
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ความสำคัญของน้ำ (1)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง  และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้  (ว 3.2 ป. 5/1) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกความสำคัญของน้ำได้ (K) 
2. บอกสัดส่วนพื้นดินและพื้นน้ำบนพื้นผิวโลกได้  (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสำคัญของน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ โดยพื้นน้ำมีอยู่ 3 ใน 4 ส่วนของพ้ืนผิวโลกทั้งหมด 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แหล่งน้ำในท้องถิ่น   

–  ความสำคญัของน้ำ 
 

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

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม
และพื้นฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามต่อไปนี ้

– นักเรียนใช้น้ำทำอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ด่ืม ทำอาหาร ชำระล้างส่ิงสกปรก และซักเครื่องนุ่งห่ม) 
– นักเรียนคิดว่าน้ำจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตหรือไม่ (แนวคำตอบ จำเป็น) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ความสำคัญของน้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำที่

ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– พื้นผิวโลกของเรามีพื้นน้ำหรือพื้นดินมากกว่ากัน (แนวคำตอบ มีพื้นน้ำมากกว่า) 
– พื้นน้ำบนพื้นผิวโลกมีปริมาณเท่าใด (แนวคำตอบ ถ้าแบ่งพื้นผิวโลกเป็น 4 ส่วน จะมีพื้นน้ำอยู่ 

3 ส่วน) 
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า พื้นผิวโลกมี

พื้นน้ำมากกว่าพื้นดิน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความสำคัญของน้ำ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบาย

ให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในทุกท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ 

(2)  ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแหล่งน้ำบนโลก ตามขั้นตอน ดังนี ้
– สังเกตรูปพื้นดินและพื้นน้ำบนพื้นผิวโลกในตาราง 112 ช่อง ระบุส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ 
– นับจำนวนช่องที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ 
– คำนวณและเปรียบเทียบส่วนที่เป็นพ้ืนดินและส่วนที่เป็นพื้นน้ำกับพื้นผิวโลกทั้งหมด บันทึกผล 
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(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ถ้าพื้นที่ผิวโลกทั้งหมดมี 4 ส่วน พื้นดินและพื้นน้ำจะแบ่งเป็นกี่ส่วนเมื ่อเปรียบเทียบกับ
พื้นผิวโลกทั้งหมด (แนวคำตอบ พื้นดิน 1 ส่วน และพื้นน้ำ 3 ส่วน) 

– น้ำที่อยู่บนพื้นผิวโลกส่วนใหญ่เป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็ม (แนวคำตอบ น้ำเค็ม) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พื้นผิวโลก

ประกอบด้วยพื้นน้ำ 3 ส่วนและพื้นดิน 1 ส่วน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นผิวโลกให้นักเรียนเข้าใจว่า เราเรียกพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวของเปลือกโลก

ที่ปกคลุมด้วยพื้นน้ำว่า  เปลือกโลกภาคพื้นสมุทร และเรียกพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวของเปลือกโลกส่วนที่ปกคลุม
ด้วยพื้นดินว่า เปลือกโลกภาคพ้ืนทวีป โดยพื้นผิวโลกปกคลุมด้วยพ้ืนน้ำมากกว่าพื้นดิน 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– น้ำมีความสำคัญอย่างไร (แนวคำตอบ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในทุกท้องถิ่น และ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้) 

– พื้นผิวโลกของเรามีพื้นน้ำและพื้นดินอย่างละกี่ส่วน (แนวคำตอบ พื้นน้ำ 3 ส่วนและพื้นดิน 1 
ส่วน) 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

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

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสำคัญ
ของน้ำ 

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. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

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 18  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ความสำคัญของน้ำ (2)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง  และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้  (ว 3.2 ป. 5/1) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกร้อยละของน้ำเค็มและน้ำจืดได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสำคัญของน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แหล่งน้ำแบ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน โดยน้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็มประมาณ
ร้อยละ 97.5 และน้ำจืดประมาณร้อยละ 2.5 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แหล่งน้ำในท้องถิ่น   

–  ความสำคญัของน้ำ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลความสำคัญของน้ำ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– อัตราส่วนพื้นน้ำต่อพื้นผิวโลกทั้งหมดเท่ากับเท่าใด (แนวคำตอบ "3" /"4" ) 
– อัตราส่วนพื้นดินต่อพื้นผิวโลกทั้งหมดเท่ากับเท่าใด (แนวคำตอบ "1" /"4" ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ความสำคัญของน้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ยกตัวอย่างแหล่งน้ำผิวดิน (แนวคำตอบ ทะเล มหาสมุทร บึง และแม่น้ำ) 
– ยกตัวอย่างแหล่งน้ำใต้ดิน (แนวคำตอบ น้ำในดินและน้ำบาดาล) 
– แหล่งน้ำบนโลกส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืด (แนวคำตอบ น้ำเค็ม) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ ตามขั้นตอนดงันี ้
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน น้ำเค็ม และน้ำจืด  
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– น้ำบนโลกเป็นน้ำเค็มร้อยละเท่าใด (แนวคำตอบ ร้อยละ 97.5) 
– น้ำบนโลกเป็นน้ำจืดร้อยละเท่าใด (แนวคำตอบ ร้อยละ 2.5) 
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– น้ำจืดอยู่ที่ใดบ้าง เรียงลำดับจากมากไปน้อย (แนวคำตอบ ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน 
ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำใน
สิ่งมีชีวิต) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  แหล่งน้ำบน
โลกแบ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน โดยน้ำทั้งหมดของโลกส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มประมาณร้อยละ 
97.5 น้ำจืดมีเพียงประมาณร้อยละ 2.5 แหล่งน้ำจืดที่มีปริมาณมากที่สุด คือ ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่งคำขวัญหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของน้ำ จากนั้นให้เขียนลงกระดาษวาดรูปแล้ว
ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมทั้งนำเสนอหน้าห้องเรียน 

(2) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน เพื่อให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับ 5 อันดับแม่น้ำที่มีความยาว
ที่สุดในอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและการสร้างอาชีพของประชากรในแต่ละประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 
 อันดับ 1 แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำนานาชาติ ไหลผ่านตั้งแต่จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม 
รวมความยาว 4,023 กิโลเมตร 
 อันดับ 2 แม่น้ำสาละวิน ไหลผ่านจีน เมียนมา และไทย รวมความยาว 2,815 กิโลเมตร 
 อันดับ 3 แม่น้ำอิรวดี ถือเป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจของเมียนมา มีความยาว 2,170 กิโลเมตร 
 อันดับ 4 แม่น้ำชินด์วินด์ เป็นแม่น้ำในเมียนมา ความยาวถึง 1,207 กิโลเมตร 
 อันดับ 5 แม่น้ำกาปัวส์ อยู่ในหมู่เกาะบอร์เนียว อินโดนีเซีย มีความยาวถึง 1,143 กิโลเมตร ซึ่งจัดเป็น
แม่น้ำในภูมิประเทศแบบเกาะที่ยาวที่สุดของโลก 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– น้ำบนโลกเป็นน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มใช่หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่ใช่ น้ำเค็มมากกว่า) 
– แหล่งน้ำจืดที่มีปริมาณมากที่สุดคืออะไร (แนวคำตอบ ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง) 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์  
 

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

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เรื่อง    ความสำคัญ
ของน้ำ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝกึทกัษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวทิยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทกัษะการคิดโดยการ
สังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤตกิรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสงัเกต
การทำงานกลุ่ม 

 
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 19 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  คุณภาพของน้ำ (1)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ (ว 3.2 ป. 

5/2) 
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1. บอกวิธีสังเกตคุณภาพของน้ำได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องคุณภาพของน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แหล่งน้ำต่างๆ มีสิ่งเจือปน ดังนั้นก่อนการนำไปใช้ประโยชน์ควรสังเกตคุณภาพของน้ำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แหล่งน้ำในท้องถิ่น   

–  คุณภาพของน้ำ 
 

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

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถาม เช่น 

– เราสามารถดื่มน้ำจากแหล่งน้ำทุกแหล่งได้หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ได้ เพราะอาจมี
สิ่งเจือปนที่เป็นอันตราย) 

– น้ำที่เราดื่มต้องมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ ใส สะอาด) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 

คุณภาพของน้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูรูปหรือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีน้ำสกปรก แล้วให้นักเรียนร่วมกัน

อภิปราย ดังนี ้
– เราสังเกตคุณภาพของน้ำได้จากอะไร (แนวคำตอบ ความขุ่น สี และกลิ่น) 
– เราจะทำให้น้ำสะอาดมากขึ้นได้ด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ กรอง ต้ม และกลั่น) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

นักเรียนเข้าใจว่า น้ำมีสมบัติละลายสารต่างๆ แหล่งน้ำต่างๆ จึงมีสิ่งเจือปนอยู่ ดังนั้นการนำน้ำมาใช้ประโยชน์
จึงควรสังเกตคุณภาพของน้ำ เช่น ความขุ่น สี กลิ่น ก่อนนำน้ำมาใช ้

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตสิ่งเจือปนจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น ตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

– นำน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นมาใส่ลงในขวดปากกว้าง แล้วสังเกตสี ความขุ่น และกลิ่นของน้ำ 
บันทึกผล 

