
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรูเ้รื่อง  วัสดุและการเกิดเสียง                                         เวลา  2  ชั่วโมง 
                 จดักลุ่มวัสดุต่าง ๆ                                 ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวชีว้ัด 
  ว 2.1 ป.1/1   อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ 

หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
                    ป.1/2   ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ระบุเกณฑ์ในการจำแนกได้ (K) 
2. จัดกลุ่มวัตถุต่างๆ ได้  (P) 
3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

3. สาระการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
      จัดกลุ่มของเล่นและของใช ้ พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

4.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
      ของเล่นและของใช้รอบตัวเราทำจากวัสดุต่างๆ ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน เช่น สี พื้นผิว 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการสังเกต   
   2) ทักษะการจำแนกประเภท 
   3) ทักษะการสรุปอ้างอิง  
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 



6. กิจกรรมการเรียนรู ้

🕮 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 
     1. ครสูนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า วันนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง 
อะไร แล้วให้นกัเรียนช่วยกันตอบคำถาม จากนั้นครูแจ้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ และตัวช้ีวัดให้ทราบ 

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กจิกรรม 
  3.  นักเรียนอ่านข้อมูลและดูภาพในหนังสอืเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1จากนั้นครูตั้ง 

      คำถามว่า จากภาพนักเรียนสามารถจำแนกสิ่งใดได้บ้าง  
      (แนวตอบ : จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คนหรือสิ่งมีชีวิต กับสิ่งของหรือสิ่งไม่มีชีวิต) 

ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แล้วให้ทำกิจกรรมการจำแนก โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  
                  1) ครูแจกลูกอมหลายๆ สีคละกนั ให้แตล่ะกลุม่ กลุ่มละเท่าๆ กัน 

      2) นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตลูกอม จากนัน้ช่วยกันระดมความคิด แล้วตั้งเกณฑ์ที่ใช้ใน 
    การจำแนกลูกอม  

         3) แต ่ละกล ุ ่มช ่วยก ันจำแนกล ูกอมตามเกณฑ์การจำแนกที ่ ได ้ต ั ้ งไว ้  โดยจ ัดทำเป็น
แผนผัง  แผนภาพ หรืออ่ืนๆ ลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
      (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมนินักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม จากนั้นช่วยกันตรวจสอบ  
ความถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

2.  ครูจับฉลากชื่อกลุ่มให้แต่ละกลุ่มนำผลการทำกิจกรรมออกมานำเสนอผลการจำแนกลูกอม 
พร้อมบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกหน้าช้ันเรียนทีละกลุ่ม 

3.  ครูและเพื่อนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกลุ่ม 
    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดว่า นอกจากเกณฑ์ที่นักเรียนออกมานำเสนอ ยังมี

เกณฑ์อื่นๆ ที่สามารถจำแนกประเภทของลูกอมได้อีกหรือไม่ และเกณฑ์ที่นักเรียนใช้จำแนกลูกอมสามารถ   
   นำไปจำแนกประเภทของสิ่งของอื่นๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 



 2. ครูแจกบัตรภาพวัตถุต่างๆ  ให้แต่ละกลุ่ม จากนั้นให้ช่วยกันสังเกต แล้วยกมือตอบว่า 
สามารถจัดบัตรภาพได้เป็นกี่กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ใด  

 3. ครูให้คะแนนกลุ่มที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง  
          (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสิ่งของในการเรียนเรื่อง การจำแนกประเภท 
2.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล     

    พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
        3.  ครูตรวจการวาดภาพหรือติดภาพของเล่นและของใช้ที่นักเรียนรู้จักในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือ   
            ตรวจผลการทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 2 
        4.  ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การวัดและประเมนิผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1 การประเมินก่อนเรียน 
     - แบบทดสอบก่อน  
       เรียนหนว่ยการเรียนรู ้ 
       ที ่3 เรื่อง วัสดุและ 
       การเกิดเสียง 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
  ก่อนเรียน 

 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 

 
- ประเมินตาม 
  สภาพจริง 

7.2 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) ภาพของเล่นและ 
         ของใช้หรือกิจกรรม  
         นำสู่การเรียน 

