
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  โครงสร้างภายนอกของสัตว์และพืช                   เวลา  1  ชั่วโมง 
       (สัตว์และพืชน่ารู)้                         ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.2  ป.1/1 ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. ระบุช่ือส่วนต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ได้ (K) 
    2. เข้าใจและสามารถยกตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ได้ (K) 
    3. เปรียบเทยีบส่วนต่าง ๆ ของพืชและสัตว์ได้ (P) 
    4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพืชและสัตว ์รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของพืช  

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  พืชโดยทั่วไปมีส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  และผล ซึ่งส่วนต่าง ๆ แต่ละส่วนทำ
หน้าที่แตกต่างกัน 

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.  ครแูจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเกี ่ยวกับเรื ่องที่จะเรียนในวันนี้ โดยให้นักเรียนดูแผนภาพ  

สิ่งแวดล้อมที่มีพืชและสัตว์ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 23 และถามว่า พืชและสัตว์มีส่วน   ต่าง ๆ 
ของร่างกายเหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในการตอบคำถาม  

     (แนวตอบ : ต่างกัน เพราะพืชและสัตว์มีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน จึงมีส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน) 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1.  ครใูห้นักเรยีนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 2 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 

23 โดยครูเป็นผู้อ่านนำแล้วให้นักเรียนอ่านตาม ดังนี ้
Environment             (อิน'ไวเออรันมึนท)                สิ่งแวดล้อม 

Organs                    ('ออกัน)                      อวัยวะ 

Plant           (พลานท)                    พืช  
Animal          ('แอ็นนิเมท)            สัตว ์

2.  ครูให้ติดบตัรภาพต้นพืชบนกระดาน แล้วให้นักเรียนวาดภาพต้นพืช พร้อมระบุชื่อส่วนต่าง ๆ ของพืช
ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือให้นักเรียนทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์      

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
1.  ครูให้นักเรียนแต่ละคนเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หนา้ 24 แล้วศึกษาเนื้อหาและรูปภาพในหัวข้อ

ที่ 1 โครงสร้างภายนอกของพืชในหน้าน้ัน 
2. จากนั้นครูถามคำถามว่า โครงสร้างส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่สร้างอาหาร แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดง

ความคิดเห็น 
(แนวตอบ : ส่วนของพืชที่ทำหน้าที่สร้างอาหาร คือ ใบ) 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

 1.  ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักทะเลทรายหรือไม ่
แล้วทะเลทรายมีลักษณะเปน็อย่างไร โดยครูแจกกระดาษ A4 1 แผ่น ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนคำตอบลงใน
กระดาษ 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 



2.  เมื่อแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนอีกว่า แล้วนกัเรียนคิดว่า มีพืชและสัตว์ชนิด
ใดบ้าง ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในทะเลทราย ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษแผ่นเดิม 

3.  เมื่อแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบเสร็จแล้ว ครสูุ่มนักเรียน 2 กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอคำตอบหน้าช้ันเรียน 
เพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

(หมายเหตุ: ครปูระเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
    4.  จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันศึกษาเกร็ดวิทย์น่ารู้ในหนังสอืเรียนวิทยาศาสตร์  

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1.  ครสูรุปเกี่ยวกับเนื้อที่นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงนี้ 
2.  ครูตรวจสอบผลการทำกจิกรรมนำสู่การเรียน ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 28 

3.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
และการนำเสนอผลการทำกจิกรรมหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

     1) กิจกรรมนำสู่การ
เรียน 
 

 

- ตรวจแบบฝกึหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1    

 

- แบบฝกึหัดวิทยาศาสตร ์ป.1  

 
 
 

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 
     2) การนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการนำเสนอผล
การทำกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     3) พฤติกรรมการ
ทำงาน  
        รายบุคคล)  

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ ์

     4       4) พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ ์

     5) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ ์
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตวัเรา พืช และสัตว ์
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว ์

3) บัตรภาพส่วนต่าง ๆ ของพืช 

แหล่งการเรียนรู้ 
-  

 
 



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. นักเรียนมเีจตคติ 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  โครงสร้างภายนอกของสัตว์และพืช                   เวลา  3  ชั่วโมง 
       (รู้จักส่วนต่าง ๆ ของพืช)              ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.2  ป.1/1 ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  ระบุช่ืออวัยวะต่าง ๆ ของพืชได้ (K)  
2.  บอกหน้าทีข่องอวัยวะต่าง ๆ ของพืชได้ (K) 
3.  สังเกตและวาดภาพอวัยวะต่าง ๆ ของพืชได้ (P) 
4.  รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ส่วนต่าง ๆ ของพืช หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชและความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  พืชโดยทั่วไปมีส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  และผล ซึ่งส่วนต่าง ๆ แต่ละส่วนทำ
หน้าที่แตกต่างกัน 

