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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แหล่งที่อยู ่       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที ่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 

เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต (ว 1.1 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแหล่งที่อยู่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 บริเวณที่สิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เรียกว่า แหล่งที่อยู่ เช่น ผิวดิน ใต้ดิน แม่น้ำ และทะเล 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ชีวิตสัมพันธ์ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสสาร 
2. สำรวจการเปลี่ยนแปลงของสสาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม
และพื้นฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ชุมชนของนักเรียนมีสวนผลไม้และสระน้ำหรือไม่ (แนวคำตอบ มี) 
– สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสวนผลไม้และสระน้ำแตกต่างกันหรือไม่ (แนวคำตอบ แตกต่างกัน) 
– สิ ่งมีชีวิตที ่อาศัยอยู ่ในสวนผลไม้และสระน้ำมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ (แนวคำตอบ มี

ความสัมพันธ์กัน) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

แหล่งที่อยู ่
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตสัมพันธ์ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– บริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ แหล่งที่อยู่) 
– สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแต่ละบริเวณมีความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 

(แนวคำตอบ แตกต่างกัน) 
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไม่มีชีวิตเมื่อมาอยู่ในบริเวณเดียวกันจะเกิดความสัมพันธ์ที่มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งที่อยู ่
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แหล่งที่อยู่ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า บริเวณที่สิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เรียกว่า แหล่งที่อยู่ สิ่งมีชีวิตใช้เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย หลบภัย เลี้ยงลูกอ่อน และใช้อากาศในการหายใจ อาจเป็นแหล่งที่อยู่บนบก เช่น ผิวดิน ใต้ดิน หรือ
แหล่งที่อยู่ในน้ำ เช่น แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร 
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(2) ครูให้นักเรียนสำรวจแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตบริเวณโรงเรียนว่ามีแหล่งที่อยู่ใด แต่ละแหล่งที่อยู่มี
สิ่งมีชีวิตชนิดใด และสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ได้รับประโยชน์ใดจากแหล่งที่อยู ่

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสำรวจ
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนพบแหลง่ท่ีอยู่ใดบริเวณโรงเรียน (แนวคำตอบ สนามหญา้และสระน้ำ) 
– แหล่งที่อยู่ที่นักเรียนพบมีสิ่งมีชีวิตชนิดใด (แนวคำตอบ สนามหญ้ามีหญ้า กบ มด และแมลงปอ 

สระน้ำมีปลา บัว และผักตบชวา) 
– นักเรียนชอบแหล่งที่อยู่ใดที่สำรวจมากที่สุด และสิ่งมีชีวิตได้รับประโยชน์ใดจากแหล่งที่อยู่ 

(แนวคำตอบ สระน้ำ โดยปลามีสระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย เลี้ยงลูกอ่อน และใช้อากาศในการหายใจ 
บัวและผักตบชวามีสระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ใช้อากาศในการหายใจ และแหล่งอาหาร) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ในแหล่งที่
อยู่หนึ่งๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างแหล่งที่อยู่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หลายชนิด  
(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ

หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– แหล่งที่อยู่ใดที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาก (แนวคำตอบ ป่าชายเลน) 
– แหล่งที่อยู่ใดที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อย (แนวคำตอบ ทะเลทราย) 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แหล่งที่อยู่ 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (1)  
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่ มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัว

ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ (ว 1.1 ป. 5/1) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อการอยู่รอดและดำรงพันธ์ุต่อไป 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ชีวิตสัมพันธ์ 

– การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยเห็นจ้ิงจกหรือไม ่(แนวคำตอบ เคย) 
– จิ้งจกมีสีตัวสีอะไร (แนวคำตอบ สีขาวและสีน้ำตาล) 
– นักเรียนเห็นจิง้จกท่ีมสีีตัวแตกต่างกันน้ีท่ีบริเวณใด (แนวคำตอบ เห็นจ้ิงจกทีมี่สีตัวสีขาวบริเวณ

ผนังตึกและเห็นจิ้งจกที่มีสีตัวสีน้ำตาลบริเวณต้นไม้) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เพราะเหตุใดจิ้งจกที่อาศัยอยู่บริเวณผนังตึกและต้นไม้จึงมีสีตัวแตกต่างกัน (แนวคำตอบ เพราะ
จิ้งจกปรับสีตัวให้เข้ากับบริเวณที่อาศัยอยู่ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เพื่อพรางตัวจากศัตรูและเหยื่อ) 

– การปรับสีตัวของจิ้งจกให้เข้ากับบริเวณที่อาศัยอยู่เรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจากใบความรู้หรือใน
หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ ่งมีชีว ิตทุกชนิดมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เสมอ  เพื่อการอยู่รอดและดำรงพันธุ์ต่อไปได้ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในโลกมีหลายชนิด  
ดังนั้น การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจึงแตกต่างกัน 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับการปรับตัวของสิ ่งมีชีวิตให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ตามขั้นตอน ดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น การปรับตัวด้านรูปร่างลักษณะ การปรับตัวด้านสรีระ และการ
ปรับตัวด้านพฤติกรรม  
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– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เพราะเหตุใดตั๊กแตนใบไม้จึงปรับตัวให้มีรูปร่างคล้ายกับใบไม้ที่อาศัยอยู่ (แนวคำตอบ เพราะ
ต้องการพรางตัวจากศัตรูและล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้) 

– เพราะเหตุใดผักตบชวาจึงลอยอยู ่เหนือน้ำได้ (แนวคำตอบ เพราะมีก้านใบพองออกเป็น
กระเปาะ ภายในมีช่องอากาศจำนวนมาก ทำให้มีน้ำหนักเบา สามารถลอยอยู่เหนือน้ำได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตเป็นการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดและดำรงพันธ์ุต่อไป 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น กระบองเพชร
เปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำและป้องกันสัตว์มากัดกิน รวมทั้งมีลำต้นอวบน้ำ เพื่อเก็บสะสมน้ำไว้
ภายในลำต้น ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ หมีขาวมีขนยาวและหนาปกคลุมทั่ว
ร่างกาย และมีชั ้นไขมันใต้ผิวหนังเพื ่อสร้างความอบอุ ่นให้แก่ร ่างกาย ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู ่ใน
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นได้ 
 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในชุมชนของนักเรียนมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในลักษณะใด 

