
       

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ตัวเรา สัตว์และพืช                                                             เวลา  2  ชัว่โมง 
        (ร่างกายและอวัยวะของเรา)     ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.1/1  ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 

รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกความแตกต่างของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในได้ (K) 

  2. สังเกตและบอกชื่ออวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายได้ (K) 
  3. จำแนกภาพอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกได้ (P)  
  4. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน (A)   

สาระการเรียนรู้ 
      1. ลักษณะของอวัยวะภายนอกร่างกายของมนุษย์ 
           2. ลักษณะของอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์       

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ร่างกายของเรามีอวัยวะต่าง ๆ ประกอบกัน อวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายนอก 
และอวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายใน 
 

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

 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

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

1. ครทูักทายกับนักเรียน ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
3. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้ โดยเขียนเนื้อเพลง ตา หู จมูก บน

กระดาน จากนั้นสอนนักเรียนร้องเพลง โดยให้นักเรียนร้องตาม 
เพลง ตา หู จมูก 

ตา หู จมูก จับให้ถูก จมูก หู ตา 
จับใหม่จับให้ฉันดู (ซ้ำ) 

จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก 
(ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย) 

4. นักเรียนเล่นเกมจับให้ถูกที่ โดยครูอธิบายวิธีการเล่นเกม ดังนี้ ให้นักเรียนร้องเพลง ตา หู จมูก แล้ว
จับอวัยวะตามเนื้อร้องเพลงให้ทันและถูกต้อง ใครทำผิดให้นั่งลงจนกระทั่งเหลือผู้เล่นคนสุดท้าย คือ ผู้ชนะ ครู
ให้รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะ 

5. ครถูามนักเรียนว่า เพลงที่นักเรียนได้ร้องไปเนื้อเพลงกล่าวถึงเรื่องใด โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

6.  ครูให้นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพ หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรื ่องตัวเรา พืช และสัตว์จาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบว่าหน่วยที่ 1 นี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องคน พืช และสัตว์ 

7.  ครูให้นักเรียนเปิดและดูภาพในหน้าบทที่ 1 ตัวเรา จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วถามคำถาม
สำคัญประจำบทว่า ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะอะไรบ้าง และอวัยวะนั้นทำหน้าที่อะไร จากนั้นให้
นักเรียนช่วยกันอธิบายคำตอบ 

 
 
 



       

 

 

 (แนวตอบ : ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
ตา ทำหน้าที่ มองดูสิ่งต่าง ๆ   หู ทำหน้าท่ี ฟังเสียงต่าง ๆ   
จมูก ทำหน้าท่ี หายใจและดมกลิ่น   ปาก ทำหน้าที่ พูด และกินอาหาร  
แขนและมือ ทำหน้าท่ี แขนช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ส่วนมือช่วยหยิบจับสิ่งต่าง ๆ 
ขาและเท้า ทำหน้าที่ ขาช่วยในการเคลื่อนที่ โดยมีเท้ารับน้ำหนักตัว)  

8.  ครูชูบัตรภาพอวัยวะของคนและสัตว์ให้นักเรียนสังเกตแล้วให้ตอบว่าเป็น อวัยวะของคนหรือเป็น
อวัยวะของสัตว์ หรือให้นักเรียนทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 โดยมีรูปอวัยวะของ
คนและสัตว์ปนกัน และตอบคำถามว่า ภาพหมายเลขใดเป็นอวัยวะของคนและภาพหมายเลขใดเป็นอวัยวะ
ของสัตว์ แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1.  ครูให้นักเรียนเรียนรู้และอ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
หน้า 3 โดยครูเขียนคำศัพท์ไว้บนกระดาน และให้ครูเป็นผู้อ่านนำและให้นักเรียนอ่านตามทีละคำ  
ดังนี้ (ครูสามารถเสริมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องให้กับนักเรียนได้จากหนังสือคู่มือครู)  

 External organs  (แอ็คซ'เตอนัล ออกัน) อวัยวะภายนอก 
 Internal organs   (อิน'เทอนัล ออกัน) อวัยวะภายใน 
 Skin    (ซกิน)   ผิวหนัง 
 Lung    (ลัง)   ปอด 
 Brain    (เบรน)   สมอง 
 Stomach   ('สตัมมัค)  กระเพาะอาหาร  

2. ครูลบคำแปลออกให้เหลือแต่คำศัพท์ จากนั้นครูทำการสุ่มนักเรียนให้ออกมาอ่านคำศัพท์ พร้อมบอก
คำแปล คนละ 1 คำ โดยมีครูคอยช่วยแนะนำ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมจากชั่วโมงนี้ 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  ครูติดบัตรข้อความอวัยวะภายในและบัตรข้อความอวัยวะภายนอกไว้คนละฝั่งของกระดาน 
จากนั้นนำบัตรคำของชื่ออวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกร่างกายใส่ไว้ในกล่อง 

2. ครูสุ่มนักเรียนออกมาหยิบบัตรคำในกล่องทีละคนแล้วอ่านให้เพื่อนฟัง จากนั้นนำบัตรคำไปติดบน
กระดานให้ตรงกับบัตรข้อความอวัยวะภายในและบัตรข้อความอวัยวะภายนอกที่ครูติดไว้บนกระดานให้
ถูกต้อง (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



       

 

3. เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมบนกระดาน 
     เช่น - อวัยวะภายใน ได้แก่ หัวใจ ปอด ลำไส้ สมอง กระเพาะอาหาร เป็นต้น 
          - อวัยวะภายนอก ได้แก่ ตา หู  จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า เป็นต้น 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายว่า จากข้อมูลบนกระดานนักเรียน

สามารถมองเห็นอวัยวะใดได้บ้าง และนักเรียนไม่สามารถมองเห็นอวัยวะใดบ้าง  โดยให้นักเรียนยกมือตอบ
คำถามทีละคน (แนวตอบ :  - อวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ ได้แก่  หู ตา จมูก มือ เท้า เป็นต้น 

                           - อวัยวะที่เราไมส่ามารถมองเห็นได้ ได้แก่ หัวใจ สมอง ปอด ลำไส้ เป็นต้น) 

5. ครูอธิบายถึงความหมายของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ให้
นักเรียนเข้าใจเพ่ิมเติม 

6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะอะไรบ้างที ่นักเรียนสามารถ
มองเห็นได้ และอวัยวะใดบ้างท่ีนักเรียนไม่สามารถมองเห็นได้  

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา โดยมีประเด็น ดังนี้  คนเรามีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 
โดยให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยครูกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มละ 10 นาที (หมายเหตุ: ครูเริ ่มประเมิน
นักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม) 

2. หลังจากหมดเวลาที่ครูกำหนด ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อม เพ่ือออกมานำเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน โดยออกมานำเสนอทีละกลุ่ม (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบ
ประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 

3. เมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลที่แต่ละกลุ่มนำเสนอไป เพ่ือ
แนะนำและเสนอแนะข้อบกพร่อง   

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความหมายของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน ดังนี้ อวัยวะที่เรา

สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายนอก ได้แก่ ตา หู จมูก แขนและมือ ส่วนอวัยวะที่เราไม่สามารถ
มองเห็นได้ เพราะอยู่ภายในร่างกายตัวเรา เรียกว่า อวัยวะภายใน ได้แก่ สมอง หัวใจ ตับ และปอด  

2.  ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 
3.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 

พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
4.  ครูตรวจสอบผลจากการทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินก่อนเรียน 
     - แบบทดสอบก่อน  
       เรียน หน่วยการ 
       เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง    
       ตวัเรา พืช และสัตว์ 

 
 
- ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

 
 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 

7.2 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่การ
เรียน 

 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ ป.1  

 
 
 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.1  

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     2) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลทำกิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     3) พฤติกรรม 
        การทำงาน 
        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     4) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หน ั ง ส ื อ เ ร ี ยนว ิ ทย าศาสตร ์  ป . 1 หน ่ ว ยการ เ ร ี ยนร ู ้ ท ี ่  1 ต ั ว เ ร า  พ ื ช  และส ั ต ว์  
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์ 
3) แบบทดสอบก่อนเรียน  
4) บัตรภาพอวัยวะของคนและสัตว์ 
5) บัตรคำอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน 
6) บัตรข้อความอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน 

   8) สมุดประจำตัว 
แหล่งการเรียนรู้ 

- อินเทอร์เน็ต 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 



       

 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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



       

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ตัวเรา สัตว์และพืช                                                             เวลา  2  ชัว่โมง 
        (สำรวจอวัยวะของเรา)      ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.1/1  ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 

รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  สังเกตและบอกชื่ออวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายตนเองได้ (K) 
2.  เปรียบเทียบอวัยวะภายนอกแต่ละส่วนของตนเองกับเพื่อนได้ (K)  
3.  ปฏิบัติกิจกรรมสำรวจอวัยวะภายนอกของตนเองได้ (P) 
4.  รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
     1. ระบชุื่ออวัยวะภายนอกร่างกายของมนุษย์ 

           2. ระบชุื่ออวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ร่างกายของเรามีอวัยวะต่าง ๆ ประกอบกัน อวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายนอก 
และอวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายใน 

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

 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

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

1.  ครูสุ่มนักเรียน 3-4 คน ออกมาบอกความหมายของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน พร้อมยกตัวอย่างอวัยวะ
มา 2 อวัยวะ แล้วให้เพ่ือน  ๆในห้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นและปรบมือให้กับเพ่ือนที่ออกมาตอบคำถาม  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทราบ 
3. ครูนำบัตรภาพหรือวาดแผนภาพร่างกายคนที่มีส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะภายนอกขาดหายไปไว้บนกระดาน แล้ว

ให้นักเรียนสังเกตภาพ จากนั้นครูสุ่มนักเรียนให้ออกมาเติมอวัยวะส่วนที่ขาดหายไป แล้วให้เพื่อน ๆ  ช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและบอกชื่ออวัยวะภายนอกที่ขาดหายไปบนแผนภาพ 

3.  ครูนำแผนภาพอวัยวะภายในมาให้นักเรียนช่วยกันสังเกต แล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนสามารถมองเห็นอวัยวะ
ในภาพนี้ไดห้รือไม่  เพราะเหตุใด แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ  
(แนวตอบ : มองไม่เห็น เพราะอวัยว้เหล่านี้อยู่ภายในร่างกายของเรา ซึ่งมีผิวหนังห่อหุ้มอยู่)  

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูครูใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด จากนั้นให้แต่ละคู่ทำกิจกรรมที่ 1 
เรื่องสำรวจอวัยวะของเรา ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติดังนี้ 
1) ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 1 เรื่องสำรวจอวัยวะของเรา ตอนที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์   

ป.1 อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครู 
2) ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพศเดียวกัน แล้วผลัดกันสำรวจร่างกายของตนเองและเพื่อนว่า มีอวัยวะ

ภายนอกอะไรบ้างที่นักเรียนสังเกตเห็นได้  
3) วาดภาพตนเองลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 แล้วลากเส้นชี้บอกชื่อ

อวัยวะภายนอกให้ถูกต้อง 



       

 

4) เมื่อแต่ละคู่ทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้แต่ละคู่ร่วมกันเปรียบเทียบข้อมูลอวัยวะภายนอกของตนเอง       
กับเพ่ือน พร้อมทั้งซักถามข้อสงสัย 

5) รว่มกันอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรม เพ่ือนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม)  

2.  หากนักเรียนเกิดข้อสงสัย ให้ทำการสืบค้นข้อมูลเพิ ่มเติมเพื ่อหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด เป็นต้น  

3.  ครูสุ่มนักเรียนด้วยการจับฉลากชื่อ 3-4 คน ให้ออกมานำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอวัยวะของตนเองหน้า
ชั้น เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และตรวจสอบความถูกต้อง โดยครูตั้งคำถาม ดังนี้ 

 1) นักเรียนมองเห็นอวัยวะใดของเพ่ือนบ้าง 
     (แนวตอบ : เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า) 

 2) อวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้เรียกว่าอะไร 
     (แนวตอบ : อวัยวะภายนอก) 

     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
4.  ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกที่ได้จากการทำกิจกรรม  

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  ครูชวนนักเรียนสนทนาเพื่อทบทวนความรู้เดิมจากการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับอวัยวะ
ภายนอกของร่างกาย 

2.  ครใูห้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยให้มีความสามารถคละกัน คือ เก่ง ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน 
และอ่อน อยู่ด้วยกัน แล้วทำกิจกรรมที่ 1 เรื ่อง สำรวจอวัยวะของเรา ตอนที่ 2 จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ศึกษาขั ้นตอนการทำกิจกรรมที ่ 1 เรื ่องสำรวจอวัยวะของเรา ตอนที่ 2 จากหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.1 อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครู 
2) ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับบัตรภาพอวัยวะภายในและแผนภาพอวัยวะภายใน 
3) จากนั้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาเกี่ยวกับชื่อและสังเกตตำแหน่งของอวัยวะภายในแต่ละ

ส่วนจากแผนภาพที ่ครูเตรียมให้ และสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช ่น หนังส ือเรียน 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจำตัวนักเร ียนหรือในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  

4) จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรมภายในกลุ่ม เพ่ือเตรียมตัวนำเสนอข้อมูล 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม)  



       

 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียนหลังการ  
ทำกิจกรรมที ่1 ตอนที่ 2 โดยครูตั้งคำถาม ดังนี้ 
1) นักเรียนมองไม่เห็นอวัยวะใดของเพ่ือนบ้าง 

     (แนวตอบ : เช่น สมอง หัวใจ ลำไส้ ปอด เป็นต้น) 
 2) อวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ เรียกว่าอะไร 
     (แนวตอบ : อวัยวะภายใน) 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
5.  ครูอธิบายความหมายของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน พร้อมยกตัวอย่างของอวัยวะให้นักเรียน

ฟังอีกครั้ง 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. ครูแจกใบงานที่ 1.1 เรื ่องอวัยวะที่หายไป โดยให้นักเรียนทุกคนวาดภาพอวัยวะที่ขาดหายไปให้
สมบูรณ์และลากเส้นชี้บอกชื่ออวัยวะทุกส่วน พร้อมตกแต่งให้สวยงาม       
(หมายเหตุ: ครูประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินผลงานรายบุคคล) 

2. เมื่อนักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 1.1 เสร็จแล้วให้นำใบงานมาส่งคุณครูหน้าชั้นเรียน 
3. ครูนำผลงานของนักเรียนมาติดป้ายนิเทศของห้อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและให้เพื่อนทุกคนได้ชื่นชม

และศึกษาในยามว่าง 
4. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 6 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือใน

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ แล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ร่างกายของคนเราทุกคนประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ เหมือนกัน ซึ่งอวัยวะที่เรา

สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายนอก เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ เป็นต้น และอวัยวะที่เราไม่
สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายใน เช่น สมอง หัวใจ ลำไส้ กระเพาะอาหาร เป็นต้น 

2.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ
จากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

3.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 1 เรื ่องสำรวจอวัยวะของเรา ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  

4.  ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 1.1 เรื่องอวัยวะที่หายไป 
5.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     1) ผลบันทึก             
การทำกิจกรรมที่ 1 

 
 
- ตรวจสมุดหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.1     

 
 
- สมุดหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 
 
- ร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ์ 
 

     2) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง 
อวัยวะที่หายไป 

- ตรวจใบงานที่ 1.1  - ใบงานที่ 1.1  - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     3) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

-  สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     4) การนำเสนอ          
ผลการทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินการ
นำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม           
การทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม          
การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     7) คุณลักษณะ 
        อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หน ั ง ส ื อ เ ร ี ยนว ิ ทย าศาสตร ์  ป . 1 หน ่ ว ยการ เ ร ี ยนร ู ้ ท ี ่  1 ต ั ว เ ร า  พ ื ช  และส ั ต ว์  
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์ 
3) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 1 เช่น บัตรภาพอวัยวะภายใน แผนภาพอวัยวะภายใน     

สีไม้ เป็นต้น 
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อวัยวะที่หายไป 
5) บัตรภาพอวัยวะภายใน 
6) แผนภาพอวัยวะภายใน 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 



       

 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ตัวเรา สัตว์และพืช                                                                 เวลา  2  ชั่วโมง 
        (เรียนรู้อวัยวะของเรา)     ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.1/1  ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 

รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกชื่ออวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายของตนเองได้ (K) 
2. อธิบายความหมายของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในได้ (K) 
3. เขียนระบุตำแหน่งของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในได้ (P) 
4. รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน 
           2. บอกชื่อและระบุตำแหน่งของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ร่างกายของเรามีอวัยวะต่าง ๆ ประกอบกัน อวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายนอก 
และอวัยวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า อวัยวะภายใน 
 

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

 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

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

1. ครูนำบัตรคำคำศัพท์ มาให้นักเรียนเรียนรู้และอ่านคำศัพท์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน 
ดังนี้ 

External  organ  (แอ็คซ' เตอนัล ออกัน) อวัยวะภายนอก 
Internal  organ  (อิน เตอนัล ออกัน) อวัยวะภายใน 
Skin   (ซกิน)   ผิวหนัง 
Lung   (ลัง)   ปอด 
Brain   (เบรน)   สมอง 
Stomach   ('สตัมมัค)  กระเพาะอาหาร 
Leg                              (เล็ก)                         ขา 
Arm                             (อาม)                         แขน 
Hand                           (แฮ็นด)                       มอื 
Eye                             (ไอ)                           ตา 
Ear                              (เอีย)                          ห ู
Nose                            (โนซ)                         จมูก 

2. ครูติดบัตรข้อความคำว่า External organ และคำว่า Internal organ ไว้บนกระดานคนละฝั่ง จากนั้น
นำบัตรคำชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใส่ไว้ในกล่องคละกันไว้ 

3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาหยิบบัตรคำในกล่องทีละคน แล้วอ่านบัตรคำให้เพ่ือนฟัง จากนั้นนำบัตรคำ
ไปติดบนกระดานให้ตรงกับข้อความที่ครูติดไว้บนกระดานจนครบบัตรคำที่ครูเตรียมไว้ในกล่อง 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 
 
 
 
 



       

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นช่วยกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายจากหนังสือ
เร ียนวิทยาศาสตร์ หน้า 7 หรือครูเปิด PowerPoint เร ื ่องอวัยวะภายนอกของเรา และPowerPoint          
เรื่องอวัยวะภายในของเรา ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา  
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำบัตรปริศนาคำทายเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ กลุ่มละ 5 คำทาย โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
  1)  ให้ตัดกระดาษแข็งเป็นแผ่นขนาดตามทีต่้องการ 
  2)  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและเขียนปริศนาคำทายเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ลงในกระดาษ 
  3)  ตกแต่งบัตรปริศนาคำทายให้สวยงาม 
     ตัวอย่างปริศนาคำทาย เช่น  - อะไรเอ่ยมีสองใบติดอยู่ข้างหัว (หู) 
               - อะไรเอ่ยมีลักษณะคล้ายผลชมพู่วาอยู่บนหน้า (จมูก) 
               - ใช้เดินไปมา เพื่อนจ๋าสองข้างต้องไปด้วยกัน (เท้า,ขา) เป็นต้น 
    โดยครูกำหนดเวลาให้แต่ละกลุ่มจัดทำบัตรปริศนาคำทายกลุ่มละ 15 นาที  
3.  เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปริศนาคำทายเสร็จแล้ว ครูให้แต่ะละกลุ่มนำบัตรปริศนาคำทาย

ออกมาทายเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ หน้าชั้นเรียน โดยให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มยกมือขึ้นตอบ กลุ่มที่ตอบ
ถูกจะได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน เมื่อเล่นวนจนครบทุกกลุ่ม กลุ่มใดที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็น     
ผู้ชนะ ครูให้รางวัลแก่กลุ่มที่เป็นผู้ชนะ เพ่ือเป็นการเสริมแรง   

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
4.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้และ

เข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูนำบัตรปริศนาคำทายของนักเรียนจากชั่วโมงท่ีแล้วมาใส่ไว้ในกล่อง 
2. ครูสุ่มจับบัตรปริศนาคำทาย แล้วอ่านปริศนาคำทายถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนยกมือตอบทีละคน 

ใครตอบถูกครูให้รางวัลเป็นการเสริมแรง 
3. จากนั้นครูแจกใบงานที่ 1.2 เรื ่องร่างกายของเรา โดยให้นักเรียนลากเส้นชี้และบอกชื ่ออวัยวะ       

ต่าง ๆ ทั้งอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกให้ถูกต้อง พร้อมตกแต่งให้สวยงาม  
    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 
 



       

 

ขั้นสรุป 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. นักเรียนทำใบงานเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนนำผลงานของตนเองไปแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน
อย่างน้อย 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและร่วมกันอภิปรายผลจากการทำกิจกรรม 

2. ครูสุ่มเรียกเลขที่นักเรียน 2-3 คน ให้นำผลงานออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 
     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
3. ครูเขียนเนื้อเพลงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วสอนนักเรียนร้องพร้อมกับให้นักเรียนทำท่าทาง

ประกอบ  

เพลง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
นี่คือผม  นี่คือหน้าผาก 

นี่คือปาก  นี่คือลูกตา 

นี่คือขา  นี่คือหัวไหล่ 

ที่ยื่นออกไป  เขาเรียกว่าแขน 

ที่แบนๆ   เขาเรียกว่าสะโพก 
 เอาไว้โยกแซมบ้า ๆ 

   ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย 
4. ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้  

4.1  ในเนื้อเพลงกล่าวถึงอวัยวะส่วนใดของร่างกายบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันตอบพร้อมชี้บอกอวัยวะบน 
ร่างกายของตนเอง  

(แนวตอบ : ผม หน้าผาก ปาก ตา ขา หัวไหล่ แขน สะโพก) 

4.2  ร่างกายของตนเองประกอบด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในอะไรบ้าง แล้วทำไมเราต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในของเรา (ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ) 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน 
2.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ

จากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
3.  ครูตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ 1.2 เรื่องร่างกายของเรา 