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. ครูเตรียมตวัอย่างต้นพืชที่สามารถหาได้ง่ายมา  2-3 ชนดิ มาวางไว้หน้าช้ันเรียน แล้วให้นักเรียน
สังเกต  

2. ครูถามคำถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า ต้นพืชที่นักเรียนสังเกตมีโครงสร้างส่วน
ใดบ้าง 

    (แนวตอบ : ส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด) 
    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
     3. ครแูจ้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ในวันน้ีและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูเตรียมอุปกรณ์ที ่ใช ้ในกิจกรรมที ่ 1 เร ื ่องร ู ้จ ักส่วนต่าง ๆ ของพืช จากหนังสือเร ียน
วิทยาศาสตร ์ นำมาวางไว้หน้าห้องเรียน 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมที่ 1 เรื่องรู้จักส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1. ให้เลือกสังเกตต้นพืช 1 ชนิด ที่ครูเตรียมไว้หน้าห้องเรียน  
2. วาดภาพต้นพืชลงในสมดุประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝกึหัดวิทยาศาสตร์  
3. ลากเส้นชี้บอกช่ือส่วนต่าง ๆ ของพืชที่นักเรียนสังเกตเห็นและรู้จัก 
4. ให้นักเรียนแต่ละคนจับกลุ่มกับเพื่อนที่วาดต้นพืชชนิดเดียวกัน แล้วช่วยกั นสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชว่า ส่วนต่าง ๆ ของพืชทำหน้าที่อะไร แล้วบันทึกลงในสมุด
ประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
5. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปช่ือและหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืช 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)  

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  ครใูห้นักเรยีนจับกลุ่มเดิมจากช่ัวโมงที่แล้ว แล้วให้แตล่ะกลุ่มร่วมกับอภิปรายและสรุปผลจาก
การทำกิจกรรม และเตรียมตัวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 

2.  ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลจากการทำกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความรู้ของ
นักเรียนหลงัการทำกิจกรรมท่ี 1 โดยครูตั้งคำถาม ดังน้ี 

   1) ต้นพืชทีก่ลุ่มนักเรียนสงัเกตชื่อว่าต้นอะไร   



       (แนวตอบ : มะเขือ พรกิ กล้วย ฝรั่ง) 
   2) ต้นพืชทีก่ลุ่มของนักเรยีนสังเกตมีส่วนต่าง ๆ ใดบ้าง แล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร 
 (แนวตอบ : อวัยวะภายนอกของพืช ได้แก่ 
       ราก ทำหน้าที่ ยึดลำต้นของพืชให้ตั้งบนดินได้โดยไม่ล้ม รวมทั้งดูดน้ำและแร่ธาตุในดิน ไป  
                                     เลี้ยงส่วนต่าง ๆ 
        ลำต้น ทำหน้าที่ ชูกิ่ง ก้านและใบ และเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดขึ้นมา เพื่อไป 
                                        เลี้ยงส่วนต่าง ๆ 
        ใบ ทำหน้าที่ สร้างอาหาร หายใจ และคายน้ำ 
      ดอก ทำหน้าที่ ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสรดอก จึงทำหน้าที่สืบพันธุ ์
      ผล ทำหน้าที่ ห่อหุ้มเมล็ด 
     เมล็ด ทำหนา้ที่ ขยายพันธุ์) 
(หมายเหตุ: ครปูระเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 
3.จากนั้นให้นกัเรียนแต่ละคนทำหนูตอบได้ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  
4.  ครสูุ่มเรียกชื่อนักเรียนออกมาเฉลยคำตอบของหนูตอบได้ข้อ 1 และข้อ 2 แล้วให้เพ่ือน ๆ ใน

ห้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น โดยมีครูค่อยแนะคำตอบที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
5.  ครสูุ่มนักเรยีน 4 คน ออกมาตอบคำถามหนูตอบได้ข้อ 3 ให้เพื่อนในห้องฟัง โดยมีครูแนะนำ

ว่า ทั้ง   4 คน อาจจะมีคำตอบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไปตามเหตุผลที่แต่ละคนตอบ  
6. จากนั ้นครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับอวัยวะและหน้าที ่ของอวัยวะของพืชจาก 

PowerPoint เรื่องโครงสร้างภายนอกของพืช พร้อมศึกษาควบคู่กับหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  

ชั้วโมงที่ 3 
ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช 
2. ครูวาดต้นพืชไว้บนกระดาน เช่น ต้นมะเขือ ต้นพริก เป็นต้น ที่มีโครงสร้างส่วนประกอบครบ