(แนวคำตอบ กิ้งก่าปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ โดยการปรับสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม) 
– การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือไม่ ลักษณะใด 

(แนวคำตอบ เกี่ยวข้อง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้จะทำให้
สิ่งมีชีวิตนั้นสูญพันธ์ุไป) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยร่วมกันเขียน
เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

2. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (2)  
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที ่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัว

ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ (ว 1.1 ป. 5/1) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เพื่อการอยู่รอดและดำรงพันธ์ุต่อไป 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ชีวิตสัมพันธ์ 

– การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบริเวณโรงเรียน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– กระบองเพชรที่เจริญเติบโตในทะเลทรายมีการปรับตัวอย่างไร (แนวคำตอบ เปลี่ยนใบเป็น
หนามและมีลำต้นอวบน้ำ) 

– หมีขาวที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือมีการปรับตัวอย่างไร (แนวคำตอบ มีขนยาวและหนาปก
คลุมทั่วร่างกายและมีชั้นไขมันใต้ผิวหนัง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนเคยเห็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบริเวณบ้านหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ เคยเห็น
กิ้งก่ามีสีตัวเป็นสีน้ำตาลเหมือนต้นไม้ที่อาศัยอยู่) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบริเวณโรงเรียน 

ตามขั้นตอน ดังนี ้
– สังเกตการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบริเวณโรงเรียน เช่น ผักตบชวา ปลา และจิ้งจก บันทึกผลและ

วาดภาพประกอบ    
– อภิปรายและสรุปผลการสังเกต 

 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ บริเวณที่นักเรียนสังเกต
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมือ่มีปัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ยกตัวอย่างสิ ่งมีชีวิตที่มีการปรับรูปร่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ (แนวคำตอบ 
ตั๊กแตนกิ่งไม้ ตั๊กแตนใบไม้ และผีเสื้อกลางคืน) 

– ถ้าสิ่งมีชีวิตไม่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจะเกิดสิ่งใดขึ้น (แนวคำตอบ ไม่สามารถอาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้อมนั้นได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตมี
การปรับตัวให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต
เป็นการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดและดำรงพันธ์ุต่อไป 
 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– จิ้งจกมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในลักษณะใด (แนวคำตอบ ปรับสีตัวให้เข้า
กับบริเวณที่อาศัยอยู่ เพื่อพรางตัวจากศัตรูและเหยื่อ) 

– สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่ออะไร (แนวคำตอบ เพื่อการอยู่
รอดและดำรงพันธ์ุต่อไป) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่อง การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยร่วมกัน
เขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบริเวณโรงเรียน 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม  

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

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

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

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

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (1)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่ มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มชีีวิต 

เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต (ว 1.1 ป. 5/2) 
2. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร (ว 1.1 ป. 

5/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ในด้านการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สลายสารอินทรีย์ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ชีวิตสัมพันธ์ 

– ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สำรวจแหลง่ที่มาของอาหาร 
2. สืบค้นข้อมูลผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สลายสารอินทรีย ์

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยเลีย้งสัตว์เล้ียงหรือไม ่(แนวคำตอบ เคย) 
– สัตว์เลี้ยงของนักเรียนคืออะไร (แนวคำตอบ กระต่าย) 
– กระต่ายได้รับพลังงานที่นำมาใช้ในการดำรงชีวิตจากอะไร (แนวคำตอบ อาหาร) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น  

– กระต่ายกินสิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นอาหาร (แนวคำตอบ แคร์รอต) 
– แคร์รอตกินสิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นอาหาร (แนวคำตอบ แคร์รอตไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็น

อาหาร แต่สามารถสร้างอาหารเองได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต จากใบความรู้หรือในหนังสือ

เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  เพื่อ
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์ในด้านการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เพื่อให้ได้พลังงานมาใช้ใน
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต โดยธรรมชาติพืชสามารถใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์สร้างอาหารเองได้
จากการสังเคราะห์ด้วยแสง สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นีเ้ราเรียกว่า ผู้ผลิต ส่วนสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้อง
กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เราจึงเรียกสัตว์ว่า ผู้บริโภค 

(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง ผู้บริโภค ให้นักเรียนเข้าใจว่า ผู้บริโภคมีหลายชนิด ได้แก่  



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

1. สิ่งมีชีวิตกินพืช เป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เชน่ ช้าง ม้า วัว ควาย ยีราฟ กระต่าย และผีเสื้อ  
2. สิ่งมีชีวิตกินสัตว์ เป็นสัตว์ที่กินสัตว์อ่ืนเป็นอาหาร เช่น เสือ สิงโต เหยี่ยว งู และกบ 
3. สิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ เป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น คน สุนัข แมว และไก่ 
4. สัตว์กินซากสัตว์ เป็นสัตว์ที่กินสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร เช่น แร้งและไส้เดือนดิน  

(3) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ในแหล่งที่อยู่นอกจากจะมีผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้ว ยังมี
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วให้กลายเป็นแร่ธาตุกลับคืนสู่ดิน เรียกว่า ผู้
สลายสารอินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ เช่น แบคทีเรีย เห็ด และรา 

(4) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สำรวจแหล่งที่มาของอาหาร ตามขั้นตอน ดังนี ้
– ทำรายการชนิดของอาหารที่นักเรียนรับประทานใน 1 มื้อ 
– บอกช่ือพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่นำมาทำเป็นอาหาร  
– นับจำนวนสิ่งมีชีวิตที่นำมาทำเป็นอาหาร บันทึกผล 
– นำเสนอ อภิปราย และสรุปผล 