 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     1) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง
ร่างกายของเรา 

 
 
- ตรวจใบงานที่ 1.2  

 
 
- ใบงานที่ 1.2  

 
 
ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

     2) การนำเสนอผลงาน - ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมิน       การ
นำเสนอ        ผลการทำ
กิจกรรม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     3) พฤติกรรม           
การทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     4) พฤติกรรม          
การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     5) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หน ั ง ส ื อ เ ร ี ย น ว ิ ท ย าศ าสตร ์  ป . 1 หน ่ ว ยก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ท ี ่  1 ต ั ว เ ร า  พ ื ช  แล ะส ั ต ว์  
 2) ใบงานที่ 1.2 เรื่องร่างกายของเรา 

   3) บัตรคำชื่ออวัยวะต่าง ๆ 
   4) บัตรข้อความ External organ และ Internal organ 
   5) PowerPoint เรื่องอวัยวะภายนอกของเรา 
   6) PowerPoint เรื่องอวัยวะภายในของเรา 
          7) เพลง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
แหล่งการเรียนรู้ 

- ห้องเรียน 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 



       

 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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

 
 



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ตัวเรา สัตว์และพืช                                                                 เวลา  4  ชั่วโมง 
        (หน้าที่ของอวัยวะ)                ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.1/1  ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 

รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. สังเกตหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ได้ (K) 
     2. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ได้ (K) 
     3. ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ืออธิบายหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ได้ (P) 
  4. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
      หน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ร่างกายของเรามีอวัยวะภายนอกต่าง ๆ ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ต่างกันไป เช่น ตามีไว้มองดู       
สิ่งต่าง ๆ หูมีไว้ฟังเสียงต่าง ๆ เป็นต้น 
 

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

 

 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

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

1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยเขียนเนื้อเพลง  ตาไว้ดู หูไว้ฟัง ไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันร้อง ดังนี้ 

เพลง  ตาไว้ดู หูไว้ฟัง 
เรามีตาไว้ดู  เรามีหูไว้ฟัง 
คุณครูท่านสอนท่านสั่ง 
ต้องตั้งใจฟัง ต้องตั้งใจดู 

ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย 
2. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 3-4 คน ให้ออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อทำท่าประกอบเพลง แล้วให้เพื่อน ๆ      

ช่วยกันปรบมือและร้องเพลง  
3. ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดว่า จากเนื้อของเพลงตาและหูมีหน้าที่อย่างไร  

(แนวตอบ : ตา ทำหน้าที่ดูหรือมองสิ่งต่าง ๆ ส่วนหู ทำหน้าที่ฟังเสียงต่าง ๆ) 

4. แล้วนักเรียนคิดว่า อวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเราทำหน้าที่เหมือนกับตาและหูหรือไม่ เพราะเหตุใด 
โดยให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในการตอบคำถาม  

    (แนวคำตอบ : ไม่เหมือนกัน เพราะอวัยวะต่าง ๆ จะมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น จมูก มีหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจ   
ผิวหนัง มีหน้าท่ีปกคลุมและป้องกันร่างกาย เป็นต้น) 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ 4 คน ที่มีความสามารถคละกัน คือ เก่ง ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน และ
อ่อน ให้อยู่ด้วยกัน  จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมให้นักเรียนทราบก่อนทำกิจกรรม 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายกลุ่ม) 



       

 

2.  ครูใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคคู่คิดสี่สหาย โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มจับคู่กันแล้ว
ช่วยกันทำกิจกรรมที่ 2 เรื่องหน้าที่ของอวัยวะ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
1) ให้แต่ละคู่สังเกตพฤติกรรมคู่ของตนเองระหว่างทำกิจกรรมว่า เพื่อนใช้อวัยวะส่วนใดบ้างและ

อวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ หน้า 9      

2) เมื่อนักเรียนแต่ละคู่บันทึกผลการทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้กลับมารวมกลุ่ม 4 คน เหมือนเดิม 
3) ให้แต่ละคู่อธิบายผลการทำกิจกรรมและนำคำตอบมาเปรียบเทียบกับเพ่ือนอีกคู่  
4) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรม เพื่อนำเสนอผลจากการ

ทำกิจกรรม 
3.  ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลจากการทำกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียน

หลังการทำกิจกรรมที่ 1 โดยครูตั้งคำถาม ดังนี้ 
1) เราใช้อวัยวะส่วนใดในการกินขนม (แนวตอบ ปากและฟัน) 
2) เราใช้อวัยวะส่วนใดในการหยิบหนังสือ (แนวตอบ มือและนิ้วมือ) 
3) เราใช้อวัยวะส่วนใดในการดมกลิ่นดอกไม้ (แนวตอบ จมูก) 
4) เราใช้อวัยวะส่วนใดในการเต้นตามจังหวะเพลง (แนวตอบ แขนและมือ ขาและเท้า) 
5) เราใช้อวัยวะส่วนใดในการมองดูตัวเลขในบัตรภาพ (แนวตอบ ตา) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอ) 
4.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของตนเอง โดยครูขอ

อาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมาพูดอภิปรายว่า ในแต่ละวันนักเรียนได้ใช้อวัยวะของตนเองทำ
กิจกรรมอะไรบ้าง เช่น ตื่นเช้ามา ใช้ขาในการเดินไปเข้าห้องน้ำ ใช้มือในการตักน้ำล้างหน้าและแปรง
ฟัน ใช้ปากในการพูดและกินอาหาร เป็นต้น โดยครูคอยแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม 

5.  ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 9 ลงในสมุด
ประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

 
ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูเขียนเนื้อเพลง หน้าที่ของอวัยวะภายนอก ที่มีเนื้อเพลงไม่สมบูรณ์ไว้บนกระดานดังนี้     
เพลง หน้าที่ของอวัยวะภายนอก 

เรามี_________ไว้ดู           เรามี_________ไว้ฟัง 
                      เรามี__________ไว้ดมกลิ่น   เรามี_________ไว้ชิมรส 
             ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย 



       

 

แล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเขียนชื่ออวัยวะลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันกับหน้าที่ของ
อวัยวะนั้น นักเรียนคนใดที่ตอบถูกครูให้รางวัลเป็นการเสริมแรง 

2. ให้นักเรียนช่วยกันร้องเพลงที่เนื้อร้องถูกต้อง พร้อมทำท่าประกอบตามจังหวะเพลง 
3. ครูนำบัตรภาพอวัยวะภายนอกส่วนต่างๆ และนำบัตรคำชื่อของอวัยวะภายนอกแต่ละส่วนมาวางคละ

กันไว้หน้าชั้นเรียน 
4. ครูใช้วิธีการสอนโดยใช้เกมแบบเกมแข่งขัน โดยแบ่งนักเรียนทั้งห้องออกเป็นสองกลุ่มตามความ

เหมาะสม เพ่ือเล่นเกมทายอวัยวะจากหน้าที่ของอวัยวะ 
5. ครเูป็นคนกำหนดว่า กลุ่มใดจะเป็นกลุ่มที่นำบัตรภาพหรือบัตรคำไปติดเป็นคำตอบบนกระดาน 
6. ครูชี้แจงวิธีการเล่นให้นักเรียนเข้าใจก่อน ดังนี้ 

1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งใจฟังคำบอกเก่ียวกับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกทีละประโยคจากครู 
2)  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหยิบบัตรภาพหรือบัตรคำที่กลุ่มตนเองถูกกำหนดไว้ โดยให้กลุ่มที่