สมบูรณ ์
3. จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนให้ออกมาเขียนชื่อส่วนต่าง ๆ ของพืช พร้อมช้ีบอกตำแหน่งของ

ส่วนต่าง ๆให้ถูกต้อง คนละ 1 ชื่อ จนครบทกุส่วน  
    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

4. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบข้อมูลให้ถกูต้อง โดยมีครูคอยแนะนำส่วนที่บกพร่อง 



5. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นครูถามคำถามท้าทายการคิดขั ้นสูง จาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ว่า หากนักเรียนนำเมล็ดพืชไปปลูก โครงสร้างส่วนใดของพืช จะงอกออกมาเป็นส่วน
แรก เพราะเหตุใด  

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม) 
 (แนวตอบ : ส่วนที่งอกออกมาเป็นส่วนแรก คือ ราก เพราะรากมีหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่มี

ความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะทำให้ส่วนอื่น ๆ ของพืช จะงอกออกจากเมล็ดและมีการ
เจริญเติบโตต่อไป) 

6. ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด 
เป็นต้น แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจำตัวของนักเรียนของแต่ละคน และร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น 

7. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอข้อมูลที่แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย 
 (หมายเหตุ: ครูประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1.  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของพืช  โดยสุ่มเรียกตามเลขที่แล้วให้บอก
ชื่ออวัยวะภายนอกของพืชทีละคน และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นให้ถูกต้อง เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

2.  ครูตรวจสอบผลการทำกจิกรรมที่ 1 เรือ่งรู้จักส่วนต่าง ๆ ของพืช ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

3.  ครูตรวจสอบผลการทำกจิกรรมหนูตอบได้ ในสมุดหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
4.  ครูประเมนิผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงาน

กลุ่ม และการออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมิน
ระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

     1) ผลบันทึกการทำ
กิจกรรมที่ 1 

 

- ตรวจสมุดหรอืแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1 

 

- สมุดหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 
 
 

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     2) กิจกรรมหนูตอบ
ได ้

- ตรวจสมุดหรอืแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- สมุดหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์
 

     3) การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการนำเสนอผล
การทำกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

 4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ ์

     5) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     6) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตวัเรา พืช และสัตว ์
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว ์

3) PowerPoint เรื่องโครงสร้างภายนอกของพืช  
4) วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ได้แก ่ต้นพืช เช่น ต้นพริก ต้นมะเขือ เป็นต้น 

แหล่งการเรียนรู้ 
-  1) ห้องสมุด  
 2) ห้องเรียน 

 3) อินเทอร์เนต็ 

 
 



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  โครงสร้างภายนอกของสัตว์และพืช                   เวลา  2 ชั่วโมง 
       (ส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกันของพืช)    ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.2  ป.1/1 ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายความสำคัญของสว่นต่าง ๆ ของพืชแต่ละส่วนได้ (K) 
2.  ระบุช่ือและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ (K) 
3.  เขียนเปรียบเทียบลักษณะของส่วนต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกันของพืชแต่ละชนิด
(P)                             
4.  รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
  ความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของพืชที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืช และส่วนต่าง ๆ ของพืชที่มีลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่ทีแ่ตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกบัการดำรงชีวิต เช่น ราก มี
ลักษณะเรียวยาว หรือมีขนาดเล็กเป็นกระจุก ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้น เป็นทรงกระบอกตั้งตรงหรือมีข้อปล้อง ทำ
หน้าที่ชูก่ิง ก้าน และใบ เป็นต้น อวัยวะต่าง ๆ ของพืชจะทำงานร่วมกัน ถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปจะมีผลต่อ
การดำรงชีวิตของพืช 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคญัของผู้เรียน 
 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. ครูเขียนเนื้อเพลง กิ่ง  ก้าน  ใบ  บนกระดานดังนี้ 
เพลง กิ่ง  ก้าน  ใบ   

กิ่ง ก้าน  ใบ ชะ ชะ ใบ ก้าน  ก่ิง 
ฝนตกลมแรงจริง ๆ ฝนตกลมแรงจริง ๆ 

ชะ ชะ กิ่ง ก้าน ใบ 
ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย 

2.  ครูสอนนักเรียนร้องเพลง โดยครูร้องใหน้ักเรียนฟังก่อน 1 รอบ แล้วให้นักเรียนร้องตาม พร้อมทำท่าทาง
ประกอบเพลง เพื่อความสนุกสนาน 