 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 
 

- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 
 

- ร้อยละ 60        
  ผ่านเกณฑ ์ 

     2) การนำเสนอผลงาน/ 
         ผลการทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ
กิจกรรม 

- แบบประเมิน 
  การนำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2    
  ผ่านเกณฑ ์

     3) พฤติกรรมการ 
         ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ ์

     4) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ ์

     5) คณุลักษณะ 
         อันพึงประสงค ์ 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค ์

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู ้

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 วัสดุและการเกิดเสียง            
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและการเกิดเสียง            
3. ลูกอม 
4. บัตรภาพวัตถุต่างๆ  
5. สมุดประจำตัวนักเรียน 

    8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1)  ห้องสมุด 
   2)  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 
หน่วยการเรียนรูเ้รื่อง  วัสดุและการเกิดเสียง                                         เวลา  3  ชั่วโมง 
                  มารู้จักวัสดุ                                              ครผูู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 2.1 ป.1/1   อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ 
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

          ป.1/2   ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุม่วัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. สังเกตและระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ได้ (K) 
2. จำแนกของเล่นของใช้ได้ (P) 
3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ (A) 

 

3. สาระการเรียนรู ้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

      วสัดุที่ใชท้ำของเล่นของใช้มีหลายชนิด เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก 
ยาง แก้ว เป็นต้น 

พิจารณาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

 

4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

       ของเล่นและของใช้รอบตัวเราทำจากวัสดุต่างๆ ตัวอย่างวัสดุ เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก ยาง แก้ว ผ้า 
กระดาษ เป็นต้น 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

   1) ทักษะการสังเกต   

   2) ทักษะการสำรวจค้นหา 

   3) ทักษะการจำแนกประเภท 

   4) ทักษะการสรุปอ้างอิง 

3. ความสามารถในการแก้ปญัหา  

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

1. มีวินัย    

2. ใฝ่เรียนรู ้   

3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู ้

🕮 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 
    1.  นักเรียนแต่ละคนดูภาพในหน้าบทที ่ 1 วัสดุและลักษณะของวัสดุ จากหนังหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร ์ป. 1 จากนั้นครูถามคำถามสำคัญประจำบทว่า ของเล่นและของใช้แตกต่างกันอย่างไร แล้วให้
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระ 

   (แนวตอบ :  ของเล่น  คือ สิ่งที่เรานำมาเล่นให้เกิดความสนุกสนาน เช่น ตุ๊กตา ลูกแก้ว ลูกบอล ว่าว 

       ลูกโป่ง หนังสติ๊ก เป็นต้น ส่วนของใช้ คือ สิ่งที่เรานำมาใช้งาน เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า  
     โต๊ะ รองเท้า หมวก เก้าอี้ แกว้นํ้า ดินสอ ยางลบ เป็นต้น) 

 2.  นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ทีเ่ก่ียวข้องกับการเรียนในบทท่ี 1 โดยครูเป็นผูอ้่านนำและนักเรียนอ่าน
ตาม  ดังนี ้ 

        3. นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพของเล่นและของใช้ทีน่ักเรียนรู้จักมา 3-5 ภาพ พรอ้มระบุช่ือภาพลงใน 
สมุดประจำตัวนักเรียนหรือให้นักเรียนทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.1       

    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 
 
 

   
 
 



ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
        1. นักเรียนดูภาพและอ่านข้อมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 4 จากนั้นครูถามคำถามนักเรียน  
    จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 4 ว่า ของเล่นและของใช้ของเพื่อนๆ ทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้าง 

            (แนวตอบ : เช่น ไม้ ยาง โลหะ พลาสติก แก้ว หิน กระดาษ ผ้า เป็นต้น) 
 2. ครแูจกบัตรภาพของเล่นหรือของใช้ให้นักเรียนคนละ 1 ภาพ คละกนัไป จากนั้นให้นักเรียนนำภาพ  

มาเข้ากลุ่มกับเพื่อนให้ได้ 4 คน โดยมีข้อจำกัดว่าต้องมีทั้งของเล่นและของใช้อย่างละ 2 ชนิด เพื่อให้นักเรียนได้
กลุ่ม กลุ่มละ 4  คน 