(5) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– อาหารของนักเรียนได้มาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด (แนวคำตอบ พืชและสัตว์) 
– ถ้าโลกนี้ไม่มีพืชจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น (แนวคำตอบ มนุษย์และสัตว์อื่นๆ ขาด

อาหารและตายในที่สุด) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตที่

นำมาทำเป็นอาหารของเรามีทั้งพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สลายสารอินทรีย์ จากหนังสือ วารสาร 
สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้า
ห้องเรียน 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ผู้ผลิตคืออะไร (แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ เช่น พืช และสามารถเก็บพลังงานไว้
เพื่อถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนได้) 
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– ผู้บริโภคคืออะไร (แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร) 
– ผู้สลายสารอินทรีย์คืออะไร (แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วให้

กลายเป็นแร่ธาตุกลับคืนสู่ดิน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สำรวจแหล่งที่มาของอาหาร 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง 
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคลโดย

การสังเกตและใช้แบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (2)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที ่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มชีีวิต 

เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต (ว 1.1 ป. 5/2) 
2. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร (ว 1.1 ป. 

5/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตได้ (K) 
2. เขียนโซ่อาหารและสายใยอาหารได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็น
ส่วนของโซ่อาหารหนึ่งอาจเป็นส่วนของอีกโซ่อาหารหนึ่ง เกิดความสัมพันธ์ของโซ่อาหารที่ซับซ้อน เรียกว่า 
สายใยอาหาร 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ชีวิตสัมพันธ์ 

– ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
2. ประดิษฐ์แผ่นภาพพลิกแสดงผู้ผลิต เหยื่อ และผู้ล่าเหยื่อ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ผู้ผลิตสร้างอาหารเองได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 
– ผู้บริโภคสร้างอาหารเองได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่ได้) 
– ผู้สลายสารอินทรีย์สร้างอาหารเองได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่ได้) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ในแหล่งที่อยู่เดียวกันผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สลายสารอินทรีย์มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด 
(แนวคำตอบ มีความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต จากใบความรู้หรือในหนังสือ

เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการกิน 
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โดยจะกินต่อกันเป็นทอด ๆ จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค เช่น ข้าวถูกกินโดยตั๊กแตน และตั๊กแตนถูกกินโดยนก การกิน
ต่อกันเป็นทอดๆ เช่นนี้เรียกว่า โซ่อาหาร 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ในแหล่งที่อยู่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง
อาจกินอาหารได้มากกว่า 1 ชนิด ทำให้เกิดโซ่อาหารขึ้นมากมาย ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนของโซ่อาหารหนึ่ง อาจ
เป็นส่วนของอีกโซ่อาหารหนึ่ง เกิดความสัมพันธ์ของโซ่อาหารที่ซับซ้อนหลายๆ โซ่อาหาร ความสัมพันธ์ของโซ่
อาหารเหล่านี้เรียกว่า สายใยอาหาร 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
ตามขั้นตอน ดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย  เช่น โซ่อาหารและสายใยอาหาร 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– โซ่อาหารคืออะไร (แนวคำตอบ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่มีการถ่ายทอด
พลังงานจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยการกินต่อกันเป็นทอดๆ) 

– สายใยอาหารคืออะไร (แนวคำตอบ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่มีการถ่ายทอด
พลงังานซึ่งประกอบด้วยโซ่อาหารหลายๆ โซ่อาหารมารวมกัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรี ยนเข้าใจว่า การกินต่อ
กันเป็นทอดๆ ของสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดโซ่อาหาร ในโซ่อาหารสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารเรียกว่า ผู้ล่าเหยื่อ ส่วน
สัตว์ที่ตกเป็นอาหารของผู้ล่าเหยื่อเรียกว่า เหยื่อ เมื่อโซ่อาหารหลายๆ โซ่อาหารมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจะ
เกิดเป็นสายใยอาหาร 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยครูถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักมังกรโคโมโด

หรือไม่ สัตว์ชนิดนี้มีบทบาทอย่างไรในโซ่อาหาร จากนั้นครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมังกรโคโมโดว่า 
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มังกรโคโมโด เป็นสัตว์ในตระกูลกิ้งก่าที่ตัวใหญ่ที่สุดใน
โลก เมื่อโตเต็มที่ลำตัวจะยาวประมาณ 3 เมตร หนักประมาณ 
127 กิโลกรัม พบได้บนเกาะเล็ก ๆ ทางตอนกลางของประเทศ
อินโดนีเซีย มังกรโคโมโดเป็นสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารหรือเป็น
ผู้ล่าเหยื่อ มีฟันที่แหลมคมมาก มีขากรรไกรที่แข็งแรง น้ำลายของ
สัตว์ชนิดนี้มีแบคทีเรียที่เป็นอันตรายหลายชนิด สามารถล้มสัตว์ได้
หลายชนิด เช่น ควาย กวาง แพะ และกินกันเองด้วย แม้ว่ามังกร
โคโมโดจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่ก็เป็นสัตว์ที่เหลือน้อยมาก เนื่องจาก

ถูกมนุษย์รุกราน รัฐบาลอินโดนีเซียจึงอนุรักษ์ไว้โดยประกาศให้เกาะ 3 เกาะเป็นอุทยานแห่งชาติโคโมโด ได้แก่ 
เกาะโคโมโด เกาะริงกา และเกาะปาดาร์ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ประดิษฐ์แผ่นภาพพลิกแสดงผู้ผลิต เหยื่อ และผู้ล่าเหยื่ออย่างละ 
5 ชนิด 

(3) ครูให้นักเรียนฝึกเขียนโซ่อาหารและสายใยอาหารที่พบในชีวิตประจำวันหรือที่นักเรียนสนใจ 
5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– สัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารคืออะไร (แนวคำตอบ ผู้ล่าเหยื่อ) 
– สัตว์ที่ตกเป็นอาหารของผู้ล่าเหยื่อคืออะไร (แนวคำตอบ เหยื่อ) 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– สัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารคืออะไร (แนวคำตอบ ผู้ล่าเหยื่อ) 
– สัตว์ทีต่กเป็นอาหารของผู้ล่าเหยื่อคืออะไร (แนวคำตอบ เหยื่อ) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. สีไม้/สีเทียน  
3. กระดาษแขง็  
4. กรรไกร  
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (3)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่ มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มชีีวิต 

เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต (ว 1.1 ป. 5/2) 
2. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร (ว 1.1 ป. 