3. จากนั้นครูถามนักเรียนว่า เนื้อเพลงได้กล่าวถึงโครงสร้างส่วนใดของพืช ให้นักเรียนยกมอืตอบ 
(แนวตอบ : เนื้อเพลงกล่าวถึง กิ่ง ก้าน ใบ ของพืช) 
4.  ครูนำนักเรยีนเล่นเกมส่งต่อสิ่งของ โดยครูอธิบายกติกาการเล่น ดังนี้ 
 1)  ครูเตรียมกระดาษเขียนข้อความไว้หลาย ๆ แผ่น แล้วนำมาห่อรวมกันเป็นลูกบอล 
      ตัวอย่างข้อความ   - วาดส่วนที่เป็นรากของพืช 
          -  วาดส่วนของพืชที่ทำหน้าที่ สืบพันธุ์ 
          -  บอกหน้าที่ของราก 
                   -  เขียนลักษณะของใบ เป็นต้น 

    2)  ให้นักเรยีนนั่งล้อมกันเป็นวงกลม แล้วส่งต่อลูกบอลกระดาษไปเป็นวงกลม โดยให้ร้องเพลง กิ่ง ก้าน ใบ ไป
พร้อม ๆ กับสง่ลูกบอล หรืออาจเปลี่ยนเพลงตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน   

    3)  เมื่อครใูห้สัญญาณหยดุลูกบอลอยู่ในมือใคร ให้แกะกระดาษออกมา 1 แผ่น แล้วอ่านข้อความให้เพื่อนฟัง 
และปฏิบัติตามข้อความทีไ่ด้ ถ้าหากใครปฏิบัติตามข้อความไม่ได้ให้นั่งรอที่กลางห้อง 

    4)  ปฏิบัติซ้ำจนกว่ากระดาษข้อความที่ครูเตรียมมาหมด เมื่อเล่นเกมเรียบร้อย ครอูาจมีบทลงโทษ   เลก็ ๆ 
น้อย ๆ ให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมไม่ได ้

     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 

1   จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน โดยให้แต่ละกลุ่มสังเกตภาพต้นพืชที่มีส่วนใด
ส่วนหนึ่งขาดหายไป  

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2.  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงผลที่จะเกิดกับต้นพืชที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปว่า มีผลต่อ

การดำรงชีวิตของต้นพืชอย่างไร 
3.  ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลจากการร่วมกันอภิปรายผล เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 
4.  ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูล เพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันแสดงความ

คิดเห็น 
(หมายเหตุ: ครูประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 

5.  ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลความสำคัญของอวัยวะของพืชที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชจาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  

6.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรปุเกี่ยวกับความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของพืชที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของ
พืช 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นครแูจกใบงานที่ 1.5 เรื่องส่วนต่าง ๆ 
ของพืชที่แตกต่างกันของพืช แล้วให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้   

1) ให้แต่ละกลุม่ไปสำรวจพืชในบริเวณโรงเรียน แล้วเลือกศึกษาพืชมา 2 ชนิด 

2) สังเกตลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืชทั้ง 2 ชนิดนั้น 

3) เปรียบเทียบลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืชทั้ง 2 ชนิด 

4) นำข้อมลูที่ได้มาบันทึกลงในใบงานที่ 1.5 ที่ครูแจกให ้แล้วตกแต่งให้สวยงาม 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2. จากนั้นใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงานโดยแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม ซึ่งครูอาจชี้แนะแนวทาง

เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการทำงานที่เป็นแบบแผนและรวดเร็ว 
3. ครูกำหนดเวลาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำงาน 30 นาที ในการทำกิจกรรม   

 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 



1. เมื่อทุกกลุ่มทำงานเสร็จ ให้แต่ละกลุ่มนำผลงานการศึกษาค้นคว้าออกมานำเสนอหน้าช้ันทีละกลุ่ม 
  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 
2. เมื่อทุกกลุ่มนำเสนอผลงานครบทุกกลุ่มแล้ว ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเรื่องลักษณะของอวัยวะ

ภายนอกที่คล้ายกันหรือแตกต่างกันของพืช จากหนังสือเรียน หรือ PowerPoint เรื่องลักษณะส่วนต่าง ๆ ของ
พืช  
 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูสุ่มเรียกรายช่ือนักเรียน 2-3 คน ใหอ้อกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม และครูให้ความรู้

เพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง 

2. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
และการนำเสนอผลจากการทำกิจกรรมหนา้ช้ันเรียน 

3.  ครูตรวจสอบผลการทำกจิกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

4.  ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 1.5 เรือ่งรู้จักลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชที่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

     1) กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ 1 

 
 
 

ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

 
 

 

สมุดประจำตัวนักเรียน 

 
 

 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

     2       2) ใบงานที่ 1.5 เรื่อง
ส่วนต่าง ๆ ของพืชที่แตกต่าง
กัน 

- ตรวจใบงานที่ 1.5  - ใบงานที่ 1.5  - ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     3) การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

     4) พฤติกรรมการทำงาน  
        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับ
คุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ ์

     5) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     6) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์

