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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำคว ามรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ได้ (ว 1.2 ป. 3/1) 
2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง

เหมาะสม (ว 1.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 มนุษย์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย ์
 

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. สังเกตปัจจยัที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์
2. สืบค้นข้อมูลปัจจัยที่จำเปน็ต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและ
พื้นฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– น้ำหนักของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือไม่ (แนวคำตอบ เพ่ิมขึ้น) 
– ส่วนสูงของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หรือไม่ (แนวคำตอบ เพิ่มขึ้น) 
– การสังเกตการเจริญเติบโตของร่างกายทำได้โดยวิธีใด (แนวคำตอบ ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง 
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
   (1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
มานำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ อาหาร 
น้ำ และอากาศ) 

– ถ้ามนุษย์ไม่ได้รับอาหาร น้ำ และอากาศเป็นเวลานานจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ (แนวคำตอบ 
ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่ า ร่างกายของ
มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้และมีการเจริญเติบโตเมื่อได้รับอาหาร น้ำ และอากาศในปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
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2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์จากใบความรู้

หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า มนุษย์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพื่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป มนุษย์จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทำให้
มนุษย์มีการเจริญเติบโต มีพลังงาน สามารถเล่นและทำงานต่างๆ ได้      

(2) ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตว่า เราสังเกตการเจริญเติบโตของร่างกาย
ได้จากการมีน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ ตามขั้นตอน ดังน้ี 

– อ่านข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จากสมุดรายงาน
สุขภาพประจำปี บันทึกผล    

– ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตนเอง บันทึกผล แล้วเปรียบเทียบว่าน้ำหนักและส่วนสูงของ
นักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 จนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

– สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ บันทึกผล 
(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปัจจุบันน้ำหนักของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
(แนวคำตอบ มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีน้ำหนักเพ่ิมขึ้นทุกปี) 

– ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ส่วนสูงของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
(แนวคำตอบ มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีส่วนสูงเพ่ิมขึ้นทุกปี) 

– ร่างกายของนักเรียนมีการเจริญเติบโตหรือไม่ สังเกตจากสิ่งใด (แนวคำตอบ มีการเจริญเติบโต 
สังเกตจากการมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น) 

– มนุษย์ต้องการสิ่งใดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต (แนวคำตอบ อาหาร น้ำ และ
อากาศ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปัจจุบันมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงว่าร่างกายมีการเจริญเติบโต โดยปัจจัย
ที่จำเป็นซึ่งทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต ได้แก่ อาหาร น้ำ และอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย ์
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

จากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่
ได้มานำเสนอหน้าห้องเรียน  

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับปัจจัยที ่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัด
คำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งคร ู
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5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นแสดงว่าร่างกายมีการเจริญเติบโตหรือไม่ (แนวคำตอบ มีการ
เจริญเติบโต) 

– มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องได้รับสิ่งใดในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ (แนวคำตอบ อาหาร 
น้ำ และอากาศ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ โดย
ร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ใบกิจกรรม สังเกตปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ 
3. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย ์

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

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) 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  อาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำคว ามรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ได้ (ว 1.2 ป. 3/1) 
2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง

เหมาะสม (ว 1.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกได้ว่าอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 อาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ มนุษย์ต้องได้รับอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได ้
5. สาระการเรียนรู ้
 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย ์

– อาหาร 
 

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 
สังเกตอาหารที่ชอบรับประทาน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูให้นักเรียนดูรูปอาหาร แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี ้

– สิ่งที่อยู่ในรูปคืออะไร (แนวคำตอบ อาหาร) 
– อาหารชนิดใดที่นักเรียนรับประทานเป็นประจำ (แนวคำตอบ ข้าวไข่เจียว) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่ อง 
อาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนรับประทานอาหารวันละก่ีมือ้ (แนวคำตอบ 3 ม้ือ) 
– อาหารมีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างไร (แนวคำตอบ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้พลังงานแก่

ร่างกาย และช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทำหน้าที่ได้ตามปกติ) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้ว
เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารบางอย่างช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอ อาหาร
บางอย่างให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้เรามีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ และอาหารบางอย่างช่วยให้อวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายทำหน้าที่ได้ตามปกติ 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาหารว่า เราต้องรับประทานอาหารอย่างน้อยวันละ 3 
มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตอาหารที่ชอบรับประทาน ตามขั้นตอน ดังนี ้
– สังเกตรายการอาหารที่นักเรียนชอบว่ามีอะไรบ้าง 
– จำแนกว่าอาหารที่นักเรียนชอบรับประทานแต่ละชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และมีประโยชน์

อย่างไร 
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– บันทึกข้อมูล อภิปราย และสรุปผล    
(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

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

– อาหารที่นักเรียนชอบแต่ละชนิดมีส่วนประกอบแตกต่างกันหรือไม่ (แนวคำตอบ มีส่วนประกอบ
แตกต่างกัน) 

– อาหารที่นักเรียนชอบมากที่สุดคืออะไร และมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร (แนวคำตอบ ข้าว
เหนียวหมูป้ิง มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ช่วยซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอและให้พลังงานแก่ร่างกาย) 

– ในแต่ละวันเราควรรับประทานอาหารอย่างไร (แนวคำตอบ รับประทานอาหารที่หลากหลาย
อย่างน้อยวันละ 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น และรับประทานในปริมาณที่พอเหมา ะกับความ
ต้องการของร่างกาย) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า อาหารแต่ละ
ชนิดมีส่วนประกอบแตกต่างกัน และมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน เราจึงควรรับประทานอาหารให้
หลากหลายในแต่ละวัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยนำรูปอาหารยอดนิยมหรืออาหารจานเด่นของประเทศ
สมาชิกอาเซียนมาให้นักเรียนดู และอธิบายเพิ่มเติมดังนี ้
 ต้มยำกุ้ง (Tom Yum Kung) เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติเผ็ดร้อน อุดมไป
ด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีประโยชน์ เช่น ข่า ตะไคร้ พริก และใบมะกรูด  
 เปาะเปี๊ยะ (Nem) เป็นอาหารจานเด่นของประเทศเวียดนาม มีทั้งแบบเปาะเปี๊ยะสด และเปาะเปี๊ยะ
ทอด ห่อไส้กุ้ง ไส้หมู และผักต่าง ๆ กินคู่กับผักกาดหอม และผักอื่น ๆ อาหารเวียดนามชนิดนี้เป็นที่นิยมของคน
ไทยด้วย เนื่องจากอุดมไปด้วยผักที่มีประโยชน์มากมาย 
 สะเต๊ะ (Satay) เป็นอาหารว่างยอดนิยมของประเทศสิงคโปร์ การทำสะเต๊ะใช้เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ 
หรือเนื้อไก่ หมักเครื่องเทศ เสียบไม้แล้วนำไปปิ้ง รับประทานโดยจิ้มกับน้ำจิ้มถั่วลิสงข้น หอมแดง และแตงกวา 
 บักกุ๊ดเต๋ (Bak Kut Teh) เป็นอาหารจานเด่นของประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน 
บักกุ๊ดเต๋ทำมาจากซี่โครงหมู นำไปตุ๋นกับสมุนไพร หอม อร่อย และดีต่อสุขภาพ กินกับข้าวปาท่องโก๋ หรือชาจีน 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
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– อาหารชนิดใดช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอ (แนวคำตอบ 
เนื้อสัตว์ นม ไข่ และถั่วต่างๆ) 

– อาหารชนิดใดให้พลังงานแก่ร่างกาย (แนวคำตอบ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ไขมัน และน้ำมัน) 
– อาหารชนิดใดช่วยให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายทำหน้าที่ได้ตามปกติ (แนวคำตอบ ผักและผลไม้

ชนิดต่างๆ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปอาหาร 
2. ใบกิจกรรม สังเกตอาหารที่ชอบรับประทาน 
3. รูปอาหารยอดนิยมหรืออาหารจานเด่นของประเทศสมาชิกอาเซียน 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องอาหารเป็น
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์  
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
2. ตัวชี้วัดชั้นปี 

1. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม
ได้ (ว 1.2 ป. 3/1) 

2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม (ว 1.2 ป. 3/2) 
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1. บอกได้ว่าน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
4. สาระสำคัญ 
 น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ มนุษย์ต้องได้รับน้ำในปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได ้
5. สาระการเรียนรู ้
 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย ์

– น้ำ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

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



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตปริมาณน้ำในผลสม้ 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูนำน้ำสะอาดที่บรรจุในขวดพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิดมาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี ้

– น้ำที่บรรจุในขวดพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิดนี้เป็นน้ำสะอาดหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ เป็น
น้ำสะอาด เพราะมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น และมีฝาปิดมิดชิด) 