– ใช้แว่นขยายส่องดูน้ำในขวดปากกว้าง สังเกตและบันทึกผล 
– เทน้ำลงในขวดปากกว้างอีก 1 ใบ โดยผ่านกระดาษกรอง สังเกตสิ่งที่ค้างอยู่บนกระดาษกรอง 

บันทึกผล 
– วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผล 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
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(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
– มีสิ่งเจือปนในน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นหรือไม่ (แนวคำตอบ มี) 
– การทำน้ำให้สะอาดด้วยการกรองมีข้อดีและข้อเสียลักษณะใด (แนวคำตอบ ข้อดี คือ เป็นวิธีที่

ง่ายและสะดวก ข้อเสีย คือ กำจัดเช้ือโรคและกลิ่นของน้ำไม่ได้) 
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แหล่ง

น้ำที่สำรวจใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่ขุ่น แต่เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูพบว่ามีเศษผงอยู่ในน้ำ เมื่อกรองด้วย
กระดาษกรองพบว่า บนกระดาษกรองพบเศษผงตกค้างอยู่ แสดงว่าในแหล่งน้ำมีสิ่งเจือปนที่มาจากฝุ่นละอองที่
ลอยอยู่ในอากาศ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพของน้ำให้นักเรียนเข้าใจว่า นอกจากการสังเกตความ
ขุ่น สี และกลิ่นของน้ำแล้ว เรายังสามารถใช้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของน้ำได้อีกด้วย 
ดังนี ้

– สิ่งมีชีวิตที่พบมากในน้ำคุณภาพดีมาก ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวและตัวอ่อนแมลงเกาะหิน 
– สิ่งมีชีวิตที่พบมากในน้ำคุณภาพดี ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ 
– สิ่งมีชีวิตที่พบมากในน้ำคุณภาพปานกลาง ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงปอ กุ้ง และปูน้ำจืด 
– สิ่งมีชีวิตที่พบมากในน้ำคุณภาพไม่ดี ได้แก่ หนอนแดงและไส้เดือนน้ำจืด 

(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา ให้นักเรียนเข้าใจว่า กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกล
เติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย การทำงานจะใช้หลักการเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนให้กับน้ำ เพื่อลด
การเน่าเสียของน้ำ โดยการวิดน้ำขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในอากาศ ทำให้แก๊สออกซิเจนในอากาศสามารถ
ละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ยกตัวอย่างวิธีที่ช่วยทำให้น้ำสะอาดมากขึ้น (แนวคำตอบ การกรอง) 
– ยกตัวอย่างตัวช้ีวัดคุณภาพของน้ำ (แนวคำตอบ ความขุ่น สี และกลิ่น) 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปหรือสื่อมลัติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีน้ำสกปรก 
2. ใบกิจกรรม สังเกตสิ่งเจือปนจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง คุณภาพของ
น้ำ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  คุณภาพของน้ำ (2)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ (ว 3.2 ป. 

5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกวิธีการกลั่นได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องคุณภาพของน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของน้ำได้โดยการกลั่น 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แหล่งน้ำในท้องถิ่น   

–  คุณภาพของน้ำ 
 

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

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยสงัเกตเวลาต้มน้ำให้เดือดหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– เวลาที่น้ำเดือด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร (แนวคำตอบ มีฟองอากาศและมีกลุ่มไอน้ำลอยขึ้นมา) 
– ไอน้ำที่ลอยขึ้นมามีสีและกลิ่นเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ ไม่มีสีและกลิ่น) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
คุณภาพของน้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนรู้จักวิธีการทำใหน้้ำสะอาดมากข้ึนนอกจากการกรองหรือไม่ (แนวคำตอบ รู้จัก) 
– นักเรียนรู้จักการกลัน่หรือไม่ และการกล่ันคอือะไร (แนวคำตอบ รู้จัก การกล่ัน คือ การแยกน้ำ

ออกจากสิ่งเจือปนโดยการทำให้น้ำเดือดแล้วระเหยแยกน้ำออกมา) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การทำน้ำให้สะอาดโดยการกลั่น 

ตามขั้นตอน ดังนี ้
– เทน้ำสะอาดลงในหม้อ ผสมเกลือจนน้ำมีรสเค็ม 
– ปิดฝาหม้อ แล้วนำน้ำไปต้มจนเดือด 
– สวมถุงมือกันความร้อนเพื่อเปิดฝาหม้อออก จากนั้นนำฝาหม้อมาตะแคงเพื่อให้หยดน้ำไหลลง

แก้ว 
– ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ได้น้ำเพียงพอต่อการชิมรส 
– รอให้น้ำในแก้วเย็น สังเกตสีของน้ำและชิมรสของน้ำในแก้ว บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปราย และ

สรุปผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
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– การทำน้ำให้สะอาดด้วยการกลั่นมีข้อดีและข้อเสียลักษณะใด (แนวคำตอบ ข้อดี คือ กำจัดเชื้อ
โรคในน้ำได้ ข้อเสีย คือ ต้องใช้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนเพื่อทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำและใช้อุปกรณ์ที่ทำให้ไอน้ำ
เปลี่ยนเป็นน้ำอีกครั้ง) 

– เพราะเหตุใดจึงต้องให้ความร้อนแก่น้ำ (แนวคำตอบ เพราะต้องการให้น้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำ) 
– น้ำที่ได้จากการกลั่นมีรสชาติอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (แนวคำตอบ จืด เพราะเมื่อให้

ความร้อนแก่น้ำ น้ำจะถูกกลั่นแยกออกมา แล้วเหลือเกลือไว้ที่ภาชนะ) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การกลั่น

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทำให้คุณภาพของน้ำดีขึ้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลั่นให้นักเรียนเข้าใจว่า การกลั่นเป็นกระบวนการแยกสารหลาย
ชนิด โดยอาศัยการระเหยที่จุดเดือดที่แตกต่างกัน  

(2) น ักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเก ี ่ยวก ับค ุณภาพของน้ำ จากหนังส ือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– นักเรียนสามารถทำให้น้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นสะอาดมากขึ้นโดยการทำวิธีใด (แนวคำตอบ 
การกรองหรือการกลั่น) 

– การกลั่นทำได้อย่างไร (แนวคำตอบ ต้มน้ำให้เดือด เปิดฝาหม้อตะแคงเพ่ือให้น้ำหยดลงแก้ว) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

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

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง คุณภาพของ
น้ำ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ประโยชน์ของน้ำ (1)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ (ว 3.2 ป. 

5/2) 
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1. บอกประโยชน์ของน้ำได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานรว่มกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องประโยชน์ของน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 มนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำในหลายๆ ด้าน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แหล่งน้ำในท้องถิ่น  

– ประโยชน์ของน้ำ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลประโยชน์ของน้ำ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามต่อไปนี ้

– กิจกรรมในชีวิตประจำวันใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (แนวคำตอบ แปรงฟัน อาบน้ำ หุงข้าว ขึ้น
เรือข้ามฟากมาโรงเรียน และรดน้ำต้นไม้) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ประโยชน์ของน้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนคิดว่าน้ำมีประโยชน์อะไรบ้าง (แนวคำตอบ ใช้ดื่ม ใช้อาบ ใช้รดน้ำต้นไม้ และใช้ชำระ
ล้างสิ่งสกปรก) 

– น้ำเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ (แนวคำตอบ สำคัญ) 
– น้ำเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

เกี่ยวข้องกับน้ำอยู่ตลอดเวลา) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

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

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ประโยชน์ด้านแหล่งอาหาร ด้านเกษตรกรรม ด้านคมนาคม และ
ด้านอุปโภคบริโภค 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
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(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
– ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากน้ำในด้านใด (แนวคำตอบ ด้านแหล่งอาหาร ด้านเกษตรกรรม 

ด้านคมนาคม และด้านอุปโภค บริโภค) 
– น้ำจำเป็นต่อมนุษย์หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ จำเป็น เพราะเกือบทุกกิจกรรมที่มนุษย์

ทำล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำไม่ทางตรงก็ทางอ้อม) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  มนุษย์ใช้

ประโยชน์จากน้ำในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านแหล่งอาหาร ด้านเกษตรกรรม ด้านคมนาคม และด้านอุปโภคบริโภค 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำให้นักเรียนเข้าใจว่า การไหลของพลังน้ำมหาศาลสามารถ
แปรเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างได ้

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ถ้าโลกนี้ขาดน้ำ นักเรียนคิดว่ามนุษย์จะยังดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่ได้) 
– ในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องใช้น้ำ นักเรียนควรช่วยกันอนุรักษ์น้ำใช่หรือไม่ (แนวคำตอบ 

ใช่) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

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

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ประโยชน์ของ
น้ำ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสงัเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ประโยชน์ของน้ำ (2)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ (ว 3.2 ป. 