 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เลม่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์ 
2) ใบงานที่ 1.5 เรื่องส่วนต่าง ๆ ของพืชที่แตกต่างกัน  

3) PowerPoint เรื่องลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืช 

4) เพลงก่ิง ก้าน ใบ 

แหล่งการเรียนรู้ 
-  



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  โครงสร้างภายนอกของสัตว์และพืช                   เวลา  2 ชั่วโมง 
       (รู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์)              ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.2  ป.1/1 ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  ระบุช่ืออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ได้ (K)  
2.  สังเกตและวาดภาพอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ได้ (P) 
3.  รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
  อวัยวะภายนอกของสัตว์ต่าง ๆ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สัตว์ส่วนใหญ่จะมีอวัยวะภายนอกคล้ายกับคน สัตว์ส่วนใหญ่มีอวัยวะภายนอกที่สำคัญ ไดแ้ก่ ตา ห ู

จมูก ปาก ขาและเท้า ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไป เพ่ือให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต 

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.  ครูให้นักเรียนอ่านข้อมูลและดูรูปภาพจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 30  
2.  ครูถามนักเรียนว่า ในภาพมีสัตว์ชื่อว่าอะไรบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันตอบ แล้วครูจดชื่อสัตว์บน

กระดาน 
  (แนวตอบ : นก ช้าง ม้า ไก่) 
3.  ครูสุ่มเรียกนักเรียนตามเลขที่และถามว่า สัตว์ในภาพมีอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้าง โดยให้นักเรียน

ตอบคนละชนิดตามความเข้าใจของตนเอง แล้วให้เพื่อนช่วยกันแสดงความคิดเห็น และปรบมือให้เพื่อนที่ตอบ
คำถาม 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
4.  ครูถามคำถามว่า สัตว์ในภาพมีอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่เหมือนกันและส่วนใดบ้างที่แตกต่าง

กัน โดยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
(แนวตอบ : นก ช้าง ม้า ไก่ มีอวัยวะที่เหมือนกันคือ ตา หู จมูก ปาก หาง ขา และเท้า และมีอวัยวะที่

แตกต่างกัน ได้แก่ นกและไก่มีปีก ช้างมีงวงและงา) 

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูเขียนเพลงช้าง บนกระดาน แล้วให้นักเรยีนร่วมกันร้องเพลง 
เพลง  ช้าง 

ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง       หนูรู้จักช้างหรือเปล่า 

           ช้างมันตัวโตไม่เบา           จมูกมันยาวเรยีกว่างวง 

          สองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างา           มีหูมีตาหางยาว 

ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย 

2. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 5-6 คน ออกมาทำท่าทางประกอบเพลง แล้วให้เพื่อน ๆ ช่วยกันร้อง
เพลงและปรบมือประกอบ  

3. จากนั้นครูให้นกัเรียนทำใบงานที่ 1.6 เรื่องนี่คือสัตว์ชนิดใด โดยให้นักเรียนวาดภาพสัตว์และบอก
ชื่อตามปริศนาคำทายที่ใบ้ให้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



4. เมื่อแต่ละคนทำใบงานเสร็จแล้ว ให้นำมาส่งครูที่หน้าห้อง จากนั้นครูสุ่มใบงานของนักเรียนมา 5 
ใบ แล้วให้เจ้าของใบงานออกมานำเสนอผลงาน โดยครูเฉลยคำตอบทีถู่กต้องเมื่อนักเรียนทุกนำเสนอจบ 

5. จากนั้นครูนำใบงานที่ 1.6 ไปติดที่ป้ายนิเทศของห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและชมผลงาน
ของเพื่อนคนอื่น ๆ 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมที่ 2 เรื่องรู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์ โดยปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี ้

1. ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้
สอบถามคร ู

2. ติดภาพสัตว์ที่ตนเองชอบลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวทิยาศาสตร์  
3. สังเกตอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ในภาพ แล้วลากเส้นช้ีบอกช่ืออวัยวะภายนอกของสัตว ์
4. ให้นักเรียนแตล่ะคนจับกลุ่มกับเพ่ือน 3-4 คน ที่ติดภาพสัตว์ต่างชนิดกัน 
5. เปรียบเทียบอวัยวะภายนอกของสัตว์แตล่ะชนิดว่า มีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร 
6. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับช่ืออวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดพร้อมเตรียมตัว

นำเสนอหน้าช้ันเรียน 
 (หมายเหตุ: ครเูริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

4.  ครสูุ่มนักเรยีน 3-4 กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอผลจากการทำกิจกรรมที ่2 โดยครูถามคำถาม ดังนี ้
 1) สัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบคืออะไร (แนวตอบ เช่น สุนัข แมว ปลา กระตา่ย เป็นต้น) 
 2) อวัยวะภายนอกของสัตว์ที่นักเรียนสังเกตมีอะไรบ้าง (แนวตอบ หู ตา จมูก ปาก ขาและเท้า) 