– น้ำดังกล่าวนี้ดื ่มได้หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ดื่มได้ เพราะเป็นน้ำสะอาดจึงไม่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– นักเรียนด่ืมน้ำวันละประมาณก่ีแก้ว (แนวคำตอบ 8 แก้ว) 
– ถ้าร่างกายของเราขาดน้ำ 7 วัน จะมีผลอย่างไร (แนวคำตอบ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์จากใบ
ความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างมาก ในร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 2 ใน 3 ส่วน เราควรได้รับน้ำอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้
ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ โดยการด่ืมน้ำสะอาดประมาณ 6 – 8 แก้วต่อวัน 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับน้ำว่า ในอาหารแต่ละชนิดมีน้ำเป็นส่วนประกอบใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน อาหารที่มีปริมาณน้ำมาก เช่น ผัก ผลไม้ กุ้ง และปลา 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตปริมาณน้ำในผลส้ม ตามขั้นตอน ดังนี้ 
– นำผลส้มจำนวน 10 ผล ชั่งหาน้ำหนัก แล้วบันทึกผล 
– ผ่าผลส้ม คั้นเอาน้ำออกให้หมด    
– นำน้ำส้มที่คั้นได้และกากส้มที่เหลือไปช่ังน้ำหนักเปรียบเทียบกัน บันทึกผล 

(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมปีัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ในผลส้มมีน้ำปริมาณเท่าใด (แนวคำตอบ มีปริมาณน้ำมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลส้ม) 
– ถ้านักเรียนกระหายน้ำแล้วไม่มีน้ำดื่ม จะเลือกรับประทานผลไม้ชนิดใด เพราะเหตุใด (แนว

คำตอบ ส้ม เพราะเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำมาก) 
– นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้ (แนวคำตอบ รู้ว่าในผลส้มมีปริมาณน้ำมาก 

การรบัประทานส้มช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำ) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ผลส้มหนัก 

1,000 กรัม เมื่อคั้นน้ำออกมีปริมาณน้ำส้ม 700 กรัม และกากส้ม 300 กรัม แสดงว่าในผลส้มมีปริมาณน้ำ
มากกว่าร้อยละ 50 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง ปริมาณน้ำในอาหาร ให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำในอาหารแต่ละชนิดมีปริมาณไม่
เท่ากัน เช่น เนื้อไก่มีปริมาณน้ำร้อยละ 75  เนื้อวัวมีปริมาณน้ำร้อยละ 72 เนื้อปลามีปริมาณน้ำร้อยละ 75 ผักบุ้ง
มีปริมาณน้ำร้อยละ 93 แตงกวามีปริมาณน้ำร้อยละ 97 แตงโมมีปริมาณน้ำร้อยละ 99 และกล้วยน้ำว้ามีปรมิาณ
น้ำร้อยละ 68 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– น้ำมีความสำคัญต่อกระบวนการต่างๆ ในร่างกายอย่างไร (แนวคำตอบ ร่างกายใช้น้ำใน

กระบวนการย่อย การลำเลียงสารอาหาร การปรับอุณหภูมิของร่างกาย และช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น) 
– นักเรียนมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไร เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอ (แนว

คำตอบ เลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ำมาก เช่น แตงโม แตงกวา และผักบุ้ง) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. น้ำสะอาดที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกปิดฝามิดชิด 
2. ใบกิจกรรม สังเกตปริมาณน้ำในผลส้ม 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องน้ำเป็นปัจจัยที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย ์

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

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 ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  อากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจรญิเติบโตของมนุษย ์  
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ได้ (ว 1.2 ป. 3/1) 
2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง

เหมาะสม (ว 1.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. บอกได้ว่าอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 อากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ มนุษย์ต้องได้รับอากาศใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได ้
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย ์

– อากาศ 
 

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. สังเกตแก๊สที่ออกมากับลมหายใจออก 
2. สำรวจลักษณะของอากาศในแต่ละบริเวณรอบๆ โรงเรยีนหรือในชุมชน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้าร่างกายของเราขาดอากาศจะส่งผลอย่างไร (แนวคำตอบ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

อากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้าเราหายใจเข้า ท้องเราจะมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ ขยายใหญ่ขึ้น) 
– ถ้าเราหายใจออก ท้องเราจะมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ แบนราบลง) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า อากาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เรา
ต้องการอากาศในการหายใจ ถ้าขาดอากาศเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ อากาศประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆ 
แก๊สจำเป็นในการหายใจเข้า คือ แก๊สออกซิเจน ส่วนแก๊สที่เราหายใจออก คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแก๊สที่ออกมากับลมหายใจออก ตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

– นำสารละลายน้ำปูนใสที่เตรียมไว้เทลงในถุงพลาสติก 
– ใส่หลอดกาแฟลงในถุงพลาสติกให้ปลายข้างหนึ่งโผล่พ้นปากถุง และปลายอีกข้างหนึ่ง อยู่เหนือ

สารละลายน้ำปูนใส ปิดปากถุงให้แน่นพอประมาณ 
– เป่าลมหายใจออกลงในถุงพลาสติก จนถุงโป่งพองแล้วรัดปากถุงด้วยยางรัด    
–  เขย่าถุงพลาสติกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล 

 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– สารละลายน้ำปูนใสก่อนเป่าลมหายใจออกลงในถุงพลาสติกมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ สี
ชมพูใส) 

– เมื่อเป่าลมหายใจออกลงในถุงพลาสติกแล้วเขย่าถุง สารละลายน้ำปูนใสเกิดการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะใด (แนวคำตอบ สารละลายน้ำปูนใสขุ่น) 

– แก๊สที่ออกมากับลมหายใจออกคืออะไร (แนวคำตอบ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์) 
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แก๊สที่ออกมา

กับลมหายใจออกทำให้สารละลายน้ำปูนใสขุ่นเป็นฝ้าสีขาวอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นสมบัติของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ดังนั้น แก๊สที่เราหายใจออกมา คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูให้นักเรียนสำรวจลักษณะของอากาศในแต่ละบริเวณรอบๆ โรงเรียนหรือในชุมชน บริเวณใดมีอากาศ
สดชื่น บริสุทธิ์ หายใจได้สะดวก รู้สึกสบาย บริเวณใดมีฝุ่นควัน มีกลิ่นต่างๆ รบกวนทำให้หายใจไม่สะดวก รู้สึก
อึดอัด 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุด ใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– แก๊สที่เราหายใจเข้าคืออะไร (แนวคำตอบ แก๊สออกซิเจน) 
– แก๊สที่เราหายใจออกคืออะไร (แนวคำตอบ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์) 
– อากาศบริสุทธิ์มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร (แนวคำตอบ ร่างกายใช้ในกระบวนการเผาผลาญ

สารอาหารให้เป็นพลังงาน) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของมนุษย์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์    

2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ ปัจจัยทีจ่ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตแก๊สที่ออกมากับลมหายใจออก 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องอากาศเป็น
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

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 คณุธรรมจริยธรรม (A) 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  อาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์  
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ได้ (ว 1.2 ป. 3/1) 
2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง

เหมาะสม (ว 1.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกได้ว่าอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ไป

ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 อาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์ต้องได้รับอาหารในปรมิาณ
ที่เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได ้
5. สาระการเรียนรู ้
 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ 

– อาหาร 
 

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

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลชนิดอาหารที่สัตว์กิน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– นักเรียนมสัีตว์เล้ียงหรือไม่ (แนวคำตอบ ม)ี 
– นักเรียนเลีย้งสัตว์ชนิดใด (แนวคำตอบ นกและกระต่าย) 
– สัตว์ที่นักเรียนเลี้ยงกินพืชหรือสัตว์เป็นอาหาร (แนวคำตอบ นกกินพืชและสัตว์เป็นอาหาร ส่วน

กระต่ายกินพืชเป็นอาหาร) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

อาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจรญิเติบโตของสัตว ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการ

เจริญเติบโตของสัตว์ ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา
นำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ อาหาร น้ำ 
และอากาศ) 

– ถ้าสัตว์ไม่ได้รับอาหาร น้ำ และอากาศเป็นเวลานานจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ (แนวคำตอบ 
ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้และมีการเจริญเติบโตเมื่อได้รับอาหาร น้ำ และอากาศในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ จากใบความรู้

หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์ที่อยู่รอบตัวเรามีหลายชนิดแต่ละชนิดมีการ
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ดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องการปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่ 
อาหาร น้ำ และอากาศ 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาหารว่า สัตว์ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อใช้พลังงาน
จากอาหารในการเจริญเติบโต แต่สัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ซึ่งแตกต่างจากพืชที่สามารถสร้างอาหารเอง
ได้ สัตว์จึงต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เราจึงพบได้ทั้งสัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์อื่น และสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์
เป็นอาหาร 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นข้อมูลชนิดอาหารที่สัตว์กิน ตามขั้นตอน 
ดังนี ้

– สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ตามชนิดอาหารที่กิน ดังนี ้
• สัตว์กินพืช     
• สัตว์กินสัตว์อื่น     
• สัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ 

– จำแนกประเภทของสัตว์ชนิดนั้น แล้วบันทึกลักษณะทั่วไปและอาหารที่กิน   
(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกประเภทของสัตว์ในกิจกรรมนี้ (แนวคำตอบ ชนิดอาหารที่สัตว์
กิน) 

– สัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์อื่น และสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ในกิจกรรมนี้กินอะไรเป็นอาหาร (แนว
คำตอบ สัตว์กินพืช คือ วัว กินหญ้าเป็นอาหาร สัตว์กินสัตว์อื่น คือ งู กินหนูและกบเป็นอาหาร สัตว์กินทั้งพืชและ
สัตว์ คือ ไก่ กินไส้เดือนดินและข้าวเปลือกเป็นอาหาร) 

– สัตว์กินสัตว์อื่นเป็นอาหารในกิจกรรมนี้มีลักษณะทั่วไปอย่างไร (แนวคำตอบ ไม่มีขา ลำตัวยาว 
ปากขยายขนาดได้มาก และมีเขี้ยว) 

– นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการทำกิจกรรมนี้ (แนวคำตอบ ได้ความรู้ในการให้อาหารสัตว์ 
เพราะสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารแตกต่างกัน เราจึงควรให้อาหารตามที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นใหนั้กเรียนเข้าใจว่า สตัว์แต่ละชนิด
กินอาหารแตกต่างกัน ตัวอย่างสัตว์กินพืช เช่น วัว สัตว์กินสัตว์อ่ืน เช่น งู และสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น ไก่ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีสัตว์ที่ตนเองชอบคนละ 1 ชนิด พร้อมทั้งยกตัวอย่างอาหารที่สัตว์ชนิด
น้ันกิน 
 

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

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– อาหารมีความสำคัญต่อสัตว์อย่างไร (แนวคำตอบ อาหารเป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่สัตว์ ช่วยให้สัตว์

เจริญเติบโต) 
– การที่เรารู้ว่าสัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหารมีประโยชน์หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มี

ประโยชน์ เพราะสัตว์แต่ละชนิดต้องการอาหารแตกต่างกัน เราจึงควรให้อาหารตามที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สืบค้นข้อมูลชนิดอาหารที่สัตว์กิน 
2. สมุดวาดรูป 
3. สีไม้/สีเทียน 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องอาหารเป็น
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์ 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

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 ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ได้ (ว 1.2 ป. 3/1) 
2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง

เหมาะสม (ว 1.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกได้ว่าน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์ต้องได้รับน้ำในปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได ้
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ 

– น้ำ 
 

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

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตพฤติกรรมการกินน้ำของสัตว์เลี้ยง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ยกตัวอย่างชื่อสัตว์ที่นักเรียนรู้จัก และอาหารที่สัตว์นั้นกิน (แนวคำตอบ นกกินหนอนและผลไม้ 
และเต่ากินผักบุ้ง) 

– สัตว์ชนิดใดกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร (แนวคำตอบ ไก่และนก) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– น้ำมีความสำคัญต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกอย่างไร (แนวคำตอบ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกกินน้ำจาก
แหล่งน้ำต่างๆ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต) 

– น้ำมีความสำคัญต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำอย่างไร (แนวคำตอบ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำใช้แหล่งน้ำ
เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และที่วางไข่) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์จากใบ

ความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์ต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ร่างกายของ
สัตว์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำ น้ำบางส่วนถูกขับออกจากร่างกายของสัตว์เช่นเดียวกับมนุษย์ สัตว์จึงต้องการน้ำ
มาทดแทน สัตว์กินน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ สัตว์บางชนิดใช้แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และวางไข่ 

(2) ครูให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรมการกินน้ำของสัตว์เลี้ยง โดยสังเกตลักษณะการกินน้ำ  ปริมาณน้ำที่
กินในแต่ละวัน ลักษณะของน้ำที่กิน จากนั้นวาดรูปและระบายสีสัตว์เลี้ยงกำลังกินน้ำพร้อมทั้งบรรยายลักษณะ
การกินน้ำ 

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

– สัตว์เลี้ยงที่นักเรียนสังเกตมีพฤติกรรมการกินน้ำลักษณะใด (แนวคำตอบ แมวใช้ปากซึ่งมีลิ้นเป็น
อวัยวะที่ช่วยในการกินน้ำ) 

– สัตว์เลี้ยงของนักเรียนกินน้ำวันละประมาณเท่าใด (แนวคำตอบ 250 มิลลิลิตร) 
– น้ำที่นักเรียนนำมาให้สัตว์เลี้ยงกินมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ น้ำสะอาด ใส ไม่มีกลิ่น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์เลี้ยง
ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประโยชน์ที่สัตว์ได้รับจากน้ำ 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– น้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างไร (แนวคำตอบ สัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิต 
สัตว์บางชนิดใชแ้หล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และวางไข่) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับน้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. สมุดวาดรูป 
2. สีไม้/สีเทียน  
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องน้ำเป็นปัจจัยที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสัตว์ 

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. 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 7  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  อากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจรญิเติบโตของสัตว์  

ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำคว ามรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ได้ (ว 1.2 ป. 3/1) 
2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง

เหมาะสม (ว 1.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกได้ว่าอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ไป

ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 อากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ สัตว์ต้องได้รับอากาศในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได ้
5. สาระการเรียนรู ้
 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ 

– อากาศ 
 

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 
สังเกตปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– ถ้าสัตว์ขาดปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตใดจะตายเร็วที่สุด (แนวคำตอบ 

อากาศ) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

อากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้าไม่มีแก๊สออกซิเจนในน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์น้ำ (แนวคำตอบ สัตว์น้ำจะไม่มีอากาศหายใจ
และตายได้) 

– อากาศมีความสำคัญต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ สำคัญ เพราะ
อากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์จาก

ใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า อากาศมีอยู่รอบตัวเรา สัตว์ใช้แก๊สออกซิเจน
ในอากาศหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์  

สัตว์ที่อยู่บนบก เช่น ชา้ง ม้า และกวาง มีปอดเพื่อรับแก๊สออกซิเจนจากอากาศ  
สัตว์ที่อยู่ในน้ำ เช่น ปลามีเหงือกเพื่อรับแก๊สออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ แต่สัตว์บางชนิด เช่น วาฬ 

โลมา และจระเข้ ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเพื่อรับแก๊สออกซิเจนเหนือผิวน้ำ 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่น กบ เมื่ออยู่ในน้ำจะหายใจเอาแก๊สออกซิเจนผ่านผิวหนังเข้าสู่ปอด แต่เมื่อ

อยู่บนบกจะหายใจเอาแก๊สออกซิเจนผ่านจมูกเข้าสู่ปอด 
(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของสัตว์ ตามขั้นตอน ดังนี ้
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– ออกแบบและจัดอ่างเลี้ยงลูกปลาหางนกยูง เพื่อใช้เป็นแหล่งที่อยู่ของลูกปลา แล้ววางแผนการ
เลี้ยงเป็นเวลา 2 สัปดาห ์

– เลี้ยงลูกปลาหางนกยูงตามแผนที่วางไว้ และตักลูกปลาขึ้นมาวัดการเจริญเติบโตสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง โดยใช้กระชอนตักลูกปลามาวางบนสำลีแผ่นที่เปียกและพับสำลีแผ่นปิดหัวลูกปลาไว้ แล้ววัดความยาวตั้งแต่
ส่วนหัวจนถึงปลายหางของลูกปลา บันทึกผล     

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรี ยนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– นักเรียนออกแบบและจัดอ่างเลี้ยงลูกปลาหางนกยูงอย่างไร (แนวคำตอบ ใส่ก้อนหิน น้ำ และ
สาหร่ายหางกระรอกลงในอ่างตามลำดับ) 

– นักเรียนมีวิธีการเลี้ยงลูกปลาหางนกยูงอย่างไร (แนวคำตอบ ให้อาหารเช้าและเย็นทุกวัน และ
เปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

– ลูกปลาหางนกยูงมีการเจริญเติบโตหรือไม่ สังเกตจากสิ่งใด (แนวคำตอบ มีการเจริญเติบโต 
สังเกตจากการที่ลูกปลาหางนกยูงมีความยาวเพ่ิมขึ้น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อเวลาผ่าน
ไป 2 สัปดาห์ ลูกปลาหางนกยูงมีความยาวเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีการเจริญเติบโตเมื่อได้รับอาหาร น้ำ และอากาศ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง วาฬ ให้นักเรียนเข้าใจว่า วาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ 
เป็นสัตว์เลือดอุ่น และหายใจด้วยปอด วาฬจึงต้องโผล่ขึ้นมาจากน้ำเพื่อหายใจเป็นระยะ วาฬมีทุกขนาดตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่สุด คือ วาฬสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า นอกจากสัตว์จะต้องการอาหาร น้ำ และอากาศแล้ว  สัตว์ยัง
ต้องการสถานที่หลบภัยหรือแหล่งที่อยู่ เพ่ือหลบภัยจากสัตว์อื่นและเพื่อความปลอดภัยจากสภาพลมฟ้าอากาศ 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– แก๊สชนิดใดมีความสำคัญต่อการหายใจของสัตว์ (แนวคำตอบ แก๊สออกซิเจน) 
– ถ้าเกิดมลพิษในแหล่งน้ำจะมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ มีผลกระทบ 

เพราะน้ำในแหล่งน้ำจะเน่าเสียและมีปริมาณแก๊สออกซิเจนลดลงจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์น้ำ ทำ
ให้สัตว์นำ้ตายหรืออพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่น) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องอากาศเป็น
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของสัตว์ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

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 คณุธรรมจริยธรรม (A) 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 8  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การดูแลสัตว์เลี้ยง      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง

เหมาะสม (ว 1.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การดูแลสัตว์เลี้ยงต้องให้ปัจจัยที่สัตว์ต้องการ เช่น จัดแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ ให้อาหาร
และน้ำแก่สัตว์อย่างเพียงพอ ให้ความรักและเอาใจใส่ และป้องกันโรค 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง 
2. สืบค้นข้อมูลการดูแลสัตวเ์ลี้ยง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนเคยเลีย้งสัตว์หรือไม่ เล้ียงสัตว์อะไร (แนวคำตอบ เคยเลีย้งไก่) 
– สัตว์เลี้ยงของนักเรียนกินอะไรเป็นอาหาร (แนวคำตอบ ข้าวเปลือกและหนอน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การดูแลสัตว์เลี้ยง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สัตว์ชนิดใดไม่ควรนำมาเลี้ยงในบ้าน เพราะอะไร (แนวคำตอบ งู เพราะเป็นสัตว์มีพิษ อาจทำ
อันตรายต่อผู้เลี้ยงได้) 