5/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของโซ่อาหารและสายใยอาหารได้ (K) 
2. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ความสัมพันธ์ของโซ่อาหารและสายใยอาหารทำให้เกิดความสมดุลขึ้นในธรรมชาติ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ชีวิตสัมพันธ์ 

– ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สำรวจโซ่อาหารและสายใยอาหารบริเวณโรงเรียน 
2. จัดป้ายนิเทศสายใยอาหาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ยกตัวอย่างสายใยอาหารที่พบในสวนผลไม้ (แนวคำตอบ มะปราง → กระรอก → งู) 
– สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ผลิต (แนวคำตอบ มะปราง) 
– สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นเหยื่อ (แนวคำตอบ กระรอก) 
– สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ล่าเหยื่อ (แนวคำตอบ งู) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้าในสวนผลไม้มีมะปรางมากจะมีจำนวนกระรอกมากหรือน้อย (แนวคำตอบ มีจำนวนมาก) 
– ถ้าในสวนผลไม้มีกระรอกน้อยจะมีจำนวนงูมากหรือน้อย (แนวคำตอบ มีจำนวนน้อย) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต จากใบความรู้หรือในหนังสือ
เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ในโซ่อาหารหรือสายใยอาหาร ประชากรของสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่ใช้เป็นอาหาร ดังนั้นถ้าประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดลดลง ย่อมส่งผลต่อโซ่อาหารหรือ
สายใยอาหารนั้นด้วย 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สำรวจโซ่อาหารและสายใยอาหารบริเวณ
โรงเรียน ตามขั้นตอน ดังนี้ 

– เลือกแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสำรวจ 1 บริเวณ 
– ร่วมกันสังเกตสิ่งมีชีวิต นับจำนวนสิ่งมีชีวิตที่พบ และสังเกตการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  
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– เขียนโซ่อาหารและสายใยอาหารที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่
นักเรียนสำรวจ 

– นำเสนอ อภิปราย และสรุปผล    
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสำรวจ

และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– บริเวณที่นักเรียนสำรวจมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีมากที่สุด (แนวคำตอบ หญ้า 
ตั๊กแตน หนอน นก และกบ โดยหญ้ามีจำนวนมากที่สุด) 

– สิ่งมีชีวิตในบริเวณที่สำรวจได้รับอาหารจากแหล่งใด (แนวคำตอบ หญ้าได้รับธาตุอาหารจากดิน 
ตั๊กแตนและหนอนได้รับอาหารจากหญ้า นกและกบได้รับอาหารจากต๊ักแตนและหนอน) 

– ยกตัวอย่างโซ่อาหารหรือสายใยอาหารที่นักเรียนเคยเห็นในชีวิตประจำวัน (แนวคำตอบ กล้วย 
→ กระรอก → งู) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตที่
สำรวจพบบริเวณสนามหญ้า ได้แก่ หญ้า ตั๊กแตน หนอน นก และกบ มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการกินต่อ
กันเป็นทอดๆ ภายในแหล่งที่อยู ่
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน จัดป้ายนิเทศในห้องเรียน ในหัวข้อสายใยอาหาร สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันคิด วางแผน และออกแบบการจัดป้ายนิเทศ 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ถ้าตั๊กแตนในไร่ข้าวโพดมีจำนวนลดลงจะส่งผลต่อจำนวนนกในไร่ข้าวโพดหรือไม่ อย่างไร (แนว

คำตอบ ส่งผลต่อจำนวนนก โดยทำให้นกในไร่ข้าวโพดมีจำนวนลดลง) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
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10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรม สำรวจโซ่อาหารและสายใยอาหารบริเวณโรงเรียน 
2. สีไม้/สีเทียน  
3. กระดาษแขง็  
4. กรรไกร  
5. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่5  
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ไดท้ำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (1)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที ่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 

เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต (ว 1.1 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สภาพแวดล้อมในแต่ละแหล่งที่อยู่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นๆ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ชีวิตสัมพันธ์ 

– ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตสภาพแวดล้อมแหล่งทีอ่ยู่ของไส้เดือนดิน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยปลกูพืชในบริเวณท่ีได้รับแสงสว่างหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– นักเรียนเคยปลกูพืชในบริเวณท่ีไม่ได้รับแสงสว่างหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– พืชที่ได้รับแสงสว่างและพืชที่ไม่ได้รับแสงสว่างเจริญเติบโตแตกต่างกันหรือไม่ (แนวคำตอบ 

แตกต่างกัน) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำพืชในกระถางที่ปลูกในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่างกับพืชในกระถางที่ปลูกในบริเวณที่ได้รับ

แสงสว่างมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี ้
– พืชทั้ง 2 กระถางแตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ พืชในกระถางที่ไม่ได้รับแสงสว่างแคระ

แกร็น ใบมีสีเหลืองซีด ส่วนพืชในกระถางที่ได้รับแสงสว่างเจริญเติบโตดี ใบมีสีเขียว) 
– แสงสว่างมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือไม่ (แนวคำตอบ มีความสำคัญ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต จากใบความรู้หรือในหนังสือ
เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตของแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น แสงสว่าง 
อุณหภูมิ น้ำ  แก๊สออกซิเจน และดินและธาตุอาหาร เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างอาหาร การ
แพร่กระจาย การปรับตัว และพฤติกรรมการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแสงสว่างให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชใช้แสงสว่างในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
แสงสว่างช่วยกระตุ้นให้พืชออกดอกและบานในเวลากลางวัน พืชบางชนิดชอบแสงสว่าง บางชนิดไม่ชอบแสง
สว่าง สัตว์ต้องการแสงสว่างในการมองเห็น การหาอาหาร และการหลบหลีกศัตรู แต่สัตว์บางชนิดออกหากินใน
เวลากลางคืน และสัตวบ์างชนิดไม่ชอบแสงสว่าง  
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(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตสภาพแวดล้อมแหล่งที่อยู่ของไส้เดือนดิน 
ตามขั้นตอน ดังนี ้