 (หมายเหตุ: ครเูริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
5. โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง  
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ 

 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. ครูติดบัตรภาพสัตว์แต่ละชนิดบนกระดานแล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเขียนชื่ออวัยวะของ
สัตว์บนกระดานทีละคน คนละข้อ  

     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



2. ครูและเพื่อนๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องคำตอบบนกระดาน จากนั้นครูอธิบายให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของสัตว์ โดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  

3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ เป็นการบ้านแล้วนำมาส่งครูหน้าชั้นเรียน 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1. ครูขอนักเรียนอาสาสมัคร 1 คน ออกมาสรุปเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของสัตว์ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจมากขึ้น โดยมีครูคอยเสริมในส่วนที่ขาดไป 
2. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล และจากการนำเสนอ

ผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 2 เรื่องรู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์ ในสมุดประจำตัว

นักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
4. ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ 1.6 เรื่องนี่คือสัตว์ชนิดใด 
5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

     1) ผลบันทึกการทำกิจกรรมที่ 2 
 

 

- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1 เ 

 

- ตรวจสมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ 
ป.1  

 
 
 

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

2) ใบงานที่ 1.6 เรื่องนี่คือสัตว์ชนิด
ใด 

- ตรวจใบงานที่ 1.6  - ใบงานที่ 1.6 เรื่อง - ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

3) กิจกรรมหนตูอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1 เ 

- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     4) การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรม 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     5) พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับ
คุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ ์

     6) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์

 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตวัเรา พืช และสัตว ์
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว ์

3) ใบงานที่ 1.6 เรื่องนี่คือสัตว์ชนิดใด 

4) บัตรภาพสตัว์ 

5) เพลงช้าง 

แหล่งการเรียนรู้ 



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  โครงสร้างภายนอกของสัตว์และพืช                   เวลา  2 ชั่วโมง 
                           (หน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว)์              ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.2  ป.1/1 ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุช่ืออวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ได้ (K) 
2. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ได้ (P) 
3. ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ืออธิบายหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ได้ (P) 
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 อวัยวะภายนอกของสัตว ์และหน้าที่อวัยวะภายนอกของสัตว์ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สัตว์ส่วนใหญ่จะมีอวัยวะภายนอกคล้ายกับคน สัตว์แต่ละชนิดมีอวัยวะภายนอกที่สำคัญ ไดแ้ก่ ตา หู 
จมูก ปากขาและเท้า ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าทีแตกต่างกันไป เพ่ือให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต 

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.  ครูเขียนชื่ออวัยวะภายนอกของสัตว์บนกระดาน ดังนี้ หู ตา จมูก ปาก ขาและเท้า 

2.  ครูถามนักเรียนว่า อวัยวะภายนอกของสัตว์ที่ครูเขียนไว้บนกระดาน อวัยวะใดที่สุนัขใช้ในการ
หายใจ โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบ 

3.  ครูให้แต่ละคนเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วอ่านกิจกรรมที่ 3 หน้าที่ของอวัยวะภายนอกของ
สัตว์ เพื่อทำความเข้าใจก่อนทำกิจกรรม  

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1.  เมื่อนักเรียนทำความเข้าใจแล้ว ให้แต่ละคนสังเกตอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิดจากบัตรภาพ
ที่ครูเตรียมไว้ 

2.  จากนั้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนของสัตว์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แล้วบันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์      

3.  ให้แต่ละคนอภิปรายและสรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนของ
สัตว ์

4.  ครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-4 คน ให้ออกมานำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน  
5.  ให้ทุกคนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนของสัตว์ โดยครูถามคำถาม ดังนี้ 
 สัตว์ที่นักเรียนชอบมีอวัยวะใดบ้าง แล้วอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร 

 (แนวตอบ หู ทำหน้าที่ ฟังเสียงต่าง ๆ  ตา ทำหน้าที่ มองดูสิ่งต่าง ๆ 
        จมูก ทำหน้าที่ หายใจและดมกลิ่น       ปาก ทำหน้าที่ กินอาหารและส่งเสียงร้อง 
        ผิวหนัง ทำหน้าที่ ปกคลุมร่างกายให้อบอุ่น    ขาและเท้า ทำหน้าที่ ในการเคลื่อนที่และรับ

น้ำหนักตัว) 
6.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้    



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  ครแูละนักเรียนช่วยกันอภิปรายและสรุปผลจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วอีกครัง้ 