– ผู้ที่นำสัตว์มาเลี้ยงควรปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างไร (แนวคำตอบ ให้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตแก่สัตว์ เลี้ยงด้วยความรัก ดูแลเอาใจใส่ และป้องกันโรค) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ในป่า เรียกว่า สัตว์ป่า สัตว์ชนิดนี้หาอาหารกินเองและเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ สัตว์บางชนิดถูกมนุษย์นำมาเลี้ยง เรียกว่า สัตว์เลี้ยง ผู้ที่นำสัตว์มาเลี้ยงต้องให้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตแก่สัตว์ เลี้ยงด้วยความรัก ดูแลเอาใจใส่ และเข้าใจธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิด 
โดยการดูแลสัตว์เลี้ยงควรปฏิบัติ ดังนี้ จัดแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ ให้อาหารและน้ำแก่สัตว์อย่าง
เพียงพอ ให้ความรักและเอาใจใส่ และป้องกันโรค 

(2) ครูให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง โดยเลือกสัตว์ที่นักเรียนสนใจ 1 ชนิด แล้วสังเกต
พฤติกรรมการกินอาหาร ที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมอื่นๆ บันทึกผลการสังเกต 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสังเกต
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
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– นักเรียนเลอืกสังเกตสัตว์ชนิดใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ ปลา เพราะสวยงาม ดูแล้วเพลิดเพลิน
ใจ) 

– ถ้าสัตว์เลี้ยงของนักเรียนมีอาการผิดปกติ ควรทำอย่างไร (แนวคำตอบ นำสัตว์เลี้ยงไปพบ   สัตว
แพทย์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การเลี้ยงสัตว์
ต้องศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ชนิดนั้น ให้ปัจจัยที่สัตว์ต้องการ เช่น จัดแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ ให้
อาหารและน้ำแก่สัตว์อย่างเพียงพอ ให้ความรักและเอาใจใส่ และป้องกันโรค 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนเล่นเกมค้นหาบ้านให้สัตว์ จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด 

(2) ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง จากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้าห้องเรียน  

(3) นักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับการดูแลสัตว์เล ี ้ยง จากหนังสื อเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การเลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโตมีหลักการปฏิบัติอย่างไร (แนวคำตอบ จัดแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับ
ชนิดของสัตว์ ให้อาหารและน้ำแก่สัตว์อย่างเพียงพอ ให้ความรักและเอาใจใส่ และป้องกันโรค) 

– เมื่อสัตว์เลี้ยงของนักเรียนมีอาการผิดปกติ เช่น ซึม เบื่ออาหาร ส่งเสียงร้องผิดปกติ ควรทำ
อย่างไร (แนวคำตอบ ควรรีบให้สัตวแพทย์ดูแลรักษา) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน์    
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ วัฏจักรชีวิตของสัตว ์
3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน

ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการดูแลสัตว์
เลี้ยง 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 9  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  วัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด  (ว 1.2 ป.

3/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 1. สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็จะสืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก 
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์   

2. แมลงสาบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะต่างๆ ของวัฏจักรชีวิตจนเป็นตัวเต็มวัย โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ คือ ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

– วัฏจักรชีวิตของแมลง 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ 
2. ป้ายนิเทศวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลยาง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนไมช่อบสัตว์ชนิดใดมากทีสุ่ด (แนวคำตอบ แมลงสาบ) 
– บริเวณใดของบ้านที่มักพบแมลงสาบเป็นประจำ (แนวคำตอบ ห้องครัว) 
– แมลงสาบที่นักเรียนพบเจริญเติบโตอยู่ในระยะใดของวัฏจักรชีวิต (แนวคำตอบ พบทั้งไข่ ตัวอ่อน 

และตวัเต็มวัย) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

วัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ที่

ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– สัตว์ชนิดใดมีวัฏจักรชีวิต (แนวคำตอบ สัตว์ทุกชนิดมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกต่างกัน) 
– ระยะใดในวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่พร้อมสืบพันธุ์ (แนวคำตอบ ตัวเต็มวัย) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์ต่างชนิด
กันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในวัฏจักรชีวิตแตกต่างกัน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็จะสืบพันธุ์มีลูกต่อไป
ได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ และมนุษย์มีวัฏจักรชีวติที่
เฉพาะและแตกต่างกัน 
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(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบว่า แมลงสาบมีวัฏจักรชีวิต 3 
ระยะ คือ ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย แมลงที่มีวัฏจักรชีวิตเช่นเดียวกับแมลงสาบ เช่น ตั๊กแตน จิ้งหรีด และ
แมลงปอ 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ ตามขั้นตอนดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกั นอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที ่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ 
(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

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

– แมลงสาบมีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 3 ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย) 
– สัตว์ชนิดใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับแมลงสาบ (แนวคำตอบ ตั๊กแตน จิ้งหรีด และแมลงปอ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แมลงสาบเป็น
แมลงชนิดหนึ่งที่มีวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 
 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างแมลงที่มีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับแมลงสาบ 

(2) ครูให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ 
(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ จากหนังสือเรียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพือ่นในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งคร ู
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การตัดวงจรชีวิตของแมลงสาบทำได้ด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ ทำลายไข่เพ่ือไม่ให้ฟักเป็นตัวอ่อน) 
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– ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงสาบมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ มี
ลักษณะเหมือนกัน แต่ตัวอ่อนมีขนาดเล็กกว่าตัวเต็มวัย) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของแมลงสาบ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ
ผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. สีไม้/สีเทียน  
3. กระดาษแขง็  
4. กรรไกร  
5. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
8. แบบฝึกทกัษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิต
ของแมลงสาบ 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 10 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด (ว 1.2 ป.

3/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ผีเสื้อมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะต่างๆ ของวัฏจักรชีวิตจนเป็นตัวเต็มวัย โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ของวัฏจักรชีวิต 4 ระยะ คือ ไข่ หนอนหรือตัวอ่อนแมลง ดักแด้ และตัวเต็มวัย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

– วัฏจักรชีวิตของแมลง 
 

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. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
สังเกตวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนเคยเห็นหนอนหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– หนอนกินอะไรเป็นอาหาร (แนวคำตอบ ใบไม้) 
– หนอนจะเจริญเติบโตต่อไปเป็นอะไร (แนวคำตอบ ดักแด้) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ผีเสื้อมีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 4 ระยะได้แก่ ไข่ หนอนหรือตัวอ่อนแมลง 
ดักแด้ และตัวเต็มวัย) 

– สัตว์ชนิดใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับผีเสื้อ (แนวคำตอบ มดและยุง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบาย

ให้นักเรียนเข้าใจว่า ผีเสื้อมีวัฏจักรชีวิต 4 ระยะ คือ ไข่ หนอนหรือตัวอ่อนแมลง ดักแด้ และตัวเต็มวัย แมลงที่
มีวัฏจักรชีวิตเช่นเดียวกับผีเสื้อ เช่น มดและยุง 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ ตามขั้นตอน ดังน้ี 
– นำหนอนผีเสื้อวางบนกระดาษทิชชู แล้วใช้แว่นขยายสังเกตสิ่งที่มองเห็นและวาดรูปสิ่งที่สังเกตได้ 
– นำใบพุดใส่ลงในแก้วพลาสติกใส แล้วใช้ช้อนพลาสติกตักหนอนผีเสื ้อวางบนใบพุดอย่าง

ระมัดระวัง  
– ใช้ผ้าขาวบางปิดปากแก้วพลาสติกใส ยึดให้แน่น ด้วยเทปกาว แล้ววางไว้ในบริเวณที่ไม่โดน

แสงแดดโดยตรง  
– สังเกตหนอนผีเสื้อทุกวัน และเติมใบพุดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
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– เมื่อเวลาผ่านไป 3 สัปดาห์ จะเห็นหนอนกลายเป็นดักแด้ ใช้แว่นขยายสังเกตสิ่งที่มองเห็นและ
วาดรูปสิ่งที่สังเกตได ้

– เมื่อเวลาผ่านไปอีก 2 สัปดาห์ จะเห็นตัวเต็มวัยของผีเสื้อในแก้วพลาสติกใส ใช้แว่นขยายสังเกต
สิ่งที่มองเห็นและวาดรูปสิ่งที่สังเกตได ้

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– หนอนมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะต่างๆ ของวัฏจักรชีวิตนานเท่าใด (แนวคำตอบ หนอน 
→ ดักแด ้ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ และดักแด้ → ตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์) 

– รูปร่างของผีเสื้อแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ แตกต่าง
กัน คือ ระยะหนอนมีลำตัวยาว เคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อที่ลำตัว ระยะดักแด้มีสิ่งห่อหุ้มร่างกายไว้และไม่กิน
อาหาร ส่วนระยะตัวเต็มวัยมีขา มีหนวด และมีปีก) 

– ระยะใดในวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อที่นักเรียนไม่ได้ศึกษา เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไข่ เพราะมีขนาด
เล็กมากและยากต่อการสังเกต) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า หนอนมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะต่างๆ ของวัฏจักรชีวิตจนเป็นตัวเต็มวัย โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากหนอน → ดักแด้ 
→ ตัวเต็มวัย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของยุง ให้นักเรียนเข้าใจว่า ยุงมีวัฏจักรชีวิตเช่นเดียวกับผีเสื้อ
แต่มีการเรียกช่ือในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิตแตกต่างกัน  
  วัฏจักรชีวิตของยุง คือ 
 
 
 
 

 
(2) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยถามนักเรียนว่า ทราบหรือไม่ว่ายุงลายมีวัฏจักรชีวิต

ลักษณะใด จากนั้นครูอธิบายว่า ยุงลายเป็นยุงที่ก่อให้เกิดไข้เลือดออกซึ่งสร้างปัญหาทางสาธารณสุขอย่างมาก ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนพบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกไม่ต่ำกว่าปีละ 2 แสนราย ดังนั้นประเทศสมาชิกอาเซียน
จึงมีมติร่วมกันกำหนดให้ทุกวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEN Dengue Day) เพื่อ
ร่วมมือรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันและร่วมกันแก้ปัญหา  

จากนั้นครูเชื่อมโยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยชี้ให้นักเรียนเห็นว่า เมื่อเราป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
ทำให้เราต้องสูญเสียเงินมากในการรักษา บางรายอาจต้องเข้าห้องฉุกเฉิน ดังนั้นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จากการเรียนรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของยุงลาย นักเรียนจะ
สังเกตได้ว่ายุงลายมีช่วงชีวิตอยู่ในน้ำถึง 3 ระยะ ดังนั้นการกำจัดยุงลายในช่วงนี้ถือว่าเป็นระยะที่ดีที่สุด โดย

ไข ่

ลูกน้ำ ยุง 

ตัวโม่ง 
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กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการปราบยุงลาย 5 ป. ได้แก่ ปิดฝาตุ่มน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปล่อย
ปลากนิลูกน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และปฏิบัติเป็นประจำ5)  
ขั้นประเมิน (Evaluation) 

 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ระยะใดในวัฏจักรชีวิตที่ผีเสื้อกินอาหารมากที่สุด (แนวคำตอบ หนอนหรือตัวอ่อนแมลง) 
– ระยะใดในวัฏจักรชีวิตที่ผีเสื้อมีส่วนช่วยในการขยายพันธ์ุพืชมากที่สุด (แนวคำตอบ ตัวเต็มวัย) 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิต
ของผีเสื้อ  

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

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 คณุธรรมจริยธรรม (A) 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  วัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก    
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด  (ว1.2 ป.

3/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะต่างๆ ของวัฏจักรชีวิตจนเป็นตัวเต็มวัย โดยมี
การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ คือ ไข่ ลูกอ๊อด และตัวเต็มวัย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

– วัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

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

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของกบ 
2. ป้ายนิเทศวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูให้นักเรียนดูรูปกบ แล้วถามคำถามนักเรียน ดังน้ี 

– รูปที่นักเรียนดูคือสัตว์ชนิดใด (แนวคำตอบ กบ) 
– นักเรียนเคยเห็นกบอาศัยอยู่บริเวณใด (แนวคำตอบ สนามหญา้ ริมสระน้ำ และอยู่ในสระน้ำ) 
– กบอาศัยอยู่บนบก หรือในน้ำ (แนวคำตอบ อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– กบวางไข่บริเวณใด (แนวคำตอบ ผิวน้ำ) 
– ลูกอ๊อดหายใจโดยใช้อวัยวะใด (แนวคำตอบ เหงือก) 
– ตัวเต็มวัยของกบหายใจโดยใช้อวัยวะใด (แนวคำตอบ ปอดและผิวหนัง) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีการเจริญเติบโตแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่
ดำรงชีวิตในน้ำ และช่วงที่ดำรงชีวิตบนบก กบเป็นตัวอย่างหนึ่งของสัตว์กลุ่มนี้ ซึ่งระหว่างการเจริญเติบโตในแต่
ละระยะของวัฏจักรชีวิตมีรูปร่างที่แตกต่างกันมาก 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของกบว่า การเจริญเติบโตของกบคล้ายกับ
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิด เช่น คางคกและอึ่งอ่าง วัฏจักรชีวิตของกบมี 3 ระยะ คือ ไข่ ลูกอ๊อด และตัว
เต็มวัย 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของกบ ตามขั้นตอนดังนี ้
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ไข่ ลูกอ๊อด และตัวเต็มวัย 
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– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที ่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดท ำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของกบ 

(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

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

– กบมีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 3 ระยะ ได้แก่ ไข่ ลูกอ๊อด และตัวเต็มวัย) 
– สัตว์ชนิดใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับกบ (แนวคำตอบ คางคกและอึ่งอ่าง) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า กบเป็นสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่งที่มีวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ ได้แก่ ไข่ ลูกอ๊อด และตัวเต็มวัย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง แหล่งน้ำกับการเจริญเติบโตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ให้นักเรียนเข้าใจ
ว่า ในระหว่างการเจริญเติบโตจะมีช่วงหนึ่งที่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกต้องเจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ำ ถ้าแหล่งน้ำ
สกปรกก็จะทำให้เจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรืออาจตายได้ นักเรียนจึงต้องช่วยกันกับคนในชุมชนรักษาแหล่งน้ ำ โดย
การไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ หรือถ้าพบเห็นการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำก็ให้แจ้งผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่ดำเนินการ
ห้ามปรามต่อไป นอกจากนี้ยังต้องช่วยกันบำบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ใสสะอาด เพื่อที่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจะ
ได้มีแหล่งสืบพันธ์ุและเจริญเติบโตต่อไป  

(2) ครูให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จาก

หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมดุส่งคร ู
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ระยะใดในวัฏจักรชีวิตของกบที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ (แนวคำตอบ ตัวเต็ม
วัย) 
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– วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อและกบมีสิ ่งใดที่เหมือนกันและสิ่งใดที่แตกต่างกัน (แนวคำตอบ สิ่งที่
เหมือนกัน คือ ผีเสื้อและกบในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการดำรงชีวิตที่แตกต่าง
กันอย่างชัดเจนเหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ผีเสื้อมีวัฏจักรชีวิต 4 ระยะ แต่กบมีวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ และ
รูปร่างในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อและกบแตกต่างกัน และระยะเวลาในการเจริญเติบโตแตกต่างกัน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปกบ 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. สีไม้/สีเทียน  
4. กระดาษแขง็  
5. กรรไกร  
6. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
10. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  วัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด  (ว1.2 ป.

3/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีกได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สัตว์ปีกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะต่างๆ ของวัฏจักรชีวิตจนเป็นตัวเต็มวัย โดยมีการเปลี่ยนแปลง 
ของวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ คือ ไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

– วัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก 
 

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

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของไก่ 
2. ป้ายนิเทศวัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูให้นักเรียนดูรูปไข่ไก่ แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี ้

– รูปที่นักเรียนดูคืออะไร (แนวคำตอบ ไข่ไก่) 
– ไข่ไก่เมื่อฟักตัวออกมาจะเป็นอะไร (แนวคำตอบ ลูกเจี๊ยบ) 
– ลูกเจี๊ยบจะเจริญเติบโตต่อไปเป็นอะไร (แนวคำตอบ ตัวเต็มวัย) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ตัวอ่อนที่เจริญอยู่ภายในไข่ไก่มีอะไรเป็นอาหาร (แนวคำตอบ ไข่แดงและไข่ขาว) 
– สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างตัวเต็มวัยของไก่เพศผู้และไก่เพศเมียคืออะไร (แนวคำตอบ 

ตัวเต็มวัยของไก่เพศผู้มีหงอน แต่ตัวเต็มวัยของไก่เพศเมียไม่มีหงอน) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีกจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบาย

ให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์ปีกมีหลายชนิด แต่ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น ไก่และเป็ด ไก่มีวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ คือ ไข่ 
ตัวอ่อนหรือลูกเจี๊ยบ และตัวเต็มวัย 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของไก่ ตามขั้นตอนดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ไข่ ตัวอ่อนหรือลูกเจี๊ยบ และตัวเต็มวัย 
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
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– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที ่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของไก ่

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

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

– ไก่มีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 3 ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวอ่อนลูกเจี๊ยบ และตัวเต็มวัย) 
– สัตว์ชนิดใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับไก่ (แนวคำตอบ เป็ดและห่าน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ไก่เป็นสัตว์ปีก
ชนิดหนึ่งที่มีวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวอ่อนหรือลูกเจี๊ยบ และตัวเต็มวัย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศวัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ตัวเต็มวัยของไก่เพศผู้และไก่เพศเมียแตกต่างกันหรือไม่ (แนวคำตอบ แตกต่างกัน) 
– ตัวเต็มวัยของไก่เพศผู้และไก่เพศเมียแตกต่างกันลักษณะใด (แนวคำตอบ ตัวเต็มวัยของไก่เพศผู้

ตัวใหญ่ มีหงอน มีสีสันสวยงาม ส่วนตัวเต็มวัยของไก่เพศเมียตัวเล็กและไม่มีหงอน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ปีก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปไข่ไก่  
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. สีไม้/สีเทียน  
4. กระดาษแขง็  
5. กรรไกร  
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6. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
10. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ปีก 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 12 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม    
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด (ว1.2    