– นำดิน ก้อนหิน เศษไม้ และใบไม้วางลงบนแผ่นพลาสติก รดน้ำบนดินเล็กน้อย คลุกส่วนผสม
ทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่กล่องพลาสติกใส 

– วางไส้เดือนดินลงในกล่องพลาสติกใสจากข้อ 1 แล้วนำไปวางในห้องมืดที่อุณหภูมิห้องและคอย
ดูแลให้ดินชื้นอยู่เสมอ 

– หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของไส้เดือนดิน บันทึกผล 
– วัดอุณหภูมิของดินโดยเสียบเทอร์มอมิเตอร์ลงในดิน และบันทึกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับ

อยู่อาศัยของไส้เดือนดิน แล้วสรุปผล    
(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ไส้เดือนดินอาศัยในแหล่งที่อยู่ที่มีลักษณะเป็นแบบใด (แนวคำตอบ มีความชื้นสูง มีแสงสว่าง
น้อย และอุณหภูมิของดินไม่สูงมากนัก) 

– ถ้าสภาพแวดล้อมที่ไส้เดือนดินอาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินลักษณะ
ใด (แนวคำตอบ ไส้เดือนดินย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ไส้เดือนดิน
อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความช้ืนสูง มีแสงสว่างน้อย และอุณหภูมิของดินไม่สูงมากนัก 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
5) ขั้นประเมนิ 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ยกตัวอย่างความสำคัญของแสงสว่างที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืช (แนวคำตอบ พืชใช้แสง

สว่างในการสังเคราะห์ด้วยแสง) 
– ยกตัวอย่างความสำคัญของแสงสว่างที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ (แนวคำตอบ สัตว์ต้องการ

แสงสว่างในการมองเห็น) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการละลาย โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. พืชในกระถางที่ปลูกในบรเิวณที่ไม่ได้รับแสงสว่างกับพืชในกระถางที่ปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงสวา่ง 
2. ใบกิจกรรม สังเกตสภาพแวดล้อมแหล่งที่อยู่ของไส้เดือนดิน 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

2. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (2)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน  การเปลี่ยนแปลง
แทนที ่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที ่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มชีีวิต 

เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต (ว 1.1 ป. 5/2) 
2. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม (ว 1.1 ป. 5/4) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ำ แก๊สออกซิเจน และดินและธาตุอาหารเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู ่
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ชีวิตสัมพันธ์ 

– ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำตู้ปลาขนาดเล็กที่มีปลาอยู่ 2–3 ตัว มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี ้
– ปลาโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำเพื่ออะไร (แนวคำตอบ ต้องการแก๊สออกซิเจน) 
– นอกจากแก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจแล้ว ในตู้ปลาต้องมีสิ ่งใดอีกหรือไม่ที่ปลาใช้ในการ

ดำรงชีวิต เพราะอะไร (แนวคำตอบ มี เพราะนอกจากแก๊สออกซิเจนแล้ว ปลายังต้องการน้ำเพื่อใช้เป็นที่อยู่
อาศัยในการดำรงชวีิตอีกด้วย) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้าอุณหภูมิของน้ำในตู้ปลาเพิ่มขึ้นสูงมากจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของปลาหรือไม่ (แนวคำตอบ 
มีผล) 

– ถ้าอุณหภูมิของน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นมาก จะส่งผลต่อปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่ง
น้ำนี้ลักษณะใด (แนวคำตอบ ปลาจะตายหรืออพยพไปอาศัยอยู่บริเวณอื่น) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต จากใบความรู้หรือในหนังสือ
เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อย
ทั้งชนิดและปริมาณ หรืออาจไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลย อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการน้ำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและเป็น
แหล่งที่อยู่ สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ต้องการแก๊สออกซิเจนในการหายใจ และไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าร่างกายขาด
แก๊สออกซิเจน และดินแต่ละพื้นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากมีธาตุอาหารที่ละลายปะปนอยู่ใน
ดินแตกต่างกัน 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต ตามขั้นตอนดังนี ้
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– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ำ แก๊สออกซิเจน และดินและธาตุอาหาร 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– แก๊สออกซิเจนมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ในลักษณะใด (แนวคำตอบ สัตว์ต้องการแก๊ส
ออกซิเจนเพ่ือใช้ในการหายใจ) 

– ดินและธาตุอาหารมีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชในลักษณะใด (แนวคำตอบ พืชต้องการธาตุ
อาหารที่ละลายอยู่ในดินไปใช้ในการเจริญเติบโต) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แสงสว่าง 
อุณหภูมิ น้ำ แก๊สออกซิเจน และดินและธาตอุาหารเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 

 
 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องการจำศีลของสัตว์ ให้นักเรียนเข้าใจว่า อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
บางประการของสัตว์ เช่น ในฤดูหนาวกบจะหยุดกินอาหารและไม่เคลื่อนไหวเพื่อถนอมพลังงาน และอาศัยอยู่
ในรูใต้ดินเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกาย ลดอัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจ สภาพดังกล่าวนี้เรียกว่า การ
จำศีล (estivation) 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียน
เข้าใจว่า สภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเราจึงควร ช่วยกันดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น วางกระถางพืชในบริเวณที่ได้รับแสงสว่างเพียงพอ ใช้น้ำอย่างประหยัดและไม่
ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศ ปลูกพืชบำรุงดิน ไม่เผาทำลายหน้าดิน 
และใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ถ้าอุณหภูมิของน้ำในสระน้ำสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่หรือไม่ ลั กษณะใด 