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากภาพที่ได้รับโดยหาข้อมูลว่าสิ่งของเหล่านั้นทำมาจากวัสดุชนิดใด   
 จากนั้นรวบรวมข้อมูลสำหรับนำมาอธิบายให้เพ่ือนๆ ฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

 4. ครูสุ่มเรียกตัวแทนแต่ละกลุ่มให้อธิบายข้อมูลจากภาพตัวอย่างกลุ่มละ 1 ภาพ จนครบทุกกลุ่ม 

 5. ให้แต่ละกลุม่เตรียมวัตถุต่างๆ มาวางไว้หน้าช้ันเรียน ดังนี้ ลูกโป่ง สมุด ขวดน้ำพลาสติก เก้าอ้ีไม ้
ลูกแก้ว ลูกกญุแจ ตุ๊กตาผ้า เพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เรือ่ง รู้จักวัสดุ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 5-6 ดังนี ้

        6. นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตวัตถุแต่ละชิ้นว่า ทำจากวัสดุอะไร แล้วบันทึกผลลงในสมดุ
ประจำตัวนักเรียน หรือบันทกึในแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ หน้า 4    

 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุเหล่านี้ จากนั้น
ร่วมกันสรุปข้อมูล 

    8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดกลุ่มวตัถุ โดยใช้เกณฑ์ของเล่นและของใช้ จากนั้นบันทึกข้อมลูลงใน
สมุดประจำตัวนักเรียน หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 5  

    9. นำข้อมลูการจัดกลุ่มวตัถุ มาจัดทำเป็นแผนผังหรือแผนภาพลงในกระดาษ 

 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมนำเสนอในชั่วโมงต่อไป  
   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ ่มร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมภายในกลุ ่ม จากนั ้นนักเรียนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

 2. ครูจับฉลากชื่อกลุ่มให้แต่ละกลุ่มนำผลการทำกิจกรรมออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม จน
ครบทุกกลุ่ม โดยครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มที่ออกมานำเสนอ  

     (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมนินักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
   3.  ครูตั้งคำถามถามนักเรยีนหลังทำกิจกรรม ดังนี ้

 ● วัสดุหมายความว่าอย่างไร  
  (แนวตอบ : วัสดุ คือ สิ่งที่นำมาทำสิ่งของต่างๆ เช่น ไม้ ยาง พลาสติก เป็นต้น)  

● วัสดุที่ใช้ทำสิ่งของมีอะไรบ้าง  
(แนวตอบ : ตัวอย่างเช่น ไม้ แผ่นยาง พลาสติก ผ้า โลหะ)  



    ● นักเรียนคิดว่า ยางลบทำมาจากอะไร    
  (แนวตอบ : ยางจากต้นยางพารา) 

4.  นักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่างๆ ที่นักเรียนรู้จักเพื่อเป็นการทบทวน 

- วัสดุที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนยกมือตอบ  
  (แนวตอบ : ไม้ พลาสติก ผ้า โลหะ เป็นต้น) 
- สิ่งของใดบ้างที่ทำจากไม ้   
  (แนวตอบ : เก้าอ้ี โต๊ะ ดินสอ) 
- ยกตัวอย่างของใช้ของนักเรียนว่าทำจากวัสดุชนิดใด  
  (แนวตอบ : เสื้อ ทำจากผ้า  ดินสอ  ทำจากไม ้ เป็นต้น) 

 2. นักเรียนจับคู่กัน ครูแจกใบงานท่ี 3.1 เรือ่ง รู้จักวัสดุ ให้คู่ละ 1 แผ่น 

 3. นักเรียนช่วยกันสำรวจสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีทำจากวัสดุตามทีค่รูกำหนดให้ 

 - ทำจากกระดาษ (เช่น กังหัน จรวดของเล่น ว่าว กล่องลัง เป็นต้น) 
 - ผ้า (เช่น รองเท้า ถุงเท้า กางเกง กระโปรง หมวก เป็นตน้) 