ไดบ้ัตรภาพให้ติดบัตรภาพที่กระดานฝั่งซ้าย ส่วนกลุ่มท่ีได้บัตรคำให้ติดบัตรคำที่กระดานฝั่งขวา 
  3) เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องหากกลุ่มใดตอบถูกต้องมาก

ที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

7.  ครูอาจจะจัดเกมนี้ให้นักเรียนเล่นสองรอบ โดยสลับกันใช้บัตรภาพและบัตรคำ 
8.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญท่ีได้จากการเล่นเกม  
 

ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1.  ครชูวนนักเรียนสนทนาเพ่ือทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของเราจากชั่วโมงที่
ผ่านมา 

2.  ครูเขียนเนื้อเพลง กำมือขึ้น ไว้บนกระดาน แล้วนำนักเรียนร้องเพลง  
เพลง  กำมือขึ้น 

กำมือขึ้นแล้วหมุนๆ  ชูมือขึ้นโบกไปมา     กำมือขึ้นแล้วหมุนๆ  ชูมือขึ้นโบกไปมา 
กางแขน ขึ้นและลง พับแขนมือแตะไหล่     กางแขนขึ้นและลงชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว 

                ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย 
3.  ครูขออาสาสมัครนักเรียน 3-4 คน ออกมาทำท่าประกอบเพลง ใครทำท่าได้ประทับใจเพื่อนมากที่สุด 

ครูมีรางวัลให้เป็นการเสริมแรง 
4.  ครูแจกใบงานที่ 1.3 เรื่องความสำคัญของอวัยวะภายนอก จากนั้นให้แต่ละคนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล    

ต่าง ๆ  เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แล้วบันทึกข้อมูลลงในใบงาน 
     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



       

 

5.  เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้ว ครูใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยให้
นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของอวัยวะภายนอกต่อการ
ดำรงชีวิตของเรา แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้ 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
6. ครูสุ่มเลือกนักเรียน 2-3 คู่ ให้ออกมานำเสนอใบงานที่ 1.3 แล้วให้นักเรียนทั้งห้องร่วมกันอภิปรายและ

สรุปผล 
    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
7. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะจากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 

หรือดูจาก PowerPoint เรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอก 
8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอก 

ชั่วโมงท่ี 4 
ขั้นสรุป 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะภายนอกใดบ้าง ทำหน้าที่อย่างไร ให้นักเรียน

ช่วยกันตอบ 
(แนวตอบ : ตา ทำหน้าที่ มองดูสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา ถ้าตาของเราดีรับบาดเจ็บ อาจทำให้เรามองสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่
ชัดเจน  
หู ทำหน้าท่ี ฟังเสียงต่างๆ ถ้าเราหูหนวก เราจะได้ยินเสียงต่าง ๆ ไม่ชัดหรือไม่ได้ยินเสียงต่างๆ  
จมูก ทำหน้าท่ี หายใจและดมกลิ่น ถ้าเราเป็นหวัด เราจะหายใจไม่สะดวกและไม่สามารถได้กลิ่น 
บางอย่างได้ 
ปาก ทำหน้าที่ พูดและกินอาหาร ถ้าปากของเราเป็นแผล เราจะพูดและกินอาหารไม่สะดวก 
แขนและมือ ทำหน้าที่ แขนช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่วนมือช่วยหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ถ้าแขนหรือมือเราได้รับ
บาดเจ็บ จะทำให้เราเคลื่อนไหวหรือหยิบจับสิ่งของไม่ถนัด 
ขาและเท้า ทำหน้าที่ ขาช่วยทำให้ร่างกายเคลื่อนที่ โดยมีเท้ารับน้ำหนักตัว ถ้าขาและเท้าของเราได้รับ 
                          บาดเจ็บจะทำให้เราเคลื่อนที่และทรงตัวไม่ได้) 

2.  ครูให้นักเรียนจับคู่กัน จากนั้นครูแจกใบงานที่ 1.4 เรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายใน โดยให้แต่ละคู่เลือก
อวัยวะภายในมา 1 อวัยวะ แล้วสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะภายในที่แต่ละคู่ เลือกจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แล้วบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 1.4 พร้อม
ตกแต่งให้สวยงาม 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
3.  เมื่อนักเรียนแต่ละคู่บันทึกข้อมูลลงในใบงานท่ี 1.4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาส่งครูหน้าชั้นเรียน 



       

 

4.  ครูสุ่มใบงานของนักเรียนที่สืบค้นอวัยวะภายในแตกต่างกันมา 5 ใบ แล้วให้เจ้าของใบงานออกมา
นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยมีครูคอยแนะนำ
ข้อมูลที่ถูกต้องด้วย 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกให้นักเรียนบนกระดาน จากนั้นสุ่มนักเรียน

ออกมาบอกหน้าที่ของอวัยวะคนละ 1 อวัยวะ 
2.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 2 เรื ่องหน้าที ่ของอวัยวะ ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือใน

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
3.  ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 1.3 เรื่องความสำคัญของอวัยวะภายนอก 
4.  ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 1.4 เรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายใน 
5.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ

การนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
6.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     1) ผลบันทึก            
การทำกิจกรรมที่ 2 

 
 
- ตรวจสมุดหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.1     

 
 
สมุดหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 
 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
2) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง
ความสำคัญของอวัยวะ
ภายนอก 

- ตรวจใบงานที่ 1.3  - ใบงานที่ 1.3  - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
     3) ใบงานที่ 1.4 เรื่อง
หน้าที่ของอวัยวะภายใน 

- ตรวจใบงานที่ 1.4  - ใบงานที่ 1.4  - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
     4) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดหรือ

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.1     

- สมุดหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1   

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

     5) การนำเสนอผล      
การทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม          
การทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
  ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรม                       
การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     8) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์ 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์ 
3) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองกิจกรรมที่ 2 ได้แก่ ขนม วิทยุ ดอกไม้ หนังสือ และบัตรภาพตัวเลข 
4) ใบงานที่ 1.3 เรื่องความสำคัญของอวัยวะภายนอก 
5) ใบงานที่ 1.4 เรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายใน 
6) PowerPoint เรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอก 
7) บัตรภาพอวัยวะภายนอก  
8) บัตรคำชื่ออวัยวะภายนอก 
9) เพลงตาไว้ดู หูไว้ฟัง 

         10) เพลงหน้าที่ของอวัยวะภายนอก 
        11) เพลงกำมือขึน้ 
แหล่งการเรียนรู้ 
        1) ห้องสมุด 
    2) ห้องเรียน 
   3) อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 



       

 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ตัวเรา สัตว์และพืช                                                                 เวลา  2  ชั่วโมง 
        (การทำงานร่วมกันของอวัยวะ)     ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.1/1  ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 

รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) สังเกตการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่าง ๆ ได้ (K) 
2) อธิบายการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่าง ๆ ได้ (K)  
3) ปฏิบัติกิจกรรมเพื่ออธิบายการทำงานร่วมกันของอวัยวะได้ (P) 
4) ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
   1. ชื่อและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก 
            2. การทำงานร่วมกันของอวัยวะ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา     
ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของอวัยวะ เพ่ือช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ 
 

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

 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

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

1. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเรียนในวันนี้ โดยให้นักเรียนเล่นเกมปลาเป็น ปลาตาย ซึ่ง
มีกติกาการเล่น ดังนี้ 