(แนวคำตอบ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสระน้ำ เนื่องจากอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิต
ตายเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ หรืออพยพไปอาศัยอยู่บริเวณอื่น ๆ)   

– ยกตัวอย่างการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชน (แนวคำตอบ ไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยร่วมกันเขียน
เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์

2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ตู้ปลาขนาดเล็กที่มีปลาอยู ่2 – 3 ตัว  
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

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

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

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คณุธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (1)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ (ว 1.3 ป. 5/1) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้ (K) 
2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 พืชเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

– พืช 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 
2. สืบค้นข้อมูลการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยเห็นทานตะวันหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– ทานตะวันมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ ลำต้นตั้งตรง ใบสีเขียว ขอบใบหยัก และดอกสี

เหลืองขนาดใหญ่) 
– ทานตะวันเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีเมล็ด เราสามารถนำเมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อไปได้หรือไม่ 

(แนวคำตอบ ได้) 
– พืชต้นใหม่ที่เจริญเติบโตมาจากเมล็ดทานตะวันมีลักษณะเหมือนกับทานตะวันต้นแม่หรือไม่ 

(แนวคำตอบ เหมือนกับทานตะวันต้นแม่) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา
นำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร (แนวคำตอบ การถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจาก
บรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน) 

– ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (แนวคำตอบ พืช สัตว์ และมนุษย์) 
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตแต่

ละชนิดมีการสืบพันธุ์ และเกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์
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เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยรุ่นลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ ทำ
ให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะ
บางอย่างในพืชสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ เช่น ลักษณะของใบและสีดอก ลักษณะเหล่านี้ทำให้พืช
รุ่นลูกมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับรุ่นพ่อแม่ 

(3) ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของพืชบริเวณโรงเรียน แล้วเลือกพืช 1 ชนิดที่นักเรียน
ชอบ วาดรูประบายสีและระบุลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของพืชชนิดนั้นๆ  

(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสังเกต
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– พืชที่นักเรียนชอบคืออะไร (แนวคำตอบ มะลิ) 
– พืชที่นักเรียนชอบมีดอกสีอะไร (แนวคำตอบ สีขาว) 
– พืชที่นักเรียนชอบมีขอบใบแบบใด (แนวคำตอบ ขอบใบเรียบ) 
– นักเรียนเคยเห็นพืชท่ีชอบในสถานทีอ่ื่นหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– ลักษณะของพืชที่นักเรียนชอบเมื่อเห็นในสถานที่อื่นเหมือนกับบริเวณโรงเรียนหรือไม่ (แนว

คำตอบ เหมือนกัน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชแต่ละ

ชนิดมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิด 

(2) ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชจากหนังสือ วารสาร 
สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้า
ห้องเรียน 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ยกตัวอย่างลักษณะของต้นกุหลาบที่สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ (แนวคำตอบ ขอบ
ใบหยักและลำต้นมีหนาม) 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

– พืชชนิดใดที่รุ่นลูกมีลักษณะคล้ายกับรุ่นพ่อแม่ (แนวคำตอบ พืชทุกชนิดรุ่นลูกมีลักษณะคล้าย
กับรุ่นพ่อแม่เสมอ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. สมุดวาดรูป 
2. สีไม้/สีเทียน 
3. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสงัเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (2)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม    สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ (ว 1.3  ป. 5/1) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกีย่วกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้หลายลักษณะ เช่น ลักษณะของใบและสีดอก 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

– พืช 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สังเกตพืชชนิดต่างๆ  
2. ประดิษฐ์แผน่ภาพพลิกแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ยกตัวอย่างลักษณะของพืชที่สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้มา 3 ลักษณะ (แนวคำตอบ 
ขอบใบ สีดอก และผิวของลำต้น) 

– ถ้าลำต้นของพืชรุ่นพ่อแม่มีข้อปล้อง รุ่นลูกจะมีลำต้นลักษณะใด (แนวคำตอบ ลำต้นมีข้อปล้อง) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ข้าวขยายพันธ์ุด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ เพาะเมล็ด) 
– ข้าวต้นใหม่ที่งอกจากเมล็ดมีลักษณะเหมือนรุ่นพ่อแม่หรือไม่ (แนวคำตอบ มีลักษณะเหมือนกัน 

แต่มีขนาดของราก ลำต้น และใบเล็กกว่า) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตพืชชนิดต่างๆ ตามขั้นตอน ดังนี ้

– นำเมล็ดพืชชนิดต่างๆ เพาะลงในกระถางที่มีดินสำหรับปลูกต้นไม้ชนิดละ 1 ใบ 
– เขียนช่ือพืชที่นำมาเพาะติดไว้ที่ข้างกระถาง   
– รดน้ำทุกวัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลทุกๆ 5 วัน เป็นเวลา 1 เดือน  
– วิเคราะห์ผลที่สังเกตได้ แล้วสรุปผล 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสังเกต
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เมล็ดพืชที่นำมาจากพืชต้นเดียวกันมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ (แนวคำตอบ เหมือนกัน) 
– ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดพืชชนิดเดียวกันมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน (แนวคำตอบ 

เหมือนกัน) 
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– พืชที่งอกขึ้นมาใหม่มีลักษณะเหมือนกับพืชต้นที่นำเมล็ดพืชมาเพาะหรือไม่ (แนวคำตอบ 
เหมือนกัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พืชต้นใหม่ที่
งอกจากเมล็ดพืชเป็นพืชชนิดเดียวกับพืชต้นที่นำเมล็ดพืชชนิดนั้นมาปลูก  
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ประดิษฐ์แผ่นภาพพลิกแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ลำต้นมีหนามเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชหรือไม่ (แนวคำตอบ เป็น) 
– ขอบใบหยักจากการถูกหนอนกินเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่