  - โลหะ (เช่น ช้ันวางของ รถ ตู้ กรรไกร มีด เป็นต้น) 
    -  ไม ้(เช่น โตะ๊ ตู้ เตียง ชั้นหนังสือ เก้าอี้ เป็นต้น) 
    - พลาสติก (เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก กล่องใส่ของ เป็นต้น) 

 4. นักเรียนสำรวจส่ิงของของนักเรียนว่า อะไรบ้างที่เป็นของเล่นและของใช้ จากนั้นวาดภาพลงในใบ
งานที่ 3.1 รูจ้กัวัสดุ พร้อมทั้งสังเกตลักษณะภายนอกว่า ทำจากวัสดุชนิดใดบ้างอย่างละ 1 ชนิด บันทึก  
ข้อมูลลงในใบงาน ที่ 3.1 รู้จกัวัสด ุ

 5. นักเรียนนำผลงานของตนเองมาแลกเปล่ียนกันดูกับเพ่ือน 3-4 คน   
 6. ครูสุ่มเลขทีน่ักเรียน 2-3 คนให้นำผลงานของตนเองมาอ่านให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียน 

7.  นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ลงในสมดุประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
8. นักเรียนสบืค้นข้อมลูจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 7 จากนั้นรว่มกันสรุปความรู้ที่ได้ 
  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
     1. ครูยกตัวอย่างวัตถุ 1 ชิ้น แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่า ทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้าง และจัดเป็นของ 
เล่นหรือของใช้ 



     2.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 

     3.  ครูตรวจสอบแผนผังหรือแผนภาพการจัดกลุ่มวัตถ ุ

     4.  ครูตรวจสอบใบงานที่ 3.1 เรื่อง รู้จักวัสด ุ

 5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 1 เรื่อง รู้จักวัสดุ ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือในแบบฝึกหัด  
วิทยาศาสตร์  

6.  ครูตรวจสอบผลการทำกจิกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

7.1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) ผลบันทึกการทำ 

         กิจกรรมที่ 2 
 

 
 

- ตรวจสมุดประจำตัว หรือ  
  แบบฝกึหัดวิทยาศาสตร ์  
  ป.1  

 
 

- สมุดประจำตัว หรือ  
  แบบฝกึหัด
วิทยาศาสตร ์ ป.1  

 
 

ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ ์
 

     2) การจัดกลุ่มวัสด ุ
 

- ตรวจแผนผังหรือแผนภาพ  
การจัดกลุ่มวัตถ ุ

- แผนผังหรือแผนภาพ 
  การจัดกลุ่มวตัถุ 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ ์

     3) วัสดุทีใ่ช้ทำ 

        ของเล่นของใช้ 

- ตรวจใบงานที่ 3.1 - ใบงานที่ 3.1 - ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ ์

     4) กิจกรรมหนูตอบได ้ - ตรวจสมุดประจำตัว หรือ  
  แบบฝกึหัดวิทยาศาสตร ์  
  ป.1  

- สมุดประจำตัว หรือ  
  แบบฝกึหัดวิทยาศาสตร ์  
  ป.1  
 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ ์
 

     5) การนำเสนอ
ผลงาน/ ผลการทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการทำ 

  กิจกรรม 

- แบบประเมิน 
  การนำเสนอผลงาน 

   

- ระดับ
คุณภาพ 2    
  ผ่านเกณฑ ์

     6) พฤติกรรมการ 

         ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     7) พฤติกรรม 
         การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

     8) คณุลักษณะ 

         อันพึงประสงค ์
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค ์

ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

 

 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู ้

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 วัสดุและการเกิดเสียง            
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและการเกิดเสียง  
3. วัสด-ุอุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 1 เช่น สมุด ลูกแก้ว ลูกโป่ง ตุ๊กตาผ้า เก้าอ้ีไม้ ลูกกุญแจ 

ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น 
4. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง รู้จักวัสดุ 
5. บัตรภาพของเล่นและของใช ้
6. สมุดประจำตัวนักเรียน 

    8.2 แหล่งการเรียนรู ้
 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............................................ 
 
 
 
 
 
 
 