5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกประโยชน์ของน้ำที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย โดยสือ่สารผ่านการวาดรูปได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องประโยชน์ของน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ชีวิตประจำวันของเราเก่ียวข้องกับน้ำอยู่ตลอดเวลา 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แหล่งน้ำในท้องถิ่น  

– ประโยชน์ของน้ำ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
วาดรูปวิถีชีวิตกับสายน้ำ 
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9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามต่อไปนี ้

– นักเรียนคิดว่า น้ำสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจได้หรือไม่ 
ยกตัวอย่าง (แนวคำตอบ ได้ โดยอาจใช้ในกิจกรรมคลายเครียดด้วยเสียงน้ำไหลหรือนำน้ำมาผสมสีเพื่อระบาย
สี) 

– กิจกรรมใดบ้างที่สัมพันธ์กับน้ำ (แนวคำตอบ แข่งเรือและค้าขายที่ตลาดน้ำ) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 

ประโยชน์ของน้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– น้ำเกี่ยวข้องกับศิลปะอย่างไร (แนวคำตอบ ใช้น้ำผสมกับสีน้ำเพ่ือระบายสี) 
– น้ำเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร (แนวคำตอบ ใช้แปรงฟัน ใช้อาบน้ำ ใช้เดินทางทางเรือ 

และใช้ชำระล้างสิ่งสกปรก) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนวาดรูประบายสีในหัวข้อ วิถีชีวิตกับสายน้ำ โดยใช้สีน้ำ 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– น้ำมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างไร (แนวคำตอบ เป็นแหล่งอาหารและเส้นทางคมนาคมใน
ชุมชน) 

– น้ำเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานชิ้นนี้ใช่หรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ 
ใช่ โดยการใช้น้ำผสมกับสีน้ำเพ่ือนำมาระบายสี) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่ า มนุษย์ใช้
ประโยชน์จากน้ำในหลายๆ ด้าน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องโครงการแก้มลิง ให้นักเรียนเข้าใจว่า โครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหา
พื ้นที ่น้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก แต่แห้งแล้งในฤดูร้อน โดยมีหลักการที ่ว ่า ระบายน้ำออกจากคลองเมื่อ
ระดับน้ำทะเลต่ำกว่าน้ำในคลอง เพื่อให้น้ำตอนบนไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ปิดประตูระบายน้ำ เมื่อ
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ระดับน้ำทะเลสูงกว่าน้ำในคลอง เพื่อให้น้ำไหลทางเดียว ทั้งนี้พื้นที่ด้านเหนือประตูน้ำยังกักเก็บน้ำไว้สำหรับ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับการกินกล้วยของลิงที่มักเก็บกล้วยไว้ที่แก้มครั้งละ
มากๆ แล้วค่อยๆ นำมาเคี ้ยวทีละน้อย โครงการแก้มลิงถือเป็นอีกหนึ ่งโครงการในพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่แสดงให้เห็นถึงการ
พยายามปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างยั่งยืน 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– น้ำมีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตคนไทยอย่างไร (แนวคำตอบ เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งที่อยู่

อาศัย) 
– น้ำสำคัญกับมนุษย์หรือไม่ (แนวคำตอบ สำคัญ) 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. กระดาษวาดรูป 
2. สีน้ำ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ประโยชน์ของ
น้ำ 

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. นักเรียนมคีวามรู้เกิดทักษะ (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 23  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ (1)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยการนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ  (ว 3.2 

ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตและบอกทางเลือกในการประหยัดน้ำได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งที่ควรคิดหาทางเลือกในการใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แหล่งน้ำในท้องถิ่น  

– การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 
 

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

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ที่บ้านของนักเรียนเสียค่าน้ำเดือนละเท่าใด (แนวคำตอบ 400 บาท) 
– นักเรียนคิดว่าตนเองใช้น้ำส้ินเปลืองหรือไม่ (แนวคำตอบ สิน้เปลือง) 
– นักเรียนหรือคนท่ีบ้านของนักเรียนเคยเปิดน้ำท้ิงไว้หรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนชอบอาบน้ำในอ่างอาบน้ำหรือชอบอาบโดยใช้ฝักบัวและขัน (แนวคำตอบ ชอบอาบน้ำ
ในอ่างอาบน้ำ) 

– นักเรียนคิดว่าการอาบโดยวิธีใดช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า (แนวคำตอบ การอาบโดยใช้ฝักบัว
และขันช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า) 

– ถ้านักเรียนต้องการประหยัดน้ำ นักเรียนจะเลือกแปรงฟันโดยเปิดน้ำทิ้งไว้หรือใส่น้ำในแก้ว 
(แนวคำตอบ ใส่น้ำในแก้ว) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ จากใบความรู้หรือในหนังสือ
เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำจืดที่มนุษย์ใช้ได้มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำ
ทั้งหมดบนโลกจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นข้อมูลการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน ตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

– สืบค้นข้อมูลปริมาตรน้ำที่ใช้ในการอาบน้ำ โดยใช้ฝักบัวและขัน และการอาบน้ำโดยแช่ในอ่าง
อาบน้ำจากแหล่งการเรียนรู้ บันทึกผล 

– สืบค้นข้อมูลปริมาตรน้ำที่ใช้ในการแปรงฟันโดยใช้แก้วใส่น้ำ และการแปรงฟันโดยเปิดน้ำจาก
ก๊อกน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาจากแหล่งการเรียนรู้ บันทึกผล 

– วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผล 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสำรวจ

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

– จากการสืบค้นข้อมูลการอาบน้ำและแปรงฟันด้วยวิธีใดใช้น้ำน้อยที่สุด  (แนวคำตอบ การ
อาบน้ำโดยใช้ฝักบัวและขัน และการแปรงฟันโดยใช้แก้วใส่น้ำ) 

– ยกตัวอย่างวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดมา 2 วิธี (แนวคำตอบ รดน้ำต้นไม้โดยใช้บัวรดน้ำ และ
ล้างผักในอ่าง)  

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การใช้น้ำ
อย่างถูกวิธีช่วยประหยัดน้ำและอนุรักษ์น้ำได้ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

(1) ครูให้นักเรียนออกแบบป้ายการประหยัดน้ำแล้วนำเสนอหน้าห้องเรียน 
(2) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด รู้จักพอประมาณในการใช้น้ำให้เหมาะสมกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
เพื่อให้มีน้ำใช้ได้อย่างยั่งยืน 
5) ขั้นประเมนิ 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– นักเรียนจะเลือกอาบน้ำและแปรงฟันด้วยวิธีใดจึงจะช่วยประหยัดน้ำ (แนวคำตอบ อาบน้ำโดย

ใช้ฝักบัวและขัน และแปรงฟันโดยใช้แก้วใส่น้ำ) 
– นักเรียนคิดว่าการใช้น้ำอย่างประหยัดเป็นหน้าท่ีของใคร (แนวคำตอบ เป็นหน้าทีข่องทุกคน) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. กระดาษแขง็ 
2. ปากกาเมจิก 
3. ของตกแต่งป้าย 
4. ใบกิจกรรม สืบค้นข้อมูลการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การใช้น้ำ
อย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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 24 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ (2)   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ (ว 3.2 ป. 

5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. เขียนข้อความเชิญชวนเรื่องร่วมใจประหยัดน้ำได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แหล่งน้ำในท้องถิ่น   

–  การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
ร่วมใจประหยดัน้ำ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามต่อไปนี ้
– นักเรียนช่วยประหยัดน้ำด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ อาบน้ำโดยใช้ฝักบัวและขัน แปรงฟันโดยใช้

แก้วใส่น้ำ และใช้น้ำล้างจานน้ำสุดท้ายรดน้ำต้นไม้) 
– เพราะเหตุใดเราจึงต้องประหยัดน้ำ (แนวคำตอบ เพราะปริมาณน้ำจืดบนโลกมีน้อย ถ้าไม่

ประหยัดและใช้แบบไม่อนุรักษ์ น้ำอาจหมดไป) 
2) นกัเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 

การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนมีวิธีใดในการทำให้ทุกคนตระหนักถึงการช่วยกันประหยัดน้ำ (แนวคำตอบ เขียน
ข้อความเชิญชวน) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ร่วมใจประหยัดน้ำ ตามขั้นตอน 
ดังนี ้

– นักเรียนเขียนข้อความเชิญชวนให้ร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเป็นประโยคสั้นๆ 
บนกระดาษโปสเตอร์ แล้วนำไปติดในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมปีัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนเขียนข้อความเชิญชวนให้ร่วมกันประหยัดน้ำวา่อะไร (แนวคำตอบ ประหยัดน้ำในวันน้ี
เพื่อมีน้ำใช้ในวันหน้า) 

– บริเวณใดของโรงเรียนที่ควรติดป้ายข้อความให้ช่วยกันประหยัดน้ำ (แนวคำตอบ ห้องน้ำและ
อ่างล้างมือ) 

– นอกจากบริเวณโรงเรียนแล้ว มีสถานที่ใดอีกบ้างที่ควรจะติดป้ายข้อความให้ช่วยกันประหยัด
น้ำ (แนวคำตอบ ห้องน้ำสาธารณะ) 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ทรัพยากร
น้ำจืดมีน้อยต้องช่วยกันประหยัด 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การช่วยกันประหยัดน้ำเป็นหน้าที่ของใคร (แนวคำตอบ เป็นหน้าที่ของทุกคน) 
– นักเรียนมีวิธีการเชิญชวนให้ผู้อื่นร่วมใจประหยัดน้ำอย่างไร (แนวคำตอบ เขียนป้ายเชิญชวน 

เชิญชวนด้วยคำพูด และจัดบอร์ดเรื่องประโยชน์ของการอนุรักษ์น้ำ) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำโดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์