ป. 3/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระยะต่างๆ ของวัฏจักรชีวิตจนเป็นตัวเต็มวัย โดยมี
การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรชีวิต 4 ระยะ คือ ตัวอ่อน ลูกอ่อน สัตว์วัยเด็ก และตัวเต็มวัย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

– วัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
2. ป้ายนิเทศวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
3. สืบค้นข้อมูลวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนดูรูปแมวกำลังให้ลูกกินน้ำนม แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 

– รูปที่นักเรียนดูคืออะไร (แนวคำตอบ แมวกำลังให้ลูกกินน้ำนม) 
– วัฏจักรชีวิตของแมวเริ่มต้นจากการวางไข่เหมือนกับสัตว์ประเภทอื่นหรือไม่ ลักษณะใด (แนว

คำตอบ ไม่เหมือนกับสัตว์ประเภทอ่ืน เนื่องจากแมวไม่ได้ออกลูกเป็นไข่แต่ออกลูกเป็นตัว จึงไม่มีการวางไข่) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

วัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรยีน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะการเจริญเติบโตอย่างไร (แนวคำตอบ เจริญเติบโต
ภายในร่างกาย (ท้องแม่) 

– ลูกอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกินอะไรเป็นอาหาร (แนวคำตอบ น้ำนม) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีทั้งที่อาศัยอยู่บนบก เช่น วัว ม้า และเสือ และ
อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น วาฬและโลมา วัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเริ่มต้นจากไข่เหมือนกับสัตว์อื่น ๆ แต่
ไม่ได้วางไข่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ตัวอ่อน ลูกอ่อน สัตว์วัยเด็ก และตัวเต็มวัย 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ตามขั้นตอน 
ดังนี ้

– แต่ละกลุ่มเลือกวัฏจกัรชีวิตของสัตว์ที่สนใจมา 1 ชนิด 
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– จัดทำแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยการวาดรูปสัตว์ในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิต 
– เขียนบรรยายลักษณะและระยะเวลาในการเจริญเติบโตของสัตว์ในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิต  
– แต่ละกลุ่มนำแผนภาพที่สร้างขึ้นไปนำเสนอหน้าห้องเรียน 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

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

– นักเรียนเลอืกสัตว์ชนิดใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ แมลงปอ เพราะปีกมีสสีวยงาม) 
– สตัว์ที่นักเรียนเลือกมีวัฏจักรชีวิตกี่ระยะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ มีวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ คือ ไข่ ตัว

อ่อน และตัวเต็มวัย) 
– วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่นักเรียนเลือกเหมือนกับสัตว์ชนิดใดที่เพื่อนเลือก (แนวคำตอบ แนวคำตอบ 

ตั๊กแตน จิ้งหรีด และแมลงสาบ) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์แต่ละชนิด

มีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกต่างกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

(2) ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จากหนังสือ วารสาร 
สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้า
ห้องเรียน  

(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีวัฏจักรชีวิตแตกต่างจากสัตว์ส่วนใหญ่ในลักษณะใด (แนวคำตอบ ตัว
อ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเจริญเติบโตอยู่ภายในร่างกาย (ท้องแม่) ก่อน เมื่อถึงกำหนดเวลาจะคลอดออกมา
สู่ภายนอก ในขณะที่ตัวอ่อนของสัตว์ส่วนใหญ่เจริญเติบโตอยู่ภายนอกร่างกายของแม่) 

– นักเรียนนำประโยชน์จากการศึกษาวัฏจักรชีวิตของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใด (แนว
คำตอบ ตักลูกน้ำในอ่างน้ำไปให้ปลากินเพื่อกำจัดยุง) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปแมวกำลังให้ลูกกินน้ำนม 
2. ใบกิจกรรม สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
3. สีไม้/สีเทียน   
4. กระดาษแขง็  
5. กรรไกร  
6. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
7. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ  
8. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
9. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
10. แบบฝึกทกัษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
11. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบคุคลหรือรายกลุ่มโดย
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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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 14 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา ว 13101 รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ชีวิตของมนุษย์และสัตว์       (The Lives of Humans and Animals) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            จำนวน 2 ชั่วโมง 

เรื่อง  วัฏจักรชีวิตของสัตว์ (Life cycle Model)    ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 1.2 ป.3/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 
2. สาระสำคัญ 

 สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก 
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด มีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกต่างกัน 

3. สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย 
 3.1 สมรรถนะหลัก 
 A การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
        3.2 สมรรถนะย่อย 
 A2 ระบุ ใช้ และสร้างแบบจำลองและตัวแทนอธิบาย  
  ระดับ 1 นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองของเรื่องราวที่ได้จากการสังเกตสถานการณ์ในชีวิต 

ประจำวันโดยใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร ์
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 4.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 
  4.1.1 นักเรียนสามารถอธิบายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ได้ 
  4.1.2 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดที่
ออกลูกเป็นไข่ได ้
  4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2.1 มีวินัย 

         4.2.2 มุ่งมั่นในการทำงาน         

         4.2.3 ใฝ่เรียนรู้  

  4.3 จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ 
 4.3.1 นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองของเรื่องราววัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่โดยใช้การ
สังเกตและศึกษาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 
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5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร:์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ (Life cycle of Animals) 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Model Based Learning) 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 สร้างแบบจำลองทางความคิด (10 นาที) 
1. ครูเปิดประเด็นด้วยเกมส์ Open box ผ่าน https://wordwall.net/ โดยภายใน Box มีรูปภาพของสัตว์ต่าง 

ๆ ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต โดยมีกติกา คือ  

- ครูจะสุ่มชื่อนักเรียนโดยใช้ Wheel of names  
- นักเรียนที่ครูสุ่มวงล้อได้จะมีสิทธิ์ในการเปิดกล่องปริศนา 
- เมื่อนักเรียนเปิดครบทุกกล่องปริศนาแล้วครูตั้งประเด็นคำถาม “นักเรียนคิดว่า...ภาพที่นักเรียนเปิดจาก
กล่องปริศนาเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันหรือไม่” (แนวคำตอบ: ทุกภาพเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน) 
- ครูตั้งคำถามเปิดประเด็นการเรียนรู้ “ภาพสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเปิดจากกล่องปริศนา มีลักษณะทางกายภาพ
ที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ทำไมจึงคิดว่าทุกภาพเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกัน”  

2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปกิจกรรมเกมส์ Open box โดยอิงจากคำถามที่เปิดประเด็นการเรียนรู้ว่า 

“ภาพของสิ่งมีชีวิตในกล่องปริศนาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่มีลักษณะภายนอกแตกต่างกันเป็นเพราะว่า

แต่ละภาพที่เห็นเป็นระยะการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตจึงทำให้มีลักษณะที่เราเห็นแตกต่างกันโดยสามารถ

อธิบายได้โดยใช้ความรู้ในเรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ (Life cycle of Animals)”   

ขั้นที่ 2 ประเมินและทบทวนแบบจำลองทางความคิด (20 นาที) 
1. นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาในหัวข้อ เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ (Life cycle of Animals) จาก Text 

book “Targeting Science Primary 3” ร่วมกับสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ เพื่อให้นักเรียน

เกิดความเข้าใจในเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ว่า 

- วัฏจักรชีวิตของสัตว์ หมายถึง ชีวิตการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เจริญเติบโตต่อเนื่องกันมาอย่างเป็น
ระเบียบ การเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการเจริญเติบโต  
- วัฏจักรชีวิตขอสตัว์ที่ออกลูกเป็นไข่ (Lay eggs) มีอยู่ 2 ประเภท 
 ประเภทที่ 1 วัฏจักรของสัตว์ที่วางไข่ที่มีระยะการเจริญเติบโต 3 ระยะ 
  >>> กลุ่มที่ 1 สัตว์ที่มีลักษณะหรือส่วนประกอบเหมือนพ่อแม่ตั้งแต่ออกจากไข่ 
  >>> กลุ่มที่ 2 สัตว์ที ่มีลักษณะหรือส่วนประกอบแตกต่างจากพ่อแม่เมื่อออกจากไข่ และ
เจริญเติบโตขึ้นจนเป็นตัวเต็มวันที่มีลักษณะและส่วนประกอบเหมือนพ่อแม่ 
 ประเภทที่ 2 วัฏจักรของสัตว์ที่วางไข่ที่มีระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ 
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2.  ครูเกริ่นนำเข้ากิจกรรมว่า “วันนี้เราจะมาสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 มิติโดยครูมีสัตว์ชนิด

ต่าง ๆ ที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาและสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิต 3 มิติขึ้นมาอยู่ 8 ชนิดด้วยกัน นักเรียน

จะต้องสร้างแบบจำลองมาคนละ 1 อัน” 

3. ครูพานักเรียนสุ่มหัวข้อชนิดของสัตว์ที่นักเรียนจะได้เพื่อศึกษาและสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิต 3 มิติโดย

ใช้ Wheel of name ที่ใส่รายชื่อสิ่งมีชีวิต 8 ชนิดด้วยกันได้แก่ มด (Ant), ยุง (Mosquito), ผีเสื้อ 

(Butterflies), เต่าทอง (Lady Bug), ไก่ (Chicken), ปลาแซลมอน (Salmon), กบ (Frog) และ เต่าทะเล 

(Sea turtles)  

4. ครูมอบเอกสารแบบโครงร่างของแบบจำลองลงใน Google classroom เพื่อให้นักเรียนดาวน์โหลดและป