      1) กำหนดให้มีผู้เล่นมากกว่า 5 คนข้ึนไป โดยให้ผู้เล่น 1 คน เป็นคนจับปลา และผู้เล่นที่เหลือเป็น  
    ปลา 
         2) ให้คนจับปลา สังเกตปลาว่ามีใครเป็นปลาบ้าง และอยู่ตำแหน่งใดบ้าง จากนั้นให้คนจับปลาใช้

ผ้าปิดตาให้สนิท 
         3) ให้ผู้เล่นที่เป็นปลาเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิมแล้วถามคนจับปลาว่า ปลาเป็นหรือปลาตาย ถ้า

คนจับปลา บอกว่า ปลาเป็น ให้ผู้เล่นที่เป็นปลาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าตอบว่า ปลาตาย ให้ผู้
เล่นที่เป็นปลาหยุดนิ่งอยู่กับที่  

          4) คนจับปลาต้องเดินไปจับปลา แล้วทายว่า ปลาที่ตนเองจับได้เป็นใคร 
      5) ถ้าทายถูก ปลาที่โดนจับได้จะต้องมาเป็นคนจับปลาแทน 
2.  เมื่อเล่นเกมเสร็จ ครูให้นักเรียนที่ได้เป็นคนหาปลา ออกมาตอบคำถาม ดังต่อไปนี้ 
      1) รู้สึกอย่างไรเมื่อตนเองต้องโดนปิดตา  
      2) ถ้าให้เลือกเป็นผู้เล่นระหว่างเป็นปลากับเป็นคนจับปลา จะเลือกเป็นผู้เล่นใด เพราะอะไร 
      3) ถ้าเปลี่ยนให้คนจับปลาไม่ต้องปิดตา นักเรียนคิดว่าจะสามารถจับปลาได้มากกว่านี้หรือไม่      

เพราะอะไร 
3.  เมื่อทำกิจกรรมจบ ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมนี้ จะเกี่ยวข้องกับการใช้

อวัยวะหลาย ๆ ส่วนทำงานร่วมกัน โดยให้นักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็น 
     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล) 

 
 
 
 
 



       

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์ของการทำ
กิจกรรมให้นักเรียนทราบก่อนทำกิจกรรม 

2. ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ 3 เรื่องการทำงานร่วมกันของอวัยวะ ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 13 
โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ให้ตัวแทนกลุ่ม 1 คน เป็นผู้ทำกิจกรรมและให้สมาชิกที่เหลือเป็นผู้สังเกตเพื่อนที่ทำกิจกรรม 
แล้วบันทึกผลลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 13 

2) ครูกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มละ 30 นาที และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผล
การทำกิจกรรมในครั้งต่อไป  

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ชั่วโมงท่ี  
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ ่มเดิมที ่ได้แบ่งไว้เมื ่อชั ่วโมงที ่ผ่านมา จากนั ้นให้แต่ละกลุ ่มเตรียมความพร้อมใน              
การนำเสนอข้อมูลประมาณ 5 นาที  

2. เมื่อทุกกลุ่มพร้อม ให้แต่ละกลุ่มนำผลการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นทีละกลุ่ม โดยให้
แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 5 นาท ี

   (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
2.  ครูสุ่มเรียกรายชื่อนักเรียน 2 คน ให้ออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมให้เพ่ือน ๆ ฟังอีกครั้ง  
3.  จากนั้นครูนำนักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของอวัยวะอีกกิจกรรม  
4.  โดยครูนำตะกร้าและลูกบอลมาวางไว้หน้าชั้นเรียน จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นสองฝ่ายตามความเหมาะสม  

แล้วปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
1) รอบที่ 1 ให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนออกมา 5 คน ยืนเข้าแถว โดยคนแรกของแถวยืนห่างจาก

ตะกร้า 5 เมตร 
2) จากนั้นให้แต่ละฝ่ายโยนลูกบอลให้ลงในตะกร้า ฝ่ายใดที่โยนลูกบอลลงในตะกร้าได้ จะได้ลูกละ      

1 คะแนน สลับกันโยนจนครบทุกคนแล้วนับคะแนน 
3) รอบที่ 2 ให้ใช้ผ้าปิดตาตัวแทนของแต่ละฝ่าย แล้วให้โยนลูกบอลลงในตะกร้า ถ้าลูกบอลลง

ตะกร้าจะได้ลูกละ 2 คะแนน 
4) สลับกันโยนลูกบอลทีละฝ่ายจนครบทุกคนจากนั้นนับคะแนนฝ่ายไหนทำคะแนนได้มากที่สุด

เป็นฝ่ายชนะ 



       

 

5.  ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอธิบายความรู้ที ่ได้จากการทำกิจกรรมว่าเกี่ยวข้องกับการทำงาน
ร่วมกันของอวัยวะใดบ้าง  

 (แนวตอบ : ในการโยนลูกบอลให้ลงในตะกร้าต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของอวัยวะ คือ ตา แขนและมือ ขาและ
เท้า)  

6.  จากนั้นครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 14 แล้วให้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
ของอวัยวะ หรือให้นักเรียนสแกน QR code เรื่องการทำงานร่วมกันของอวัยวะ เพื่อประกอบในการ
เรียนการสอน 

ขั้นสรุป 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1.  ครูใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดยให้นักเรียนจับคู่กันแล้วตอบคำถาม

ท้าทายความคิดขั้นสูงว่า การเดินทรงตัวบนสะพานแคบ ๆ นักเรียนต้องอาศัยการทำงานของอวัยวะ
ใดบ้าง และอวัยวะแต่ละส่วนทำงานร่วมกันอย่างไร จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ แล้วบันทึกลงใน
สมุดประจำตัวนักเรียน 

    (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2.  ให้แต่ละคู่สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

จากนั้นให้แต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 
3.  ครูสุ่มนักเรียน 4-5 คู่ ให้ออกมานำเสนอผลที่ได้จากการสืบค้น โดยครูตั้งคำถาม ดังนี้ 
      1) ในการเดินทรงตัวบนสะพานแคบ ๆ นักเรียนต้องอาศัยการทำงานอวัยวะใดบ้าง 
          (แนวตอบ ต้องอาศัย ตา แขนและมือ ขาและเท้า ทำงานร่วมกันกัน ในการเดินทรงตัวบนสะพานแคบ ๆ) 

    2) แล้วอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรบ้าง 
         (แนวตอบ  เราใช้ ตา ในการมองดูทางบนสะพานที่แคบ 
                   เราใช้ ขาและเท้า ในการเดินไปข้างหน้าบนสะพาน 
                      เราใช้ แขนและมือ ในการทรงตัวขณะเดินบนสะพานแคบ ๆ) 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
4.  ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือใน

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ แล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของอวัยวะ ว่า ในขณะที่เราทำกิจกรรมต่าง ๆ เราต้อง

อาศัยการทำงานร่วมกันของอวัยวะ เพ่ือช่วยให้สามารถดำรงชีวิตได้ตาปกติ  
2.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ

การนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 



       

 

3.  ครูตรวจผลการทำกิจกรรมที่ 3 เรื่องการทำงานร่วมกันของอวัยวะ ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์  

      4.  ครูตรวจผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดหรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     1) ผลบันทึก             
การทำกิจกรรมที่ 3 

 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

 
 
- สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

 
 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
    2) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว

นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

- สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1    

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
     3) การนำเสนอผล      
การทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลการทำ
กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     4) พฤติกรรม           
การทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม           
การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หน ั ง ส ื อ เ ร ี ยนว ิ ทย าศาสตร ์  ป . 1 หน ่ ว ยการ เ ร ี ยนร ู ้ ท ี ่  1 ต ั ว เ ร า  พ ื ช  และส ั ต ว์  
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์  
3) QR Code เรื่องการทำงานร่วมกันของอวัยวะ 
4) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 3 ได้แก่ ผ้าสำหรับปิดตา และสมุด 
5) ตะกร้า 1 ใบ และลูกบอล 5 ลูก 

แหล่งการเรียนรู้ 
        1) ห้องสมุด 
    2) ห้องเรียน 
   3) อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 



       

 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ตัวเรา สัตว์และพืช                                                                 เวลา  2  ชั่วโมง 
        (การดูแลรักษาอวัยวะ)               ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.1/1  ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 

รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

                   ป.1/2 ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายวิธีการรักษาอวัยวะต่าง ๆ อย่างถูกวิธีและให้เกิดความปลอดภัยได ้(K) 
2. สาธิตวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ได้ (P) 
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A)  
4. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน (A)   

สาระการเรียนรู้ 
   การดูแลรักษาอวัยวะของร่างกาย 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเราต้องอาศัย    
การทำงานร่วมกันของอวัยวะ เพ่ือช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ 
 

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

 



       

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

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

1. ครูเขียนข้อความเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ไว้บนกระดานเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
1) ใช้มองดูสิ่งต่าง ๆ 
2) กินอาหาร และพูด 
3) ยืน เดิน และวิ่ง 
4) ใช้ฟังเสียงต่าง ๆ 
5) หยิบจับสิ่งของ 

2. ครูนำบัตรคำและบัตรภาพอวัยวะภายนอก ที่เคยใช้เล่นเกมในแผนฯ ที่ 4 มาใส่กล่องคละกันและวางไว้
หน้าชั้นเรียน จากนั้นสุ่มรายชื่อนักเรียนให้ออกมาหยิบบัตรคำหรือบัตรภาพคนละ 1 ใบ แล้วนำไปติด
บนกระดานให้ตรงกับหน้าที่ที่ครูเขียนไว้ จนครบบัตรคำที่อยู่ในกล่อง  
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

3. เมื่อครูสุ่มเรียกนักเรียนมาหยิบบัตรคำและบัตรภาพจนครบทุกใบ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลบนกระดาน 

4.  ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเรียนในวันนี้ว่า ในแต่ละวันเรามีวิธีดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ 
อย่างไรบ้าง โดยให้นักเรียนยกมือตอบคำถามทีละคน  
(แนวตอบ : เช่น เราดูแลรักษาตา ได้แก่ อ่านหนังสือในที่ท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ และล้างหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ 

                     เราดูแลรักษาหู ไดแ้ก่ ไม่ให้เพื่อนตะโกนใส่หู และไม่ใช้ไม้หรือของแข็งแตะหู 
                     เราดูแลรักษาจมูก ได้แก่ ไม่ใช้นิ้วมือหรือสิ่งของต่าง ๆ แคะจมูก 
                     เราดูแลรักษาปาก ได้แก่ ไม่ใช้ฟันกัดของที่แข็งมาก และแปรงฟนัทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 

                   เราดูแลรักษาผิวหนัง ได้แก่ อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเช็ดตัวให้แห้งทุกครั้งหลังจากอาบน้ำ 
เสร็จ 

                    เราดูแลรักษาแขนและมือ ได้แก่ ตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
                    เราดูแลรักษาขาและเท้า ได้แก่ ใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้าน และตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ) 



       

 

5.  ครูให้นักเรียนอ่านเกร็ดวิทย์น่ารู้ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 15 เพื่อเป็นการเสริมความรู้ใน
การดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ  

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้แต่ละคนทำกิจกรรมที่ 4 เรื่องการดูแลรักษาอวัยวะ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้  
1) ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยให้

สอบถามคร ู
2) ให้แต่ละคนสำรวจตนเองว่า เคยดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ด้วยวิธีใดบ้าง แล้วบันทึกผลลงในสมุด

ประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
3) สืบค้นข้อมูลวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

2.  เมื่อแต่ละคนทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด โดย
ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน จากนั้นนำคำตอบของตนเองมาเปรียบเทียบกับเพ่ือน แล้วผลัดกันซักถามข้อ
สงสัยและร่วมกันอภิปรายผล  
 (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

3.  ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คู่ ออกมานำเสนอผลจากการทำกิจกรรมของตนเอง แล้วให้เพื่อน ๆ 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ  
 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูเขียนเนื้อเพลง แปรงฟัน ไว้บนกระดาน 
เพลง แปรงฟัน 

แปรงซิแปรง แปรงฟัน   ฟันหนูสวยสะอาดดี 
       แปรงขึ้นแปรงลงทุกซี่      สะอาดดีเมื่อหนูแปรงฟัน (ซ้ำ 2 ครั้ง) 
             ที่มา : เพลงสอนเด็กปฐมวัย 
2. ครูร้องเพลงให้นักเรียนฟังก่อน 1 ครั้ง แล้วให้นักเรียนร้องตามและทำท่าประกอบตามจังหวะเพลง 



       

 

3. ครูถามนักเรียนว่า จากเนื้อเพลงเป็นการดูแลอวัยวะส่วนใด และการแปรงฟันที่ถูกต้องควรทำอย่างไร 
ให้นักเรียนยกมือตอบแสดงความคิดเห็น 

 (แนวตอบ : อวัยวะในเพลงนี้คือ ฟัน โดยเราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เวลาแปรงให้แปรงฟันให้ทั่วและ
แปรงข้ึน-ลง เพื่อให้ฟันสะอาด) 

4. ครูใช้วิธีการสอนโดยใช้การสาธิต โดยให้นักเรียนจับกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้   
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลาก เพ่ือเลือกบัตรข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอวัยวะ 

5. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า 
1) พฤติกรรมที่จับได้ในฉลากนั้นเป็นพฤติกรรมการดูแลอวัยวะที่ถูกวิธีหรือไม่ 
2) ถ้าหากไม่ถูกต้อง วิธีการดูแลอวัยวะที่ถูกวิธีต้องปฏิบัติอย่างไร 

6.  ให้สมาชิกเตรียมการสาธิตกิจกรรมตามข้อความที่จับฉลากได้ประกอบการอธิบาย 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตกิจกรรมประกอบการอธิบาย โดยใช้เวลาในการสาธิตกลุ่มละ 5 นาที 
แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการสาธิต 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 

ขั้นสรุป 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า หากนักเรียนปฏิบัติตนตามที่จับฉลากได้ทั้งหมด แล้วจะทำ

ให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือไม่ เพราะอะไร       

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 16 ลงในสมุดประจำตัว

นักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลอวัยวะที่ถูกวิธี 
2.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 4 เรื่องการทำงานร่วมกันของอวัยวะ ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือ

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
3.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได ้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์       
4.  ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

และการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 

 

 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     1) ผลบันทึกการทำ
กิจกรรมที่ 4 

 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 
 
- สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

 
 
- ร้อยละ 60 ผ่าน

เกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1    

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
     3) การนำเสนอผล   
การทำกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลการทำกิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผล           
การทำกิจกรรม 

 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 4) พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) พฤติกรรม         
การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หน ั ง ส ื อ เ ร ี ยนว ิ ทย าศาสตร ์  ป . 1 หน ่ ว ยการ เ ร ี ยนร ู ้ ท ี ่  1 ต ั ว เ ร า  พ ื ช  และส ั ต ว์  
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์ 
3) บัตรภาพอวัยวะภายนอก 
4) บัตรคำอวัยวะภายนอก 
5) บัตรข้อความพฤติกรรมการดูแลรักษาอวัยวะ 
6) เพลงแปรงฟัน 