2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ ไอน้ำในอากาศ 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้ร่วมใจประหยดัน้ำ 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     

 
 
 
 
 
 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การใช้น้ำ
อย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

.12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ไอน้ำในอากาศ      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ  (ว 3.2 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกความแตกต่างของเมฆ หมอก และน้ำค้างได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องไอน้ำในอากาศไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำในแหล่งน้ำเกิดการเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ ไอน้ำในอากาศมีการ
เปลี่ยนสถานะอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น เมฆ หมอก และน้ำค้าง 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– ไอน้ำในอากาศ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
เล่าเรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามนักเรียนถึงสิ่งต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น 

– บางครั้งเราสังเกตเห็นน้ำในแหล่งน้ำเหือดแห้งไป นักเรียนคิดว่าน้ำหายไปไหน (แนวคำตอบ น้ำ
เกิดการระเหยและลอยอยู่ในอากาศ) 

– นักเรียนคิดว่าน้ำที่หายไป มีโอกาสกลับมาอยู่ในแหล่งน้ำเหมือนเดิมได้หรือไม่ (แนวคำตอบ มี
โอกาสกลับมาได้) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ไอน้ำในอากาศ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไอน้ำในอากาศที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่  โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– การมีน้ำในอากาศทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด (แนวคำตอบ เมฆ หมอก และน้ำค้าง) 
– เมฆ หมอก และน้ำค้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ เกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็น

ละอองน้ำเล็กๆ เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมตัวกันลอยอยู่สูงจากพื้นดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่ละออง
น้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุ
ใกล้พื้นดิน เรียกว่า น้ำค้าง) 

 (3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ไอน้ำใน
อากาศทำให้เกิดปรากฏการณ์เมฆ หมอก และน้ำค้าง โดยเมฆเกิดที่ระดับสูงจากพื้นดิน ส่วนหมอกและน้ำค้าง
เกิดใกล้พื้นโลก 
 

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

นักเรียนเขา้ใจว่า ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้สารต่างๆ โดยเฉพาะน้ำในแหล่งน้ำเกิดการเปลี่ยนสถานะเป็น
ไอน้ำ ไอน้ำในอากาศมีการเปลี่ยนสถานะอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น เมฆ หมอก และ
น้ำค้าง โดยการเปลี่ยนสถานะของไอน้ำเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงหรือเย็นลงแล้วเกิดการควบแนน่เป็นละอองน้ำ
หรือหยดน้ำ 
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(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 คน ให้นักเรียนแบ่งหน้าที่เล่าเรื่อง เมฆ หมอก และน้ำค้าง คนละหัวข้อ 
จากนั้นส่งตัวแทนมาตอบคำถามเรื่อง เมฆ หมอก และน้ำค้าง โดยตัวแทนที่มาตอบต้องไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องนั้นๆ 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– กระบวนการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้างแตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ เมฆ หมอก และ
น้ำค้างเกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำหรือหยดน้ำเหมือนกัน แต่เกิดที่ความสูงต่างกัน โดยเมฆ
รวมตัวกันที่ระดับความสูงจากพื้นโลกมาก หมอกเกิดบริเวณใกล้พื้นโลก ส่วนน้ำค้างเกิดไอน้ำควบแน่นเกาะ
ตามพ้ืนดินหรือวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำ) 

– การควบแน่นคือการเปลี่ยนจากสถานะใดไปเป็นสถานะใด (แนวคำตอบ จากสถานะแก๊สเป็น
สถานะของเหลว) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เมื่ออุณหภูมิ
ลดลง ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำหรือหยดน้ำ เกิดเป็นเมฆ หมอก และน้ำค้าง ที่ระดับความสูง
จากพื้นโลกต่างกัน 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี ่ยวกับปริมาณไอน้ำในอากาศให้นักเรียนเข้า ใจว่า ความชื้นของอากาศ 
หมายถึง ปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำอยู่มาก แสดงว่าอากาศมีความชื้นมาก 
และถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำอยู่น้อย แสดงว่าอากาศมีความชื้นน้อย แต่ถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำมากจน
ไม่สามารถรับไอน้ำได้อีก เรียกว่า อากาศอิ่มตัวไปด้วยไอน้ำ 

(2) น ักเร ียนค้นคว้าคำศ ัพท ์ภาษาต่างประเทศเก ี ่ยวก ับไอน้ำในอากาศ จากหนังส ือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– กลุ่มละอองน้ำเล็ก ๆ รวมกลุ่มกัน โดยมีละอองลอยเป็นแกนกลางอยู่ในระดับสู งจากพื้นโลก 

เป็นปรากฏการณ์การเกิดอะไร (แนวคำตอบ เมฆ) 
– หมอกลอยอยู่บริเวณใด (แนวคำตอบ บริเวณใกล้พื้นโลก) 
– ไอน้ำที่ควบแน่นเป็นหยดน้ำเกาะตามพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดินเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ น้ำค้าง) 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับไอน้ำในอากาศ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
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10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ไอน้ำใน
อากาศ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสงัเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  เมฆ (1)       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง (ว 3.2 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกชื่อของเมฆได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องเมฆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ลักษณะของเมฆสามารถใช้พยากรณ์สภาพอากาศเบื้องต้นได้ โดยจำแนกเมฆตามรูปร่างและสีของ
ท้องฟ้าได้เป็น เมฆคิวมูลัส เมฆสเตรตัส และเมฆซีร์รัส 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– ไอน้ำในอากาศ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
จับคู่รูปเมฆใหต้รงกับชื่อเมฆ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี  

– เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ เกิดจากไอน้ำในบรรยากาศด้านบนควบแน่นเป็นละอองน้ำ
เล็กๆ โดยมีละอองลอยเป็นอนุภาคแกนกลาง)  

– เมฆลอยอยู่ในระดับใด (แนวคำตอบ ลอยอยู่ในระดับสูงจากพื้นโลกมาก) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

เมฆ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนคิดว่าเมฆมีรูปร่างหลากหลายหรือไม่ (แนวคำตอบ หลากหลาย) 
– เมฆที่มีรูปร่างหลากหลายเหล่านั้น ควรได้รับการจัดให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ หรือไม่ (แนวคำตอบ 

ควรได้รับการจัดเป็นกลุ่ม) 
– เมฆกลุ่มใหญ่ๆ เหล่านั้นควรได้รับการตั้งชื่อ เพื่อให้เรียกได้ตรงกันหรือไม่ (แนวคำตอบ ควร

ได้รับการตั้งชื่อ) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1)  ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง เมฆ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า น้ำในแหล่งน้ำได้รับความร้อนแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ จากนั้นจึงถูกลมพัดให้ลอยตัวสูงขึ้นสู่
บรรยากาศด้านบนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าทำให้ไอน้ำควบแน่นเป็นละอองน้ำ โดยมี ละอองลอยเป็นอนุภาค
แกนกลาง ละอองน้ำที่เกิดขึ้นจะรวมกันเป็นกลุ่ม เกิดเป็นเมฆลอยอยู่สูงจากพื้นโลกมาก   

(2) ครูให้นักเรียนจับคู่รูปเมฆให้ตรงกับช่ือเมฆ แล้ววาดรูปเมฆพร้อมทั้งเขียนช่ือเมฆกำกับลงในสมุด  
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เมฆคิวมูลัสมีลักษณะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ เป็นก้อนคล้ายดอกกะหล่ำ) 
– นักเรียนจะจับคู่ชื่อเมฆสเตรตัสกับรูปเมฆที่มีลักษณะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ เป็นแผ่น คล้าย

ผ้าห่ม มีสีขาวหรือสีเทา) 
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– ชื่อเมฆซีร์รัสต้องเลือกจับคู่กับรูปเมฆที่มีความสูงและลักษณะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ ต้อง
เลือกรูปที่เมฆอยู่สูงจากพื้นโลก และมีลักษณะเป็นริ้วคล้ายขนนก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมฆแต่ละ
ชนิดมีลักษณะแตกต่างกันและลักษณะของเมฆสามารถใช้พยากรณ์อากาศเบื้องต้นได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมฆให้นักเรียนเข้าใจว่า เมฆที่ทำให้เกิดฝนอาจเป็นเมฆคิวมูลัสหรือเมฆส
เตรตัสก็ได้ โดยการเรียกชื่อจะเติมคำว่า นิมโบ ข้างหน้าชนิดของเมฆหรือเติมคำว่า นิมบัส ต่อท้ายชนิดของเมฆ 
ซึ่งคำว่า นิมโบ กับ นิมบัส มีความหมายว่า ฝน เช่น เมฆคิวมูโลนิมบัส ซึ่งเป็นเมฆที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
และเมฆนิมโบสเตรตัส ซึ่งเป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกพรำๆ หรือฝนตกแดดออก 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับเมฆ จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งคร ู
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– เมฆมีลักษณะเป็นก้อนคล้ายดอกกะหล่ำ เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ มีชื่อเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ 
เมฆคิวมูลัส) 

– เมฆที่มีลักษณะเป็นแผ่นมีชื่อเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ เมฆสเตรตัส) 
– เมฆที่มีลักษณะเป็นริ้วคล้ายขนนกมีชื่อเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ เมฆซีร์รัส) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเมฆ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