2.  ครใูห้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่อวัยวะ
ภายนอกของสัตว์ หรือครูอาจเปิด PowerPoint เรื่องโครงสร้างภายนอกของสัตว์ ประกอบในการเรียนการ
สอน 

3.  ครูให้นักเรยีนเล่มเกมตอบคำถาม โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มแข่งขันกันตอบ
คำถาม โดยครูจะสุ่มหยิบและชูบัตรข้อความเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ขึ้นมา จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มยกมือ กลุ่มที่ยกมือก่อนมีสิทธิ์ในการตอบคำถามก่อนว่า บัตรข้อความดังกล่าวตรงกับอวัยวะภายนอกของ
สัตว์ส่วนใด กลุ่มใดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มชนะ โดยครูมอบรางวัลให้เป็นกำลังใจแก่กลุ่มที่ชนะ 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมนินักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1.  ครูถามนักเรียนว่า ถ้าสัตว์แต่ละชนิดมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป จะส่งผลต่อการดำรงชีวิต
ของสัตว์ชนิดนั้นหรือไม่ เพราะอะไร โดยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น 

2.  ครูให้นักเรยีนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียน หน้า 33 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือใน
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 39-40 เป็นการบ้านแล้วนำมาส่งครูหน้าช้ันเรียน 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1.  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ต่าง ๆ 

2.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 3 เรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ ในสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

4.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเร ียนหรือในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์    

 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

     1) ผลบันทึกการทำ
กิจกรรมที่ 3  

 

- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 

- สมุดประจำตัวนักเรียนหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1     

 
 
 

• ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     2       2) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- สมุดประจำตัวนักเรียนหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1     

- ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     3) การนำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการนำเสนอ
ผลการทำกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

     4       4) พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับ
คุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ ์

     5) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     6) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์

 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 
2  
ผ่านเกณฑ ์

 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตวัเรา พืช และสัตว ์
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว ์

3) Power Point เรื่องโครงสร้างภายนอกของสัตว์ 

4) บัตรข้อความหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ 



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  โครงสร้างภายนอกของสัตว์และพืช                   เวลา  2 ชั่วโมง 
       (รู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์)              ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.2  ป.1/1 ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและระบุชื่ออวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ได้ (K) 
2. บอกหน้าทีข่องอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ได้ (K) 
3. เขียนเปรียบเทียบลักษณะและหน้าที่อวัยวะภายนอกที่แตกต่างกันของสัตว์

(P)                             
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 อวัยวะภายนอกของสัตว์ หน้าที่อวัยวะภายนอกของสัตว ์และลักษณะทีแ่ตกต่างกันของอวัยวะ
ภายนอกของสัตว์ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  สัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต เช่น 
ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ  เต่า  แมว มีขาและเท้า 4 ข้าง สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ 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. ครูนำนักเรียนร้องเพลง เป็ดอาบน้ำในคลอง โดยมีเน้ือเพลงเขียนไว้บนกระดานดังนี้ 
เพลง เป็ดอาบน้ำในคลอง 

ก้าบ  ก้าบ  ก้าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง 
ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมี หอย ปู ปลา 

ก้าบ  ก้าบ  ก้าบ เป็ดอาบน้ำในคู 
ตาก็จ้องแลดู เพราะในคู มี หอย ปู ปลา 

ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย 
2.  ครใูห้นักเรยีนร้องเพลงพร้อมกัน และทำท่าทางประกอบเพลง เพื่อความสนุกสนาน 
3. ครูถามคำถามว่า เนื้อเพลงได้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้าง ให้นักเรียนยกมือตอบ 
(หมายเหตุ: ครเูริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
(แนวตอบ : เป็ด หอย ปู ปลา) 

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วทำกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 ข้อ 2. โดยให้แต่ละกลุ่มวาดภาพสัตว์ที่สนใจมา 1 ชนิด โดยที่สัตว์ตัวนั้นมีอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งหายไป ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2.  ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าสัตว์ขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะส่งผลต่อการดำรงชีวิต

ของสัตว์หรือไม่ อย่างไร 

3.  เมื่อแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลเสร็จแล้ว ให้เตรียมตัวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่ม
เรียกออกมานำเสนอทีละกลุ่ม 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าช้ันเรียน) 



4.  ครูอธิบายความสำคัญของอวัยวะภายนอกของสัตว์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ โดยให้นักเรียน
เปิดหนังสือเรียนวทิยาศาสตร์  

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  ครูให้นักเรียนวาดรูปสัตว์ที่นักเรียนชอบลงในสมุดภายในเวลา 1 นาที จากนั้นครูสุ่มเรียกเลขที่ 
นักเรียนทีละคน แล้วให้บอกลักษณะของสัตว์ที่นักเรียนวาดให้เพื่อน ๆ ฟัง และให้เพื่อน ๆ ทายว่าสัตว์ที่
นักเรียนวาดเป็นสัตว์ชนิดใด 