แหล่งการเรียนรู้ 
        1) ห้องสมุด 
    2) ห้องเรียน 
   3) อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 



       

 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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



       

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ตัวเรา สัตว์และพืช                                                                 เวลา  2  ชั่วโมง 
        (ตัวเรา)                                    ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 1.2 ป.1/1  ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 

รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

                   ป.1/2 ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายหน้าที่อวัยวะต่าง ๆ ได้ (K) 
2. ฝึกปฏิบัติวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ได้ (P) 
3. นำวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน (P) 
4. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 1. อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

2. หน้าที่ของอวัยวะภายนอก 
3. การทำงานร่วมกันของอวัยวะ 
4. การดูแลรักษาอวัยวะ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ  ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ของเราต้องอาศัย     
การทำงานร่วมกันของอวัยวะ เราจึงต้องดูแลรักษาอวัยวะของเราอย่างถูกวิธี เพ่ือให้มีความสะอาด ปลอดภัย และช่วยให้
เราสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ 
 
 
 
 
 



       

 

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. กล้าแสดงออก 

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

1.  ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะเรียนในวันนี้ โดยให้นักเรียนทุกคนลองปฏิบัติตามคำสั่ง 
ดังนี้ 

1) ลืมตาแล้วหันมองดูไปรอบ ๆ จากนั้นลองหลับตาแล้วหันมองดูไปรอบ ๆ  
2) บีบจมูกตนเองทั้ง 2 ข้าง แล้วปล่อยมือออก  
3) ใช้นิ้วอุดรูหูทั้ง 2 ข้าง แล้วเอานิ้วออก 
4) หยิบดินสอ โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง 
5) เดินด้วยขา 1 ข้าง โดยงอขาอีกข้างไว้  

     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
2.  จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบความรู้สึกของแต่ละกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปว่า นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมไหนได้เป็นปกติที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 



       

 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวิธีการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วร่วมกันอภิปราย โดยครูใช้คำถามเพ่ือ
กระตุ้นการคิดของนักเรียน ดังนี้ 

     1) เมื่อมีฝุ่นเข้าตา นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาตาอย่างไร  
         (แนวตอบ ไม่ควรขยี้ตาเมื่อฝุ่นเข้าตา และควรใช้น้ำสะอาดลา้งตา) 

     2) ถ้ามีฝุ่นละอองในอากาศมาก ๆ นักเรยีนมีวิธีการดูแลรักษาจมูกอย่างไร   
          (แนวตอบ ใช้ผา้ปิดจมกู เมือ่เดนิผา่นบริเวณที่มีฝุน่ละอองมาก ๆ ) 
     3) ถ้าได้ยินเสียงดังมาก ๆ นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาหูอย่างไร  
         (แนวตอบ ใช้มือปิดหูและหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีที่มีเสียงดังเปน็เวลานาน ๆ) 

     4) ถ้าฟันผุ นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาปากและฟันอย่างไร  
          (แนวตอบ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง คือ หลังตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอนตอนกลางคืน) 
   5) ถ้ามือและเท้าสกปรก นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษามือและเท้าอย่างไร 
          (แนวตอบ ควรล้างมือและเทา้ให้สะอาดทุกครั้ง หลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อย) 

     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง  ๆ เช่น ตา  

หู  จมูก ปาก เป็นต้น จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น  อินเทอร์เน็ต  หนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องทำไมเรา
ต้องอาบน้ำจากหนังสือฉันอยากรู้เรื่องร่างกาย หนังสือเรียน เป็นต้น 

3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบในการเตรียม
ข้อมูลออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 

4.  ครูสุ่มจับฉลากให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอวิธีการป้องกันและดูแลอวัยวะต่าง ๆ ตามที่ได้สืบค้นมา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน  

     (หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน) 
5.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสอน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูนำบัตรคำอวัยวะภายนอกของร่างกายมาวางคละกันไว้หน้าชั้นเรียน 
2. ครูสุ่มเรียกเลขที่ แล้วให้นักเรียนออกมาหยิบบัตรคำชูให้เพื่อน ๆ ดูแล้วบอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ

นั้นให้ถูกต้อง โดยมีครูคอยเสริมในส่วนที่ขาดหรือบกพร่อง 



       

 

3. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ 3-4 คน โดยใช้เทคนิคการจับกลุ่ม ด้วยการจับบัตรคำอวัยวะภายนอก 
โดยคนที่จับได้บัตรคำอวัยวะเดียวกันจะอยู่กลุ่มเดียวกัน 
(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

4. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาข้อมูล จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หรือศึกษาจากการสแกน QR 
Code เรื่องการดูแลรักษาอวัยวะ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  

5. แล้วทำกิจกรรมสรุปความรู้ประจำบทที่ 1 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  

ขั้นสรุป 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
1. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ หน้า 26 โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
1) ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของร่างกายที่ถูกวิธี 
2) จัดทำเป็นแผ่นป้ายรณรงค์การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกลงในกระดาษแข็ง พร้อมตกแต่งให้

สวยงาม 

3) นำป้ายรณรงค์ไปติดตามป้ายนิเทศของอาคารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

(หมายเหตุ: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน) 
4) นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมส่งเสริมทักษะฝึกฝนตนเองบทที่ 1 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือ

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ และทำกิจกรรมคำถามท้าทายการคิดขั้นสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เป็น
การบ้านแล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไป   

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูตรวจผลการทำกิจกรรมสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาข้อมูลลงในสมุดประจำตัวนักเรียน

หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เพ่ือวัดความรู้หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนไปแล้ว 
2.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะบทที่ 1 ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์  
3.  ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมคำถามท้าทายการคิดข้ันสูง ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
4.  ครูประเมินนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ

การนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
5.  ครูวัดและประเมินผลชิ้นงานที่นักเรียนได้สร้างขึ้นจากขั้นขยายความรู้ของนักเรียนเป็นกลุ่ม 

 

 

 



       

 

การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     1) กิจกรรมสรุป
สาระสำคัญ 

 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

 
 
- สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

 
 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
     2) กิจกรรมฝึกทักษะ - ตรวจสมุดประจำตัว

นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1     

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     3) กิจกรรมคำถาม ท้า
ทายการคิด   ขั้นสูง 

- ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.1  

- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.1  

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     4) กิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงาน 

- ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน - แบบประเมินผลงาน/
ชิ้นงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     5) การนำเสนอ
ผลงาน/ชิ้นงาน 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ชิ้นงาน 

- แบบประเมิน         
การนำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม      การ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
  ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรม       
การทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม   
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     8) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หน ั ง ส ื อ เ ร ี ย น ว ิ ท ย าศ าสตร ์  ป . 1 หน ่ ว ยก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ท ี ่  1 ต ั ว เ ร า  พ ื ช  แล ะส ั ต ว์  
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา พืช และสัตว์ 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน เช่น กระดาษแข็ง สีไม้ เป็นต้น 
4) บัตรภาพอวัยวะภายนอก 
5) บัตรคำอวัยวะภายนอก 
6) QR Code เรื่องการดูแลรักษาอวัยวะ 
7) หนังสือฉันอยากรู้เรื่องร่างกาย เรื่องทำไมเราต้องอาบน้ำ 

แหล่งการเรียนรู้ 
        1) ห้องสมุด 
    2) ห้องเรียน 
   3) อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 



       

 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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