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

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง เมฆ 
2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  เมฆ (2)       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง  (ว 3.2 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกรูปร่างของเมฆได้ (K) 
2. พยากรณ์สภาพอากาศจากลักษณะเมฆได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกีย่วกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องเมฆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

4. สาระสำคัญ 
 เมฆจำแนกโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ได้ 3 กลุ่ม คือ เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อน เมฆที่มีรูปร่างเป็นแผ่นทึบ
ขนาดใหญ่ และเมฆที่มีรูปร่างเป็นริ้วคล้ายขนนก นอกจากนี้รูปร่างยังสามารถใช้พยากรณ์สภาพอากาศได้อีก
ด้วย 
5. สาระการเรียนรู ้

วัฏจักรน้ำ   
–  ไอน้ำในอากาศ 

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

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– เราจำแนกเมฆตามรูปร่างได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (แนวคำตอบ จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ เมฆที่
มีรูปร่างเป็นก้อน เมฆที่มีรูปร่างเป็นแผ่นทึบขนาดใหญ่ และเมฆที่มีรูปร่างเป็นริ้วคล้ายขนนก) 

– เมฆใช้อะไรเป็นอนุภาคแกนกลางในการควบแน่น (แนวคำตอบ ละอองลอย เช่น ฝุ่นละออง 
เกลือ และละอองเรณูของดอกไม้) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
เมฆ 
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 
ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนเคยสงัเกตรูปร่างของเมฆบนท้องฟ้าหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– เมฆมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ เป็นก้อน เป็นแผ่น และเป็นริ้ว) 
– เมฆมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศในแต่ละวันหรือไม่ (แนวคำตอบ มีความสัมพันธ์กัน)  

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตเมฆบนท้องฟ้า ตามขั้นตอน ดังนี ้
– สังเกตและวาดรูปลักษณะรูปร่างและสีของเมฆในแต่ละวัน ในเวลาเช้า กลางวัน และเย็น เป็น

เวลา 5 วัน 
– บันทึกลักษณะสภาพอากาศขณะสังเกตเมฆในแต่ละเวลา 
– จำแนกเมฆที่สังเกตตามเกณฑ์ที่แต่ละกลุ่มกำหนด 
– พยากรณ์สภาพอากาศจากกลุ่มเมฆที่จำแนกได้ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
– สืบค้นข้อมูลลักษณะของเมฆและสภาพอากาศขณะเกิดเมฆ ดูว่าตรงกับที ่แต่ละกลุ ่มได้

พยากรณ์ไว้หรือไม ่
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ บริเวณที่นักเรียนสังเกต

และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกเมฆ และจำแนกเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (แนวคำตอบ ใช้รูปร่าง
เป็นเกณฑ์ โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อน เมฆที่มีรูปร่างเป็นแผ่นทึบขนาดใหญ่ และเมฆที่
มีรูปร่างเป็นริว้คล้ายขนนก) 
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– นักเรียนสามารถพยากรณ์สภาพอากาศจากเมฆได้หรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ ได้ โดย
สังเกตจากรูปร่างของเมฆ วันที่เมฆมีรูปร่างเป็นก้อนหรือเป็นริ้วคล้ายขนนก สภาพอากาศจะดี ส่วนในวันที่เมฆ
มีรูปร่างเป็นแผ่นทึบขนาดใหญ่ สภาพอากาศจะไม่ดี และอาจจะมีฝนตก) 

– วันที่นักเรียนสังเกตเมฆคาดว่าฝนจะตกหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ วันที่สังเกตเมฆคาด
ว่าฝนจะไม่ตก เพราะเมฆมีรูปร่างเป็นริ้วคล้ายขนนก และท้องฟ้ามีสีฟ้าเข้มตลอดทั้งวัน) 

– จากการสืบค้นข้อมูลสามารถจำแนกเมฆได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 3 กลุ่ม คือ เมฆ
ก้อน เมฆแผ่น และเมฆขนนก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมฆในแต่ละ
วันมีรูปร่างแตกต่างกัน ซึ่งรูปร่างของเมฆสามารถใช้พยากรณ์อากาศได้ โดยวันที่เมฆมีรูปร่างเป็นก้อนหรือเป็น
ริ้วคล้ายขนนก สภาพอากาศจะดี ส่วนในวันที่เมฆมีรูปร่างเป็นแผ่นทึบขนาดใหญ่ สภาพอากาศจะไม่ดีและอาจ
มีฝนตก 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้อุตุนิยมวิทยาให้นักเรียนเข้าใจว่า ในการพยากรณ์อากาศสภาพ
อากาศจะแบ่งท้องฟ้าเป็น 10 ส่วน แล้วสังเกตจำนวนเมฆตามส่วนที่ปรากฏ เพื่อพยากรณ์ว่าสภาพอากาศมี
ลักษณะใด จากนั้นรายงานสภาพอากาศโดยใช้ศัพท์ที่กำหนดขึ้นดังนี ้

– ท้องฟ้าแจ่มใส ท้องฟ้าไม่มีเมฆหรือมีแต่น้อยกว่า 1 ส่วนของท้องฟ้า 
– ท้องฟ้าโปร่ง ท้องฟ้ามีเมฆ 1 ส่วนถึง 3 ส่วนของท้องฟ้า 
– ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ท้องป้ามีเมฆเกินกว่า 3 ส่วน ถึง 5 ส่วนของท้องฟ้า  
– ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 5 ส่วน ถึง 8 ส่วนของท้องฟ้า 
– ท้องฟ้ามีเมฆมาก ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 8 ส่วน ถึง 9 ส่วนของท้องฟ้า 
– ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า ท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า 9 ส่วน ถึง 10 ส่วนของท้องฟ้า 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การสังเกตเมฆมีประโยชน์อย่างไร (แนวคำตอบ ทำให้สามารถพยากรณ์สภาพอากาศได้) 
– เราจำแนกเมฆโดยใช้เกณฑ์ใด (แนวคำตอบ ใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์) 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเมฆ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. ใบกิจกรรม สังเกตเมฆบนท้องฟ้า 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง เมฆ 
2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   
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4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

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.................................................. 
(.................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  หมอกและน้ำค้าง      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง (ว 3.2 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. รู้และเข้าใจกระบวนการเกิดหมอกและน้ำค้าง (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องหมอกและน้ำค้างไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 หมอกเกิดจากไอน้ำจากแหล่งต่างๆ ถูกลมพัดลอยขึ้นสู่บรรยากาศด้านบนและควบแน่นเป็นละอองน้ำ
เล็กๆ ลอยอยู่บริเวณใกล้พื้นโลก ส่วนน้ำค้างเกิดจากไอน้ำในอากาศสัมผัสกับพื้นดินหรือวัตถุที่มีความเย็น 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– ไอน้ำในอากาศ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลหมอกและน้ำค้าง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– หมอกมีกระบวนการเกิดอย่างไร (แนวคำตอบ หมอกเกิดจากไอน้ำในบรรยากาศด้านบน
ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆ แล้วรวมกลุ่มกันลอยอยู่ใกล้พื้นโลก) 

– น้ำค้างมีกระบวนการเกิดอย่างไร (แนวคำตอบ น้ำค้างเกิดจากไอน้ำในอากาศสัมผัสกับพื้นดิน
หรือวัตถุที่มีความเย็นแล้วควบแน่นเป็นหยดน้ำเกาะตามพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
หมอกและน้ำค้าง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– หมอกมีลักษณะการเกิดเหมือนอะไร (แนวคำตอบ เมฆ) 
– เรามักเห็นน้ำค้างได้บ่อยในเวลาใด (แนวคำตอบ เช้าตรู่ของฤดูหนาว) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น หมอก น้ำค้าง และความแตกต่างระหว่างหมอกและน้ำค้าง 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหมอกและน้ำค้าง 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ทะเลหมอกคืออะไร (แนวคำตอบ หมอกที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่บริเวณยอดเขา) 
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– หมอกลอยตัวอยู่บริเวณใด (แนวคำตอบ บริเวณใกล้พื้นโลก) 
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกน้ำค้างแข็งว่าอะไร (แนวคำตอบ แม่คะนิ้ง) 
– ภาคเหนือ เรียกน้ำค้างแข็งว่าอะไร (แนวคำตอบ เหมยขาบ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่ า หมอกเกิด
จากไอน้ำจากแหล่งต่างๆ ถูกลมพัดลอยขึ้นสู่บรรยากาศด้านบนและควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆ ลอยอยู่
บริเวณใกล้พื้นโลก ส่วนนำ้ค้างเกิดจากไอน้ำในอากาศสัมผัสกับพื้นดินหรือวัตถุที่มีความเย็น 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างหมอกกับละอองลอยให้นักเรียนเข้าใจว่า หมอกเกิด
จากไอน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำ แต่ละอองลอยเป็นมวลอนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยในอากาศ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับการควบแน่นของน้ำ ตัวอย่างปรากฏการณ์ของละอองลอย มีดังน้ี 

– หมอกแดด (Haze) เป็นปรากฏการณ์ที่ฝุ่นในบรรยากาศขวางกั้นทางเดินของแสง มักเกิดใน
วันที่อากาศร้อนและมีความกดอากาศต่ำ 