ริ้นท์แบบโครงร่างออกแบบเพื่อประกอบขึ้นเป็นฐานแบบจำลอง 3 มิติ  

5. ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เพ่ิมเติม คือ 1) กรรไกร 2) กาว 

ขั้นที่ 3 สร้างแบบจำลอง (40 นาที) 
1. นักเรียนลงมือสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 มิติ เริ่มประกอบจากตัวฐานของโมเดลจากแบบ

โครงร่าง โดยครูคอยสาธิตวิธีการใช้กรรไกร ตัดกระดาษ รวมถึงประกอบฐานโมเดล 3 มิติ ด้วยกาว ผ่าน

วิดีโอ Conference (Google Meet) 

2. นักเรียนนำแบบโครงร่างที่แสดงภาพระยะการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดที่นักเรียนได้รับมอบหมาย

มาวางบนฐานแบบจำลองเพื่อนำเสนอลำดับระยะการเจริญเติบโตของสัตว์ให้ถูกต้องชัดเจน โดยหาก

นักเรียนมข้ีอสงสัยระหว่างดำเนินการสามารถกดยกมอืและเปิดไมค์สอบถามครูผ่านระบบ Google Meet 

ไดต้ลอดเวลา 

3. นักเรียนที ่สร้างแบบจำลอง 3 มิติเสร็จสมบูรณ์แล้วกดยกมือผ่านระบบ Google Meet เพื ่อให้ครู

ตรวจสอบแบบจำลองและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปพัฒนาแบบจำลองของนักเรียนต่อไป  

4. นักเรียนและครูรว่มกันอภิปรายสะท้อนถึงความคืบหน้าของแบบจำลอง พร้อมท้ังแนะนำให้นักเรียนแต่ละ

คนเตรียมการนำเสนอแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 มิติ ที่นักเรียนสร้างขึ้นในชั่วโมงถัดไป 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบและประเมินแบบจำลอง (30 นาที) 
1. นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 มิติที่นักเรียนได้สร้างขึ้นโดยให้นักเรียน

อธิบายถึง ระยะการเจริญเติบโตของสัตว์ที่นักเรียนได้รับมอบหมาย 

2. ครูและนักเรียนอภิปรายแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 มิติของเพื่อนร่วมชั้นและให้ข้อเสนอแนะ

รวมถึงคำชมเชย 

3. ครูทำการประเมินแบบจำลองที่นักเรียนได้สร้างขึ้นจากเกณฑ์การประเมินแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

3 มิต ิ  

ขั้นที่ 5 ขยายแบบจำลอง (20 นาที) 
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1. นักเรียนและครูร่วมอภิปรายเพ่ือที่จะขยายแนวความคิด โดยครูมีประเด็นคำถามในอภิปรายว่า 

- เราจะศึกษาวัฏจักรชีวิตของสัตว์ไปเพื่ออะไร 
(แนวคำตอบ: เราศึกษาวัฏจักรชีวิตของยุง จะได้ทราบแหล่งวางไข่และรายละเอียดระยะการ
เจริญเติบโตของยุง เพื่อที่จะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก,  
เราศึกษาวัฏจักรชีวิตของเต่าทะเล จะได้ทราบแหล่งวางไข่และรายละเอียดระยะการเจริญเติบโตของ
เต่าทะเล เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์เต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธ์ุ) 

2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปกิจกรรมการสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 มิติ 
8. สื่อการเรียนรู้ 
           8.1) สื่อ Power point  
   8.2) สื่อวิดีทัศน์เรื่อง วัฏจักรชีวิตของสัตว์ (Life cycle of Animals) ผ่าน Youtube 
  8.3) แบบโครงร่างฐานแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ (Life cycle of Animals) 
    8.4) แบบโครงร่างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ (Life cycle of Animals) 
  8.5) Text book Targeting Science P.3 
9. การวัดและการประเมิน 
 
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เ ก ณ ฑ ์ ก า ร

ประเมินผล 
1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
 
- นักเรียนสามารถอธิบายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ได ้
 
 
- นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและ
บอกความแตกต่างของวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์แต่ละชนิดที่ออกลูกเป็นไข่ได ้

 
 
- ประเมินจาก
แบบจำลองวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ 3 มิต ิ
 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
แบบจำลองวัฏจ ักรชีวิต
ของสัตว์ 3 มิติ 

 
 
-แบบประเมิน
แบบจำลองวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ 3 มิต ิ
 
 
-  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
นำเสนอแบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ 3 มิติ 

 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
- ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
- ส ังเกตพฤต ิกรรมการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- ผ่านเกณฑใ์น
ระดับ ปาน
กลาง ขึ้นไป 
 

3. จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ 
     - น ั ก เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ ส ร ้ า ง
แบบจำลองของเรื่องราววัฏจักรชีวิต

 
- ประเมินจากพฤติกรรม
การสร้างแบบจำลองและ

 
- แบบประเมินสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์จากการ

 
- ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่โดยใช้การ
สังเกตและศึกษาจากสถานการณ์ใน
ชีว ิตประจำวันโดยใช้คำศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ได ้

การนำเสนอวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ 3 มิต ิ
 
 
 

สร้างและนำเสนอวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ 3 มิต ิ
 
 

 

10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู ้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู ้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
แนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้สอน 
        (นายณฐพล อยู่เป็นสุข) 
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เกณฑ์การประเมินแบบจำลองวัฏจักรชวีิตของสัตว์ 3 มิติ 
รายการ
ประเมนิ 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ความคิด
สร้างสรรค ์
(5 คะแนน) 

ไม่มีสามารถ
พัฒนาชิ้นงาน

หรือไม่มี
วิธีการเพื่อ
แก้ปัญหา 

พัฒนาชิ้นงาน
แบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของ

สัตว์หรือ
วิธีการเพื่อ

แก้ปัญหาโดย
ไม่มีความคิด
แปลกใหม ่

พัฒนาชิ้นงาน
แบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของ

สัตว์หรือ
วิธีการเพื่อ

แก้ปัญหาด้วย
การผสมผสาน
และดัดแปลง
จากความคิด

เดิม 

พัฒนาชิ้นงาน
แบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของ

สัตว์หรือ
วิธีการเพื่อ

แก้ปัญหาด้วย
ความคิดที่
แปลกใหม ่

พัฒนาชิ้นงาน
แบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของ

สัตว์หรือ
วิธีการเพื่อ

แก้ปัญหาด้วย
ความคิดที
แปลกใหม่

เหมาะสมต่อ
การใช้งานจริง 

ความสามารถ
ในการทำงาน 
(5 คะแนน) 

ไม่มีการ
วางแผนหรือ
ปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอน 
เลือกใช้วสัดุ/
อุปกรณ์ไม่

สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

ทำวัสดุ/
อุปกรณ์
เสียหาย 

ปฏิบัติงานไม่
ทันเวลา 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตาม

ขั้นตอน  
เลือกใช้วสัดุ/
อุปกรณไ์ม่

สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

ทำวัสดุ/
อุปกรณ์
เสียหาย 

ปฏิบัติงานไม่
ทันเวลาที่
กำหนด 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตาม

ขั้นตอน  
สามารถ

เลือกใช้วสัดุ/
อุปกรณ์ได้

อย่างเหมาะสม 
ทำวัสดุ/
อุปกรณ์
เสียหาย 

ปฏิบัติงานไม่
ทันเวลาที่
กำหนด 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตาม

ขั้นตอน  
สามารถ

เลือกใช้วสัดุ/
อุปกรณ์ได้

อย่างเหมาะสม  
ทำวัสดุ/
อุปกรณ์
เสียหาย 

ปฏิบัติงานได้
ทันเวลาที่
กำหนด 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตาม

ขั้นตอน  
สามารถ

เลือกใช้วสัดุ/
อุปกรณ์ได้

อย่างเหมาะสม  
ไม่ทำวัสดุ/
อุปกรณ์
เสียหาย 

ปฏิบัติงานได้
ทันเวลาที่
กำหนด 

ความสำเร็จ 
ของงาน 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
ทำงานได้
สำเร็จ 

สามารถ
ทำงานได้

สำเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขการ

สร้างวัตถุโดย
ใช้วัสดุรอบตัว
ทั้งหมดและ
เกินกว่าที่
กำหนด 

สามารถ
ทำงานได้

สำเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขการ

สร้างวัตถุโดย
ใช้วัสดุรอบตัว
ทั้งหมดโดยใช้
เวลาตามที่

กำหนด 

สามารถ
ทำงานได้
สำเร็จและ
เป็นไปตาม
เงื่อนไขการ

สร้างวัตถุโดย
ใช้วัสดุรอบตัว
ทั้งหมดแต่ใช้
เวลาเกินกว่าที่

กำหนด
เล็กน้อย 

สามารถ
ทำงานได้
สำเร็จและ
เป็นไปตาม
เงื่อนไขการ

สร้างวัตถุโดย
ใช้วัสดุรอบตัว

ครบถ้วน
ภายในเวลาที่

กำหนด 
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เกณฑ์การประเมินการนำเสนอแบบจำลองวัฏจักรชวีิตของสัตว์ 3 มิติ 
รายการ
ประเมนิ 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การนำเสนอ
ผลงานและ
การสื่อสาร 
(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
นำเสนอ
ผลงานได ้