เป็น) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตพืชชนิดต่าง ๆ 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. สีไม้/สีเทียน  
4. กระดาษแขง็  
5. กรรไกร  
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

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

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

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

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ (ว 1.3 ป. 5/1) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สัตว์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยรุ่นลูกที่เกิดมาจะได้รับ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่น ลักษณะทางพันธุกรรมในสัตว์ที่รุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ เช่น สีขน ลักษณะ
ของขน และลักษณะของหู 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

– สัตว ์
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยเลีย้งกระต่ายหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– กระต่ายออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ (แนวคำตอบ ออกลูกเป็นตัว) 
– ลูกกระต่ายที่เกิดใหม่มีลักษณะเหมือนพ่อกระต่ายหรือแม่กระต่าย (แนวคำตอบ มีลักษณะ

บางอย่างเหมือนพ่อกระต่ายและมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่กระต่าย) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมของสัตว ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สีขนและลักษณะขนของกระต่ายสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้หรือไม่ (แนวคำตอบ 
ได้) 

– ถ้ากระต่ายขาหัก ลักษณะขาหักสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้หรือไม่ (แนวคำตอบ 
ไม่ได้) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ จากใบความรู้หรือในหนังสือ
เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะบางอย่างในสัตว์สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ 
เช่น สีขน ลักษณะของขน และลักษณะของหู ลักษณะเหล่านี้ทำให้สัตว์รุ่นลูกมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับรุ่น
พ่อแม ่

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สังเกตการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ในชุมชน โดย
ให้นักเรียนสังเกตลักษณะรูปร่างของสัตว์ 1 ชนิดที่เป็นพ่อ แม่ และลูกกัน วาดรูประบายสีสัตว์ที่สังเกตให้
สวยงาม   

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสังเกต
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– สัตว์ที่นักเรียนสังเกตคืออะไร (แนวคำตอบ หนูตะเภา) 
– สัตว์ที่นักเรียนสังเกตมีจำนวนเท่าใด และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (แนวคำตอบ มีจำนวน 5 

ตัว คือ พ่อหนูตะเภา 1 ตัว แม่หนูตะเภา 1 ตัว และลูกหนูตะเภา 3 ตัว) 
– สัตว์ที่นักเรียนสังเกตมีสีขนสีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ พ่อหนูตะเภามีสีขนสีขาวและสีน้ำตาล แม่

หนูตะเภามีสีขนสีดำและสีขาว ลูกหนูตะเภาตัวที่ 1 มีสีขนสีขาว ลูกหนูตะเภาตัวที่ 2 มีสีขนสีขาวและสีน้ำตาล 
และลูกหนูตะเภาตัวที่ 3 มีสีขนสีน้ำตาลและสีดำ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  สัตว์รุ่นลูกมี
ลักษณะคล้ายรุ่นพ่อแม่ เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากรุ่นพ่อแม่ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิด 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ 
จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– เพราะเหตุใดสัตว์จึงสามารถดำรงพันธุ์มาได้จนถึงปัจจุบัน (แนวคำตอบ เพราะสัตว์สืบพันธ์ุได้) 
– ยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ที่สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้ (แนว

คำตอบ สีขน ลักษณะของขน และลักษณะของหู) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. สมุดวาดรูป 
2. สีไม้/สีเทียน  
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (1)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ (ว 1.3  ป. 

5/1) 
2. แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อ

แม่ (ว 1.3 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษยไ์ด้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 มนุษย์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยรุ่นลูกที่เกิดมาจะได้รับ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่น 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

– มนุษย ์
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
ออกแบบโครงสร้างใบหน้ามนุษย ์

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนเคยถกูทักว่ามีหน้าตาเหมือนคนในครอบครัวหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย)   
– นักเรียนมหีน้าตาเหมือนใครมากท่ีสดุ (แนวคำตอบ พ่อ)   
– นักเรียนมีลักษณะที่ไม่เหมือนพ่อหรือแม่ แต่เหมือนคนอื่นในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร (แนว

คำตอบ มี คือ ผมหยักศกเหมือนยาย)   
2) นักเรยีนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูรูปครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูก 1 คน แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี้ 

– รูปที่นักเรียนดูคือรูปอะไร (แนวคำตอบ รูปครอบครัว) 
– ในรูปมีใครบ้าง (แนวคำตอบ พ่อ แม่ และลูก)   
– จากรูป ลูกมีลักษณะใดเหมือนพ่อ (แนวคำตอบ ผมตรงและหนังตาสองชั้น)   
– จากรูป ลูกมีลักษณะใดเหมือนแม่ (แนวคำตอบ สันจมูกโด่งและมีลักยิ้ม)   

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ จากใบความรู้หรือใน

หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า มนุษย์เหมือนกับสิ่ งมีชีวิตชนิดอื่นๆ คือ เมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่จะมีการสืบพันธุ์ และถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ทำให้สามารถดำรงพันธุ์ต่อไปได้ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมออกแบบโครงสร้างใบหน้ามนุษย์ ตามขั้นตอน 
ดังนี ้
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– สังเกตส่วนประกอบต่างๆ ของใบหน้าเพื่อนๆ ในกลุ่ม ได้แก่ คิ้ว ตา จมูก และปาก จากนั้นวาด
รูปไว้ แล้วเลือกส่วนประกอบแต่ละอย่างเติมลงในรูปใบหน้า ระบายสีให้สวยงาม 

– ทำโครงสร้างใบหน้ามนุษย์หลายๆ แบบ โดยใช้โครงสร้างใบหน้าเดิม แต่เปลี่ยนส่วนประกอบที่
ได้จากขั้นตอนแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างส่วนประกอบตา่งๆ ของใบหน้ามนุษย์ 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ส่วนประกอบของใบหน้าเพื่อนแต่ละคนมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน (แนวคำตอบ 
แตกต่างกัน) 

– นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้ (แนวคำตอบ ได้รับความรู้ สามารถ
นำไปใช้ในการบอกลักษณะใบหน้าของมนุษย์แต่ละคนได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ใบหน้าของ
เพื่อนแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากเพื่อนแต่ละคนได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจาก
คนละครอบครัว 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนเล่นเกม ใครคู่ใคร จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ 
จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เป็นไปได้หรือไม่ว่าตัวเราอาจมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับปู่หรือย่า (แนวคำตอบ เป็นไปได้) 
– พ่อกับแม่ของนกัเรียนมีลักษณะคล้ายปู่กับย่าและตากับยายหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มี

ลักษณะคล้ายกัน เพราะพ่อได้รับลักษณะบางอย่างจากปู่และลักษณะบางอย่างจากย่า และแม่ได้รับลักษณะ
บางอย่างจากตาและลักษณะบางอย่างจากยาย) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์  โดยร่วมกันเขียน
เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปครอบครวัที่มีพ่อ แม ่และลูก 1 คน 
2. สมุดวาดรูป 
3. สีไม้/สีเทียน 
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์  

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสงัเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (2)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ (ว 1.3 ป. 

5/1) 
2. แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อ

แม่ (ว 1.3 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษยไ์ด้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้หลายลักษณะ เช่น เชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะ
หนังตา การห่อลิ้น และลักษณะของติ่งหู 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

– มนุษย ์
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สำรวจลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
2. สำรวจลักษณะของสมาชิกในห้องเรียน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนชอบส่วนใดในร่างกายของนักเรียนมากท่ีสดุ (แนวคำตอบ เสน้ผม) 
– ส่วนที่นักเรียนชอบในร่างกายมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ ผมตรง) 
– ส่วนที่นักเรียนชอบในร่างกายมีลักษณะเหมือนใครในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ มี

ลักษณะเหมือนแม่และพี่สาว) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนมลัีกษณะใดเหมือนแม่ (แนวคำตอบ ผมตรง ไม่มีต่ิงหู สันจมกูโด่ง และมีลักย้ิม) 
– นักเรียนมลัีกษณะใดเหมือนพ่อ (แนวคำตอบ เชิงหน้าผากตรง หนังตาสองช้ัน ห่อล้ินไมไ่ด้ และ

กระดกนิ้วหัวแม่มือไม่ได้) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ จากใบความรู้หรือใน

หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของมนุษย์มีหลายลักษณะ เช่น ผมตรง ผมหยักศก เชิงหน้าผากแหลม เชิงหน้าผากตรง หนัง
ตาสองชั้น หนังตาชั้นเดียว มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู สันจมูกโด่ง ไม่มีสันจมูก ห่อลิ้ นได้ ห่อลิ้นไม่ได้ มีลักยิ้ม ไม่มีลักยิ้ม 
กระดกนิ้วหัวแม่มือได้ และกระดกนิ้วหัวแม่มือไม่ได้ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สำรวจลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
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– สำรวจและเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ที่สังเกตได้ง่ายของนักเรียนกับคนในครอบครัว และเครือ
ญาติที่ใกล้ชิด แล้วบันทึกข้อมูลลงในตาราง 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากใครมากท่ีสดุ (แนวคำตอบ พ่อ) 
– ลักษณะทางพันธุกรรมใดที่นักเรียนไม่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ แต่ได้รับการถ่ายทอดจากปู่ 

ย่า ตา หรือยาย (แนวคำตอบ หนังตาสองช้ัน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ตัวเราได้รับ

การถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา และยาย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้นักเรียนเข้าใจว่า 

ลักษณะทางพันธุกรรมจะถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้โดยผ่านการสืบพันธุ์ 
(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง ยีน ให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อ

แม่ไปสู่ลูกได้โดยอาศัยหน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่า ยีน ยีนเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สีผิว สี
ดวงตา หมู่เลือด ยีนอยู่เป็นคู่ๆ เมื่อมีการสืบพันธุ์ ลูกจะได้รับยีนจากพ่อและแม่ ทำให้ลูกที่เกิดมามีลักษณะ
บางอย่างที่คล้ายพ่อ และมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายแม่ 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ สำรวจลักษณะของสมาชิกใน
ห้องเรียน ตามขั้นตอน ดังนี ้

– สังเกตลักษณะต่อไปนี้ของสมาชิกในห้องเรียนและบันทึกข้อมูล นำเสนอข้อมูลในรูปกราฟแท่ง   
• สีดวงตา (ดำ, น้ำตาล) 
• สีผม (ดำ, น้ำตาล) 
• สีผิว (ขาว, ดำแดง) 
• เส้นผม (ตรง, หยักศก) 
• ลักยิ้ม (มี, ไม่มี) 

– อภิปราย เปรียบเทียบบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน  
(4) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแปรผันทางพันธุกรรม ให้นักเรียนเข้าใจว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่คล้ายกับรุ่นพ่อแม่ แต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียด
แล้วจะพบว่า รุ่นลูกที่เกิดจากรุ่นพ่อแม่เดียวกันไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันไปเสียทุกอย่าง แต่จะมีลักษณะที่
แตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น ตัวเรากับน้องมีความสูงที่ไม่เท่ากัน ซึ่งความแตกต่างในลักษณะนี้เกิดจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากความสูงเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของแต่ละคนด้วย 
เรียกความแตกต่างที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ว่า ความแปรผันทางพันธุกรรม 
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5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– พี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน แต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เนื่องจากสาเหตุใด (แนว
คำตอบ ความแปรผันทางพันธุกรรม) 

– สิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (แนวคำตอบ ยีน) 
– ยกตัวอย่างลักษณะที่พ่อแม่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้มา 3 ลักษณะ (แนวคำตอบ มีลักยิ้ม ผม

ตรง และสันจมูกโด่ง) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ โดยร่วมกันเขียน
เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์    

2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของนักเรียน  

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สำรวจลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
2. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้สำรวจลักษณะของสมาชิกในห้องเรียน 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย ์

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลงัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

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

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

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

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

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