– หมอกควัน (Smog) เป็นมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องจักรและโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องหมอก ให้นักเรียนเข้าใจว่า หมอกเป็นไอน้ำขนาดเล็กกระจายตัวในอากาศ
ทำให้มองเห็นสิ่งแวดล้อมไม่ชัดเจน ในบางประเทศมีหมอกลงหนามากทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ดังนั้น 
ยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต์ จะติดตั้งไฟตัดหมอกเพื่อใช้ในกรณีที่ต้องเดินทางในช่วงที่หมอกลงหนาจัดหรือ
ต้องเดินทางในบริเวณที่มีควันมาก 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– หมอกแตกต่างจากเมฆอย่างไร (แนวคำตอบ หมอกเกิดที่ระดับความสูงต่ำกว่าเมฆ) 
– หมอกที่รวมตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่บริเวณยอดเขาเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ ทะเลหมอก) 
– หยดน้ำเล็ก ๆ ที่เกาะบนพื้นดิน ใบไม้ ใบหญ้า หรือวัตถุใกล้พื้นโลก เรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ 

น้ำค้าง) 
– น้ำค้างแข็งคืออะไร (แนวคำตอบ น้ำค้างที่เกิดบริเวณอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนเปลี่ยน

สถานะเป็นของแข็ง) 
– จุดเยือกแข็งคือจุดที่เกิดการเปลี่ยนสถานะลักษณะใด (แนวคำตอบ จุดที่เปลี่ยนจากสถานะ

ของเหลวเป็นของแข็ง) 
 

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

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง หมอกและ
น้ำค้าง 

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 29 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ความสัมพันธ์ของเมฆ หมอก และน้ำค้าง    
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง (ว 3.2 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความสัมพันธ์ของการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้างได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเมฆ หมอก และน้ำค้างไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เมฆ หมอก และน้ำค้างเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศเหมือนกัน แต่มีบริเวณที่เกิดและ
ลักษณะการเกิดบางประการแตกต่างกัน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– ไอน้ำในอากาศ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สร้างแบบจำลองการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้าง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ละอองน้ำเล็กๆ โดยมีละอองลอยเป็นอนุภาคแกนกลาง รวมตัวกันลอยอยู่สูงจากพื้นดิน คือ
อะไร (แนวคำตอบ เมฆ) 

– ละอองน้ำที่รวมกลุ่มกันและลอยใกล้ผิวดิน คืออะไร (แนวคำตอบ หมอก) 
– หยดน้ำเกาะตามพ้ืนผิววัตถุใกล้พื้นดิน คืออะไร (แนวคำตอบ น้ำค้าง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 
ความสัมพันธ์ของเมฆ หมอก และน้ำค้าง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูรูปหรือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีเมฆ หมอก และน้ำค้าง แล้วให้

นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี 
– จากรูปหรือสื่อมัลติมีเดีย นักเรียนคิดว่าเราจะจำลองแหล่งน้ำที่ได้รับความร้อนด้วยสิ่งใด (แนว

คำตอบ น้ำร้อน) 
– จากรูปหรือสื่อมัลติมีเดีย เราจะจำลองบรรยากาศที่มีความเย็นด้วยสิ่งใด (แนวคำตอบ น้ำแข็ง) 
– จากรูปหรือสื่อมัลติมีเดีย เราจะจำลองปรากฏการณ์การเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้างได้อย่างไร 

(แนวคำตอบ วางน้ำร้อนที่กำลังระเหยเป็นไอน้ำให้ลอยไปปะทะกับความเย็นจากน้ำแข็ง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สร้างแบบจำลองการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้าง 

ตามขั้นตอน ดังนี ้
– นำขวดพลาสติกใสมาตัดเป็น 2 ส่วน โดยตัดในอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 2 
– กำหนดให้ด้านฝา คือ ภาชนะส่วนที่ 1 และด้านก้นขวด คือ ภาชนะส่วนที่ 2 
– เช็ดภาชนะทั้ง 2 ส่วนให้แห้ง ใส่น้ำแข็งลงในภาชนะส่วนที่ 1 และใส่น้ำอุ่นลงในภาชนะส่วนที่ 2 

โดยให้สูงจากก้นขวดประมาณ 3 เซนติเมตร  
– รีบวางภาชนะส่วนที่ 1 ซ้อนบนภาชนะส่วนที่ 2 สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณที่ว่างเหนือผิวน้ำอย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาที บันทึกผล 
– แยกภาชนะทั้ง 2 ส่วนออกจากกันและสังเกตที่ผิวด้านนอกของภาชนะส่วนที่ 1 และผิวด้านใน

ของภาชนะส่วนที่ 2 บันทึกผล 
– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 – 4 แต่ให้จุดธูปที่มีเปลวไฟจ่อลงไปในภาชนะส่วนที่ 2 

ประมาณ 30 วินาที จากนั้นนำธูปออก แล้วรีบซ้อนภาชนะส่วนที่ 1 บนภาชนะส่วนที่ 2 ทันที บันทึกผล 
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(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– แบบจำลองแต่ละส่วนเปรียบเทียบกับสิ่งใดในธรรมชาติ (แนวคำตอบ ภาชนะใส่น้ำแข็งแทน
ท้องฟ้าหรือบริเวณที่มีอากาศเย็น น้ำอุ่นแทนน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ที่ระเหยเป็นไอน้ำ บริเวณที่ว่างเหนือผิวน้ำ
แทนพื้นที่ว่างเหนือพ้ืนโลกที่มีอากาศอยู่ และเขม่าจากธูปแทนฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ) 

– ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือผิวน้ำระหว่างการไม่จ่อธูปที่มีเปลวไฟกับการจ่อธูปที่มีเปลวไฟ
แตกต่างกันหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ แตกต่างกัน เมื่อไม่จ่อธูปที่มีเปลวไฟจะมองเห็นละอองน้ำลอยอยู่
เต็มพื้นที่ว่างเหนือผิวน้ำ แต่เมื่อจ่อธูปที่มีเปลวไฟจะมองเห็นละอองน้ำหนาแน่นจนมองเห็นเป็นฝ้าสีขาวอย่าง
ชัดเจน) 

– แบบจำลองแสดงให้เห็นการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้างหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ 
แบบจำลองแสดงให้เห็นการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้าง โดยสังเกตจากการเกิดหยดน้ำเล็กๆ เกาะอยู่บนผิวของ
ภาชนะแสดงให้เห็นถึงการเกิดน้ำค้าง และการเกิดละอองน้ำลอยอยู่เต็มพื้นที่ว่างเหนือผิวน้ำแสดงให้เห็นถึงการ
เกิดเมฆและหมอก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมฆ หมอก 
และน้ำค้างเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลงเช่นเดียวกัน 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบแน่นของไอน้ำให้นักเรียนเข้าใจว่า อากาศเย็นเก็บไอน้ำได้น้อยกว่า
อากาศร้อน เมื่ออุณหภูมิยังลดลงเรื่อยๆ อากาศจะไม่สามารถเก็บไอน้ำได้มากกว่านี้ จากนั้นไอน้ำจะควบแน่น
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว นอกจากนี้การควบแน่นของไอน้ำยังจำเป็นต้องมีพื้นผิวให้ยึดเกาะ ตัวอย่ างเช่น 
เหนือพื้นดินมีไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำค้าง น้ำค้างต้องการใบไม้ใบหญ้าเป็นพื้นผิวให้ยึดเกาะ การควบแน่นของไอ
น้ำในอากาศก็เช่นกัน จำเป็นต้องอาศัย ฝุ่น ควัน ละอองเรณูของดอกไม้ ไอเกลือ ซึ่งมีสมบัติดูดซับน้ำได้ดีเป็น
พื้นผิวให้ยึดเกาะ 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เมฆ หมอก และน้ำค้าง สัมพันธ์กันอย่างไร (แนวคำตอบ เมฆ หมอก และน้ำค้าง เกิดจากการ

ควบแน่นของไอน้ำในอากาศเหมือนกัน) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเมฆ หมอก และน้ำค้าง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผน
ที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์  
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปหรือสื่อมลัติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีเมฆ หมอก และน้ำค้าง 
2. ใบกิจกรรม สร้างแบบจำลองการเกิดเมฆ หมอก และนำ้ค้าง 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของเมฆ หมอก และน้ำค้าง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  น้ำค้างแข็ง       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง (ว 3.2 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. สังเกตและบอกผลกระทบจากน้ำค้างแข็งได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องน้ำค้างแข็งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 น้ำค้างแข็งส่งผลเสียต่อพืช 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– ไอน้ำในอากาศ 
 

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

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

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

 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำถามต่อไปนี ้

– นักเรียนเคยเห็นน้ำค้างแข็งหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– การเกิดน้ำค้างแข็งเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ถนนลื่นและพืชผล

ทางการเกษตรเสียหาย) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

น้ำค้างแข็ง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูรูปหรือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

เนื่องจากการเกิดน้ำค้างแข็งเป็นเวลานาน แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี 
– จากรูปหรือสื่อมัลติมีเดีย เราสามารถเปรียบเทียบการเกิดน้ำค้างแข็งกับอะไรได้บ้าง (แนว

คำตอบ เปรียบเทียบกับการแช่แข็งในตู้เย็น) 
– ถ้าผักและผลไม้ถูกแช่แข็งเป็นเวลานานจะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ เนื้อของผักและผลไม้จะ