 เช่น  ตัวอย่างคำใบ้บอกลักษณะของสัตว์ 

- เป็นสัตว์ที ่อยู ่บนบกมี 4 ขา มีใบหูใหญ่ แต่มีตาเล็กเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที ่สุดตัวผู ้มีเขี ้ยว
ยาว  (ช้าง) 

   - มีหางไว้สำหรับว่ายน้ำ มีเหงือกไว้หายใจในน้ำลำตัวแบน ๆ มีเกล็ด (ปลา) 
   - มีปีกลำตัวมีขน  มี 2 ขา มีปากแหลมและแข็ง (นก)  

 ให้นักเรียนบอกลักษณะจนกว่าเพื่อนจะทายถูกว่าเป็นสัตว์ชนิดใด เป็นต้น 

2.  เมื่อทำกิจกรรมจบครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากทำกิจกรรมว่า สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างไร โดยให้นักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็น 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
3. ครูอธิบายเนื้อหาในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเปิด PowerPoint เรื่องอวัยวะเฉพาะตัวของ

สัตว์แต่ละชนิด เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมสรุปความรู้ประจำบทที่ 2 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์  
 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1.  ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ 3-4 คน ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำสมุดภาพอวัยวะภายนอกของสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดย
วาดภาพหรือติดภาพสัตว์ที่กลุ่มตนเองรู้จักลงในสมุดภาพแล้วชี้บอกชื่ออวัยวะและหน้ าที่ของอวัยวะ พร้อม
ตกแต่งให้สวยงาม 

     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2.  ครูกำหนดเวลาในการทำสมุดภาพ 40 นาที แล้วให้แต่ละกลุ่มนำสมุดภาพมาส่งครูหน้าช้ันเรียน  
  (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน) 
3.  ครูนำสมุดภาพของแต่ละกลุ่มมาวางไว้หน้าห้อง เพื่อให้กลุ่มอื่น ๆ ได้ศึกษาสมุดภาพ 



4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมคำถามท้าทายการคิดขั้นสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เป็นการบ้านนำมา
ส่งในชั่วโมงถัดไป 

5.  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ หรือทำทบทวนท้ายบทใน
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความเข้าใจหลังจากเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
2.  ครูให้นักเรียนทำตรวจสอบตนเองหลังจากที่ได้เรียนบทที่ 2 เรื่องพืชและสัตว์น่ารู ้
3.  ครูประเมินผลนักเรียนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน 

4.  ครูประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจาก
การนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

5.  ครูตรวจผลจากช้ินงานที่นักเรียนได้สร้างขึ้นจากขั้นขยายความเข้าใจของนักเรียนเป็นกลุ่ม 

6.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 ในสมุดประจำตัวนกัเรียน 

7.  ครูตรวจสอบผลการทำสรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 2 ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ หน้า 41ผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

      9.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
     10.  ครูตรวจสอบผลการทำทบทวนท้ายหน่วยในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 

     1) กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ 2 

 

- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

 

- สมุดประจำตัวนักเรียน 

 
 
 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

     2       2) สรุปความรู้
ประจำ   บทที ่2 

- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- สมุดประจำตัวนักเรียนหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1     

- ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     3) กิจกรรมฝึกทักษะ - ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- สมุดประจำตัวนักเรียนหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1     

- ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 

     4       4) กิจกรรมท้าทายการ
คิดขั้นสูง 

- ตรวจแบบฝกึหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- แบบฝกึหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1     

- ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์
 

     5) ผลงาน/ช้ินงาน - ตรวจสมุดภาพอวัยวะ
ภายนอกของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ 

- สมุดภาพอวัยวะภายนอก
ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     6) การนำเสนอผลงาน - ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน 

- แบบประเมินการนำเสนอ
ผลงาน 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

 
     7) พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับ
คุณภาพ 2 

   ผ่านเกณฑ ์
     8) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     9) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์

 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค ์

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

 



7.2  การประเมินหลังเรียน 

     -  ทบทวนท้ายหน่วย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 

- ตรวจแบบฝกึหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 

- แบบฝกึหัดวิทยาศาสตร์ ป.
1     

 

- ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 
      - แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา 
พืช และสัตว์ 

- ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 

- แบบทดสอบหลังเรียนหน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 

- ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู ้

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตวัเรา พืช และสัตว ์
          2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์ 

3) PowerPoint เรื่องอวัยวะเฉพาะตัวของสัตว์แต่ละชนิด 

4) แบบทดสอบหลังเรียน 

5) เพลงเป็ดอาบน้ำในคลอง 

แหล่งการเรียนรู้ 



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

 
 
 



 


