดหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1    

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     4        4) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์
 

     5) พฤติกรรมการทำงาน  
        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 
2 

  ผ่านเกณฑ ์

     6) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

     7) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์

 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พชืและสัตว์ในทอ้งถิ่น 

2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น 



3) วัสด-ุอุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 2 ได้แก่ แว่นขยาย บัตรภาพสภาพแวดล้อม และใบความรู้ 
เรื่องผลกระทบที่มีต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

4) PowerPoint เรื่องสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์  
5) PowerPoint เรื่องสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งสืบพันธ์ุและเลี้ยงลูกออ่นของสัตว์  
6) PowerPoint เรื่องสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว ์ 
7) QR Code เรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่                         เวลา  3 ชั่วโมง 
                           (ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์ในแหล่งต่างๆ)               

   ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.1 ป.1/1 ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ 

   ป.1/2 บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณที่สำรวจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ ได้ (K)                           
2. บอกความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมได้ (K) 
3. บอกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ (K)   
4. บอกผลกระทบต่อพืชและสัตว์เมื่อสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ (K) 
5. ออกแบบและสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมที่พบพืชและสัตว์ (P)                    
6. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ชื่อบริเวณที่สามารถพบพืชและสัตว์ ชื่อพืชและสัตว์ที่อาศยัอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ความสมัพันธ์ของพืช
และสัตว์ในสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

  บริเวณต่าง ๆ  ในท้องถิ่น เชน่ สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิด
อาศัยอยู่ พืชและสัตว์แต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น พืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กับสิง่แวดล้อม
ในด้านแหล่งทีอ่ยู่อาศัย แหล่งอาหาร เป็นต้น ถ้าสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

 

 

 



สมรรถนะสำคญัของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยให้นักเรียนเล่นเกมส่งต่อสิ่งของ โดยครูนำลูกบอล 5 ลูก มาให้นักเรียน
ถือไว้ 

2. พอครูเริ่มเปิดเพลงให้ส่งต่อลูกบอลกระดาษไปเรื่อย ๆ เมื่อเพลงหยุดลูกบอลกระดาษอยู่กับใครให้
ถือลูกบอลไว้แล้วออกมาอยู่กลุ่มเดียวกัน เล่นไปจนกว่านักเรียนทุกคนมีกลุ่ม 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
3. ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ลงในสมุด
ประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า  
4. ครูให้นักเรียนนำสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ มาส่งครูหน้าช้ันเรียน 
5. ครูให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาเฉลยกิจกรรมฝึกทักษะบทที่ 1 กลุ่มละ 1 ข้อ โดยครูคอยเสริม
ในส่วนที่บกพร่อง 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1.  ครูสรุปสาระสำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ตาม 
เพื่อความเข้าใจ 

2.  จากนั้นครใูห้นักเรียนแต่ละคนทำตรวจสอบตนเองในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  
3.  ครแูละนักเรียนร่วมกันสรปุเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในหน่วยที่ 2  



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม โดยใช้กลุ่มเดิมจากช่ัวโมงที่แล้ว 

2.  ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หรือในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
3.  โดยให้แต่ละกลุ่มสำรวจสภาพแวดล้อมที่พบพืชและสัตว์ในบริเวณบ้านหรือชุมชน จากนั้นช่วยกัน

ออกแบบและสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมที่พบพืชและสัตว์มา 1 แห่ง โดยใช้วัสดุต่าง ๆ แล้วนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน โดยให้แต่ละกลุ่มทำชิ้นงาน 40 นาท ี

4.  เมื่อแต่ละกลุ่มทำชิ้นงานเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

6.  ครูสุ่มแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอชิ้นงาน โดยครูกำหนดให้แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการนำเสนอ 5 นาท ี

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน) 
7.  ครูสรุปผลการนำเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ให้ฟังอีกครั้ง 

8.  ครูให้นักเรียนทำทบทวนท้ายหน่วยในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1.  ครใูห้นักเรยีนช่วยกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์ในท้องถิ่น โดยครูคอยเสริมในส่วนที่
ขาด 

2.  ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
จบแล้ว 

3.  ครแูบ่งกลุม่ให้นักเรียน กลุ่มละ 4 คน ที่มีความสามารถคละกัน คอื เก่ง ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน 
และอ่อน อยู่ด้วยกัน 

(หมายเหตุ: ครเูริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
4.  ครใูช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบเพ่ือนคู่คิดสี่สหาย โดยให้สมาชิกภายใน

กลุ่มจับคู่กันแล้วช่วยกันศึกษาและทำความเข้าใจ Project STEM เรื่องแบบจำลองฟัน จากแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ โดยครคูอยสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

5.  โดยระหว่างการทำ Project STEM ให้นักเรียนบนัทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมลงในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  

6.  เมื่อแต่ละคู่ศึกษาและทำความเข้าใจแลว้ ให้กลับมารวมกลุ่มกัน 4 คน แล้วผลดักันแลกเปลี่ยน
ความรู้ จากนั้นช่วยกันสร้างชิ้นงานแบบจำลองฟัน 



7.  ครกูำหนดเวลาในการทำกิจกรรม 50 นาที แล้วเตรียมตัวนำเสนองานหน้าช้ันเรียน 

8.  ครใูห้ตัวแทนแต่ละกลุม่ออกมานำเสนอช้ินงาน โดยครูคอยแนะนำในส่วนที่บกพร่อง 

(หมายเหตุ: ครเูริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครใูห้นักเรยีนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความเข้าใจหลังจากเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

2.  ครูประเมนิผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหนา้ช้ันเรียน 

3.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที ่ 1 ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  

4.  ครูตรวจสอบผลการทำทบทวนท้ายหน่วยในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
5.  ครูวัดและประเมินผลจากชิ้นงานที่นักเรียนได้สร้างขึ้นจากขั้นอธิบายความรู้ของนักเรียนเป็นกลุ่ม 

6.  ครูวัดและประเมินผลจากชิ้นงาน Project STEM เรือ่งแบบจำลองฟัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

     1) กิจกรรมฝึกทักษะ 

 

- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1    เล่ม 
1  

 
 
 

สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ ป.1     

 
 

 

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     2        2) ชิ้นงานจาก Project 
STEM 

- ประเมินผลจากชิ้นงานจาก 
Project STEM 

- แบบประเมินผลงาน/
ชิ้นงาน 

- ระดับคุณภาพ 
2 

  ผ่านเกณฑ ์

     3) กิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงาน 

- ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน - แบบประเมินผลงาน/
ชิ้นงาน 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

     4        4) การนำเสนอผลงาน/
ชิ้นงาน 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ช้ินงาน 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

     5) พฤติกรรมการทำงาน  
        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 
2 

  ผ่านเกณฑ ์

     6) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

     7) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์

 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

 
7.2 การประเมินหลังเรียน 

     - แบบทดสอบหลังเรียน  
       หน่วยการเรียนรู้ที่ 2       
       เรื่อง พืชและสัตว์ใน 

 
 

• ตรวจแบบทดสอบ 
  หลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2      

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 
2      

 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

 



       ท้องถิ่น 
 - ทบทวนท้ายหน่วย  หน่วย

การเรียนรู้ที่ 2       
 

- ตรวจแบบฝกึหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

- แบบฝกึหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พชืและสัตว์ในทอ้งถิ่น 

2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น  

 3) ลูกบอล 5 ลูก 

4) วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงาน เช่น กระดาษแข็ง สีไม้ เป็นต้น 

 5) วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม Project STEM เช่น ดินน้ำมัน กระดาษลัง ดินสอ เปน็ต้น 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

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

 
 

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

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 

 
 
 
 
 