สามารถ
นำเสนอ

ผลงานสื่อสาร
เกี่ยวกับ วัฏ
จักรชีวิตของ

สัตว์และ
เปรียบเทียบวฏั
จักรชีวิตของ
สัตว์บางชนิด
ได้เพียง 1 ใน 

3 หัวข้อที่
เกี่ยวข้อง แต่
ขาดความ

น่าสนใจและ
ขาด

ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง 

สามารถ
นำเสนอ

ผลงานสื่อสาร
เกี่ยวกับ วัฏ
จักรชีวิตของ

สัตว์และ
เปรียบเทียบวฏั
จักรชีวิตของ
สัตว์บางชนิด
ได้ 2 ใน 3 
หัวข้อที่

เกี่ยวข้อง แต่
ขาดน่าสนใจ

หรือขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 

สามารถ
นำเสนอ

ผลงานได้อยา่ง
น่าสนใจ

สามารถสื่อสาร
เกี่ยวกับ วัฏ
จักรชีวิตของ

สัตว์และ
เปรียบเทียบวฏั
จักรชีวิตของ
สัตว์บางชนิด
ได้ดีแต่ขาด

ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง 

สามารถ
นำเสนอ

ผลงานได้อยา่ง
น่าสนใจ

สามารถสื่อสาร
เกี่ยวกับ วัฏ
จักรชีวิตของ

สัตว์และ
เปรียบเทียบวฏั
จักรชีวิตของ
สัตว์บางชนิด 

ได้อย่าง
ครบถ้วน 

ชัดเจนและมี
ปฏิสัมพันธ์กบั

ผู้ฟัง 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 คะแนน ดีมาก 
4 คะแนน ดี 
3 คะแนน ปานกลาง 
2 คะแนน พอใช ้
1 คะแนน ปรับปรุง 

 
หมายเหตุ นักเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์จากการสรา้งและนำเสนอวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 3 มติิ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
A2 ระบุ ใช้ และ
สร้างแบบจำลองและ
ตัวแทนอธิบาย  
ระดับ 1 นักเรยีน
สามารถสรา้ง
แบบจำลองของ
เรื่องราววัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ที่ออกลูกเป็น
ไข่โดยใช้การสังเกต
และศึกษาจาก
สถานการณใ์น
ชีวิตประจำวันโดยใช้
คำศัพทท์าง
วิทยาศาสตรไ์ด ้
 
 
 
 

นักเรียนสามารถ
สร้างแบบจำลอง
ที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับระยะ
การเจรญิเติบโต
ของสัตว์อย่าง
ครบถ้วน 
เรียงลำดับ
ถูกต้องตามวัฏ
จักรชีวิตของ
สัตว์ที่ออกลูก
เป็นไข่ที่นกัเรียน
ได้สังเกตและ
ศึกษาจากการ
เรียนรูใ้นชั้น
เรียน 
- นำเสนอ
แบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของ
สัตว์ 3 มิติให้
ผู้ฟังเข้าใจโดย
ใช้คำศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร ์ได้
อย่าง
คล่องแคล่ว 

นักเรียนสามารถ
สร้างแบบจำลอง
ที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับระยะ
การเจรญิเติบโต
ของสัตว์อย่าง
ครบถ้วน แต่มี
การเรยีงลำดับ
ตามวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ที่
ออกลูกเป็นไขท่ี่
นักเรียนได้
สังเกตและศึกษา
จากการเรยีนรู้
ในชั้นเรยีน
ผิดพลาดไป
บางส่วน 
- นำเสนอ
แบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของ
สัตว์ 3 มิติให้
ผู้ฟังเข้าใจโดย
ใช้คำศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ ได้
อย่าง
คล่องแคล่ว 

นักเรียนสามารถ
สร้างแบบจำลอง
ที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับระยะ
การเจรญิเติบโต
ของสัตว์อย่าง
ครบถ้วน แต่มี
การเรยีงลำดับ
ตามวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ที่
ออกลูกเป็นไขท่ี่
นักเรียนได้
สังเกตและศึกษา
จากการเรยีนรู้
ในชั้นเรยีน
ผิดพลาดไป
บางส่วน 
- นำเสนอ
แบบจำลองวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ 3 มิติ
ให้ผู้ฟังเข้าใจโดยใช้
คำศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้โดย
ครูคอยให้คำแนะนำ
ในบางช่วงการ
นำเสนอ 

นักเรียนสามารถ
สร้างแบบจำลอง
ที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับระยะ
การเจรญิเติบโต
ของสัตว์ไดแ้ต่ไม่
ครบตามวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ที่
ออกลูกเป็นไขท่ี่
นักเรียนได้
สังเกตและศึกษา
จากการเรยีนรู้
ในชั้นเรยีน 
- นำเสนอ
แบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของ
สัตว์ 3 มิติให้
ผู้ฟังเข้าใจโดย
ใช้คำศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ได้
โดยครูคอยให้
คำแนะนำใน
บางช่วงการ
นำเสนอ 

นักเรียนไม่
สามารถ
แบบจำลองที่
แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับระยะ
การ
เจรญิเติบโต
ของสัตว์ได้
และไม่
สามารถ
นำเสนอ
แบบจำลองวัฏ
จักรชีวิตของ
สัตว์ 3 มิติได ้
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 คะแนน ดีมาก 
4 คะแนน ดี 
3 คะแนน ปานกลาง 
2 คะแนน พอใช ้
1 คะแนน ปรับปรุง 

หมายเหตุ นักเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค ์

เกณฑ์การใหร้ะดับคะแนน 

3 คะแนน (ดี) 2 คะแนน (ปานกลาง) 1 คะแนน (ปรับปรุง) 

ใฝ่เรียนรู ้ เอาใจใส่ในการเรียน 
ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ
หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู
กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 
พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก
ล้อกับเพ่ือนขณะครูกำลังพูด 
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใสใ่นการเรียน 
พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก
ล้อกับเพ่ือนขณะครูกำลังพูด 
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่กำหนด 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
 

ไม่ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 
และดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ
ดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ
ไม่ดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียน 
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ภาพบรรยายการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
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ภาพบรรยายการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

ภาพบรรยายการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
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ภาพบรรยายการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติ      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที ่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง (ว 1.2 ป. 3/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สัตว์ทุกชนิดมีความสำคัญ เราไม่ควรปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติถูกทำลาย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 

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

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติ 
2. จัดป้ายนิเทศรณรงค์การไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนเคยได้ยินเรือ่งการสูญพันธ์ุของสัตว์หรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– สัตว์ชนิดใดสูญพันธุ์ไปแล้ว (แนวคำตอบ สมัน) 
– สัตว์ชนิดใดใกล้สูญพันธุ์ (แนวคำตอบ เต่ากระ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาต ิ
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– การกระทำใดของมนุษย์ที่ทำให้สัตว์ในธรรมชาติมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว (แนวคำตอบ เข้าไป
รบกวนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ เช่น เก็บไข่เต่ามาขาย) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติจากใบความรู้หรือในหนังสือ

เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะที่เฉพาะและแตกต่างกัน 
สัตว์ทุกชนิดมีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เราไม่ควรทำลายสัตว์ และไม่ปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้วัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติถูกทำลาย เพราะจะทำให้สัตว์ในธรรมชาติมีจำนวนลดลง 

(2) ครูยกตัวอย่างการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติ เช่น ไม่จับสัตว์ในฤดูวางไข่ ไม่ล่าสัตว์ 
ไม่เก็บไข่ของสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่า มารับประทานหรือขาย และไม่ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่
ของสัตว์ป่า 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน สืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ใน
ธรรมชาติ ตามขั้นตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น กิจกรรมที่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติถูกทำลายและแนว
ทางการอนุรักษ์วัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาต ิ

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกนั 
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– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที ่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาต ิ

(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– กิจกรรมใดของมนุษย์ที่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติถูกทำลาย (แนวคำตอบ การจับ
สัตว์ในฤดูวางไข่) 

– การทำลายป่าไม้ส่งผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติอย่างไร (แนวคำตอบ ทำให้
สัตว์ในธรรมชาติมีแหล่งที่อยู่ลดลง มีแหล่งอาหารลดลง และส่งผลให้สัตว์มีจำนวนลดลงได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การไม่
ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติช่วยลดอัตราการลดจำนวนของสัตว์ในธรรมชาติได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศรณรงค์การไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาต ิ
(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติ 

จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้ งคำแปล
ลงสมุดส่งคร ู
 

 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– นักเรียนมวิีธีการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติในชีวิตประจำวันอย่างไร (แนวคำตอบ 

ไม่รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสัตว์ป่าในธรรมชาติ) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติ โดยร่วมกันเขียน

เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์    
2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความ 
ก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ของนักเรียน 
3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ

เรียนช่ัวโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 
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– ยกตัวอย่างการนำชิ้นส่วนย่อย ๆ ของวัตถุมาประกอบกันเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยอนุรักษ์วัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติ (แนวคำตอบ การนำเศษไม้มาประกอบเป็นรั้วบริเวณชายหาดที่มีเต่าเข้ามาวางไข่ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มนุษย์เข้าไปรบกวน) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้ งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อวัตถุเกิดจากการนำชิ้นส่วนย่อย ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. สีไม้/สีเทียน  
3. กระดาษแขง็  
4. กรรไกร  
5. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
6. แบบทดสอบหลังเรียน 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
10. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการไม่
ทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ใน
ธรรมชาติ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลงัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรยีน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกจิกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  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............................................ 
 
 
 
 

 
 
 

 