เสียหาย) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

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

ดังนี ้
– นำฝรั่งและกะหล่ำปลีมาล้างให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง จากนั้นหั่นครึ่งและสังเกตลักษณะเนื้อ

ฝรั่งและกะหล่ำปลี บันทึกผล 
– นำฝรั่งและกะหล่ำปลีครึ่งส่วนวางบนจานแล้วพรมน้ำให้ชุ่ม จากนั้นนำไปใส่ในช่องแช่แข็งของ

ตู้เย็นเป็นเวลา 1 คืน 
– นำฝรั่งและกะหล่ำปลีออกจากช่องแช่แข็ง สังเกตเนื้อฝรั่งและกะหล่ำปลี บันทึกผล 
– วางฝรั่งและกะหล่ำปลีไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นสังเกตเนื้อฝรั่งและกะหล่ำปลีอีกครั้ง 

บันทึกผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
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– กิจกรรมนี้ใช้สิ่งใดแทนการเกิดน้ำค้างแข็ง เพราะอะไร (แนวคำตอบ ใช้การแข็งตัวของน้ำใน
เนื้อผักและผลไม้โดยการแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เพราะภายในช่องแช่แข็งของตู้เย็นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง) 

– หลังจากนำฝรั่งและกะหล่ำปลีออกจากช่องแช่แข็งแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนว
คำตอบ เนื้อของฝรั่งและกะหล่ำปลีมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่ และเมื่อวางทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เนื้อของฝรั่งและ
กะหล่ำปลีมีลักษณะใสและเสียสภาพไปจากเดิม) 

– น้ำค้างแข็งทำให้ผักและผลไม้เกิดความเสียหายได้หรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ น้ำค้าง
แข็งทำให้ผักและผลไม้เกิดความเสียหายได้ โดยสังเกตจากเมื่อนำฝรั่งและกะหล่ำปลีออกจากช่องแช่แข็งแล้ว 
เนื้อของฝรั่งและกะหล่ำปลีเสียสภาพไปจากเดิม และเมื่อนำมาตั้งทิ้งไว้ให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องอีกครั้ง เนื้อของฝรั่ง
และกะหล่ำปลีก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า อุณหภูมิที่
ลดต่ำลงทำให้เกิดน้ำแข็งภายในเนื้อผักและผลไม้ ทำให้เนื้อผักและผลไม้เสียสภาพไปจากเดิม 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องน้ำค้างแข็ง ให้นักเรียนเข้าใจว่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเกิด
น้ำค้างแข็ง เกษตรกรบางรายจึงปลูกผักในโรงเรือนที่สภาพเหมือนเรือนกระจก เพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้ต่ำลงจน
เกิดน้ำค้างแข็งได ้

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับน้ำค้างแข็ง จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– น้ำค้างแข็งเกิดที่อุณหภูมิใด (แนวคำตอบ เกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส) 
– จุดที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ จุดเยือกแข็ง) 
– เราควรซื้อผักและผลไม้มาแช่แข็งไว้เยอะ ๆ หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ควร เพราะผัก

ที่แช่แข็งนานเกินไปจะเสียสภาพ ไม่สามารถรับประทานได้) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับน้ำค้างแข็ง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปหรือสื่อมลัติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีพืชผลทางการเกษตรเสียหายเนื่องมาจากการเกิด

น้ำค้างแข็งเป็นเวลานาน 
2. ใบกิจกรรม สังเกตผลกระทบจากน้ำค้างแข็ง 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง น้ำค้างแข็ง 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ภัยที่เกิดจากหมอกและน้ำค้าง     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง (ว 3.2 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกภัยที่เกิดจากหมอกและน้ำค้างได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องภัยที่เกิดจากหมอกและน้ำค้างไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 หมอกและน้ำค้างส่งผลกระทบในเรื่องต่างๆ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– ไอน้ำในอากาศ 
 

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

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

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

 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามนักเรียนถึงสิ่งต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น 

– นักเรียนเคยเห็นข่าวเร่ืองภัยจากหมอกและน้ำค้างหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ภัยที่เกิดจากหมอกและน้ำค้าง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– หมอกและน้ำค้างส่งผลกระทบต่อคนในเรื่องใด (แนวคำตอบ ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำลงและ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน) 

– หมอกและน้ำค้างส่งผลกระทบต่อพืชในเรื่องใด (แนวคำตอบ เกิดโรคราน้ำค้างในนาข้าวได้ง่าย) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูล ออกแบบและจัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับข่าวภัยจาก

หมอกและน้ำค้าง แล้วนำเสนอหน้าห้องเรียน 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ข่าวที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ หมอกและน้ำค้างเป็นภัยในด้านใดบ้าง (แนวคำตอบ ด้านการ
คมนาคมและด้านเกษตรกรรม) 

– นอกจากในข่าวที่นักเรียนสืบค้นข้อมูล นักเรียนคิดว่าหมอกและน้ำค้างมีโทษในเรื่องใดอีกบ้าง 
(แนวคำตอบ การที่มีหมอกและน้ำค้างเยอะทำให้สิ่งของที่ต้องเก็บให้แห้งสนิทขึ้นราหรือเ สื่อมคุณภาพ เช่น 
กล้องถ่ายรูป)  

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่ออุณหภูมิ
ลดลงจนหมอกลงจัด หรือน้ำค้างลงแรง จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน พืช และสัตว์ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับภัยที่เกิดจากหมอกและน้ำค้าง จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
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5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– หมอกและน้ำค้างส่งผลกระทบในเรื่องใดบ้าง (แนวคำตอบ ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ ทำให้
เกิดโรคราน้ำค้างในพืชพันธ์ุทางการเกษตร) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภัยที่เกิดจากหมอกและน้ำค้าง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด
หรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ฟิวเจอร์บอร์ด 
2. กระดาษส ี
3. กาว 
4. กรรไกร 
5. ของตกแต่งป้ายนิเทศ 
6. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
10. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ภัยที่เกิดจาก
หมอกและน้ำค้าง 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   
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4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

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 32  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  หยาดน้ำฟ้า       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 3.2 ป. 5/5) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องหยาดน้ำฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ รวมกันเป็นเมฆ เมื่อละอองน้ำรวมกันปริมาณมากจึง
กลายเป็นหยดน้ำที่มีน้ำหนักมากขึ้น หยดน้ำเหล่านี้จะตกกลับสู่พื้นโลก ซึ่งหยดน้ำที่ตกลงมามีหลายลัก ษณะ 
เช่น ฝน หิมะ และลูกเห็บ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า หยาดน้ำฟ้า 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– หยาดน้ำฟ้า 
 

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

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลหยาดน้ำฟ้า 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนรู้จักหิมะและลกูเห็บหรือไม ่(แนวคำตอบ รู้จัก) 
– หิมะตกในประเทศเขตใด (แนวคำตอบ ประเทศเขตหนาว) 
– ลูกเห็บมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ ก้อนน้ำแข็งกลม) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 
หยาดน้ำฟ้า 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เพราะอะไรฝนจึงตก (แนวคำตอบ เพราะละอองน้ำรวมตัวกันเป็นหยดน้ำจนมีน้ำหนักมากเกิน
กว่าที่จะอากาศจะรับไว้ได้) 

– เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงไม่มีหิมะตก (แนวคำตอบ เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน 
อากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็ง) 

– การจะเกิดลูกเห็บได้ต้องมีเมฆอะไร (แนวคำตอบ เมฆคิวมูโลนิมบัส) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง หยาดน้ำฟ้า จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า ไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆ รวมกันเป็นเมฆ เมื่อละอองน้ำรวมกันปริมาณมากจึง
กลายเป็นหยดน้ำที่มีน้ำหนักมากขึ้น และหยดน้ำเหล่านี้จะตกกลับสู่พื้นโลก  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหยาดน้ำฟ้า ตามขั้นตอน ดังนี ้
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของหยาดน้ำฟ้า ฝน หิมะ และลูกเห็บ 
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ ม และช่วยกันจัดทำรายงาน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหยาดน้ำฟ้า 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

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

– หยาดน้ำฟ้าคืออะไร (แนวคำตอบ หยดน้ำหรือน้ำแข็งที่เกิดการควบแน่นของไอน้ำแล้วตกลงสู่
พื้น) 

– ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ ละอองน้ำในเมฆมีปริมาณมากรวมตัวเป็นหยดน้ำ ตกลงมา
อยู่ในรูปฝนเมื่ออุณหภูมิของอากาศมากกว่าจุดเยือกแข็ง) 

– หิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ไอน้ำในบรรยากาศเกิด
การระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็ง หรือละอองน้ำในเมฆแข็งตัวเป็นผลึกน้ำแข็ง และตกกลับลงมายังพ้ืนโลก) 

– ลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ เกิดจากเม็ดฝนถูกลมพัดขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เย็นจัดแล้ว
รวมตัวเป็นก้อน และถูกกระแสลมพัดกลับขึ้นลงจนมีขนาดใหญ่ขึ้น กลายเป็นลูกเห็บตกลงสู่พื้นโลก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่ออุณหภูมิ
ของอากาศมากกว่าจุดเยือกแข็ง หยาดน้ำฟ้าจะตกลงมาในรูปของฝน แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หยาด
น้ำฟ้าจะตกลงมาในรูปของหิมะ ส่วนในกรณีที่เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัส ลมจะพัดเม็ดฝนกลับสู่ด้านบนของเมฆที่มี
อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง พัดสลับขึ้นลงจนเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ตกลงสู่พื้นโลกในรูปของลูกเห็บ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง การวัดปริมาณน้ำฝน ให้นักเรียนเข้าใจว่า ฝนที่ตกลงมาแต่ละครั้งมี
ปริมาณแตกต่างกัน สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัด
ปริมาณน้ำฝน (หน่วยมิลลิเมตร) 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับหยาดน้ำฟ้า จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน เล่นเกม มาหาตำแหน่งหยาดน้ำฟ้ากันเถอะ โดยครูเตรียมตาราง
ตามตารางด้านล่าง 

         0 
    • •    6 
         1 
•  • •      5 

•      • • • 5 
         0 
  •  • •  •  3 
  •   •  •  5 
  • • • •  • • 2 
5 1 2 3 3 2 5 2 4  

 
ตัวเลขที่กำกับในหลักสุดท้ายด้านขวาคือคำใบ้จำนวนช่องที่มีตัวอักษรในแนวนอน ตัวเลขที่กำกับใน

แถวสุดท้ายคือคำใบ้จำนวนช่องที่มีตัวอักษรในแนวตั้ง ถ้าช่องใดไม่มีตัวอักษรให้ใส่จุด  จากนั้นเติมคำตาม
จำนวนที่กำหนดดังนี ้
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ฝ น                           จำนวน 4 คำ (ใช ้2 ชอ่งต่อ 1 คำ) 

 
หิ ม ะ                    จำนวน 3 คำ (ใช้ 3 ช่องต่อ 1 คำ) 

 
ล ู ก เ ห็ บ         จำนวน 2 คำ (ใช้ 5 ชอ่งต่อ 1 คำ) 

 
เฉลย  

1) เติมจุดในแถวที่มีเลขกำกบัเป็นศูนย์ 
 

• • • • • • • • • 0 
    • •    6 
         1 
•  • •      5 
•      • • • 5 
• • • • • • • • • 0 
  •  • •  •  3 
  •   •  •  5 
  • • • •  • • 2 
5 1 2 3 3 2 5 2 4  

 
2) ถึงตรงนี้จำนวนช่องที่ติดกัน 5 ช่องจะลดลง ให้หาทีใ่ส่คำว่า ลูกเห็บก่อน  
 

• • • • • • • • • 0 
    • •    6 
         1 
•  • • ลู ก เ ห็ บ 5 

• ล ู ก เ ห็ บ • • • 5 

• • • • • • • • • 0 
  •  • •  •  3 
  •   •  •  5 
  • • • •  • • 2 
5 1 2 3 3 2 5 2 4  
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3) จากนั้นจะเติมจุดในหลักทีค่ำใบ้บอกว่ามีตัวอักษรแค่หนึ่งช่องได้ และจะได้ว่าแถวที่ 2 คำใบ้บอกว่า
มีตัวอักษรทั้ง 6 ช่อง ด้านซ้ายสุดต้องเป็นคำว่า ฝน 

 

• • • • • • • • • 0 
ฝ •   • •    6 
น •        1 

• • • • ลู ก เ ห็ บ 5 

• ล ู ก เ ห็ บ • • • 5 

• • • • • • • • • 0 
 • •  • •  •  3 
 • •   •  •  5 
 • • • • •  • • 2 
5 1 2 3 3 2 5 2 4  

 
4) จะได้ตัวอักษร น ในหลักที่ 1 แถวที่ 3 และคำใบ้บอกว่ามีตัวอักษรในแถวนี้เพียงหนึ่งช่อง ดังนั้น

ช่องอื่นๆ ในแถวนี้ให้เติมจุด 
 

• • • • • • • • • 0 
ฝ •   • •    6 
น • • • • • • • • 1 

• • • • ลู ก เ ห็ บ 5 

• ล ู ก เ ห็ บ • • • 5 

• • • • • • • • • 0 
 • •  • •  •  3 
 • •   •  •  5 
 • • • • •  • • 2 
5 1 2 3 3 2 5 2 4  
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5) เติมคำที่เตมิได ้
 

• • • • • • • • • 0 
ฝ • ฝ น • • หิ ม ะ 6 
น • • • • • • • • 1 

• • • • ลู ก เ ห็ บ 5 

• ล ู ก เ ห็ บ • • • 5 

• • • • • • • • • 0 
หิ • •  • • หิ • ฝ 3 
ม • •   • ม • น 5 
ะ • • • • • ะ • • 2 
5 1 2 3 3 2 5 2 4  

 
6) จากคำใบ้จำนวนช่องที่มีตัวอักษร จะทำให้เราต้องเติมช่องหนึ่งเป็นจุด  

 

• • • • • • • • • 0 
ฝ • ฝ น • • หิ ม ะ 6 
น • • • • • • • • 1 

• • • • ลู ก เ ห็ บ 5 

• ล ู ก เ ห็ บ • • • 5 
• • • • • • • • • 0 
หิ • • • • • หิ • ฝ 3 
ม • • ฝ น • ม • น 5 
ะ • • • • • ะ • • 2 
5 1 2 3 3 2 5 2 4  

 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ถ้ามีเมฆในปริมาณไม่มากพอที่จะทำให้ละอองน้ำรวมตัวกัน จะเกิดฝนหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่
เกิด)  
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– ประเทศเขตร้อนไม่มีหิมะตกเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะในประเทศเขตร้อนมีอุณหภูมิสูง
กว่าจุดเยือกแข็ง) 

– เพราะเหตุใดลูกเห็บจึงมีลักษณะเป็นชั้นคล้ายหอมหัวใหญ่ (แนวคำตอบ เพราะเม็ดฝนถูก
กระแสลมพัดสลับขึ้นลงนับครั้งไม่ถ้วน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหยาดน้ำฟ้า โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

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

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง หยาดน้ำฟ้า 
2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

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 33  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของฝน หิมะ และลูกเห็บ    
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 3.2 ป. 5/5) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกความสัมพันธ์ของฝน หิมะ และลูกเห็บได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของฝน หิมะ และลูกเห็บไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ฝน หิมะ และลูกเห็บมีบางลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะ แต่ก็มีบางลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน โดย
ฝน หิมะ และลูกเห็บมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกัน คือ เป็นหยาดน้ำฟ้าเหมือนกัน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– หยาดน้ำฟ้า 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ของฝน หิมะ และลูกเห็บ 
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9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ฝน หิมะ และลูกเห็บเรียกรวมกันว่าอะไร (แนวคำตอบ หยาดน้ำฟ้า) 
– หิมะมีสถานะเป็นอะไร (แนวคำตอบ ของแข็ง) 
– ลูกเห็บเกิดจากเมฆชนิดใด (แนวคำตอบ เมฆคิวมูโลนิมบัส) 
– เมฆฝนมีเมฆชนิดใดบ้าง (แนวคำตอบ เมฆคิวมูโลนิมบัสและเมฆนิมโบสเตรตัส) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ความสัมพันธ์ของฝน หิมะ และลูกเห็บ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– จงบอกสถานะของฝน หิมะ และลูกเห็บตามลำดับ (แนวคำตอบ ของเหลว ของแข็ง และ
ของแข็ง)  

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ของฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ ตามขั้นตอน ดังนี ้

– สืบค้นข้อมูลการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บในหัวข้อกระบวนการเกิดและสถานะของสาร 
– นำข้อมูลที่สืบค้นได้มาบันทึกในตาราง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะและการเกิดฝน หิมะ และ

ลูกเห็บ 
– ตกแต่งตารางให้สวยงามแล้วนำเสนอหน้าห้องเรียน 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ฝน หิมะ และลูกเห็บมีความสัมพันธ์กันในเรื่องใด (แนวคำตอบ เป็นหยาดน้ำฟ้าเหมือนกัน) 
– ฝนและลูกเห็บมีความสัมพันธ์กันในเรื่องใด (แนวคำตอบ ฝนและลูกเห็บเกิดจากเมฆคิวมู

โลนิมบัสเหมือนกัน) 
– หิมะและลูกเห็บมีความสัมพันธ์กันในเรื่องใด (แนวคำตอบ หิมะและลูกเห็บมีสถานะเป็น

ของแข็งเหมือนกัน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ฝน หิมะ 

และลูกเห็บมีบางลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะ แต่ก็มีบางลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน โดยฝน หิมะ และลูกเห็บ
มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกัน คือ เป็นหยาดน้ำฟ้าเหมือนกัน 
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4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเรื ่องน่ารู ้ เรื ่องฝนเทียม ให้นักเรียนเข้าใจว่า เพื ่อบรรเทาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ
นักวิทยาศาสตร์ได้มีความพยายามเลียนแบบฝนธรรมชาติโดยใช้กรรมวิธีดัดแปรสภาพอากาศเร่งให้เกิดการ
ควบแน่นของเมฆด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

– ขั ้นก่อให้อ้วน เป็นการดัดแปลงสภาพอากาศโดยการก่อกวนสมดุล โดยการโปรยสารเคมี
ประเภทคายความร้อน เพื่อทำให้มวลอากาศบริเวณที่โปรยสารเคมีนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้น และเกิดการลอยตัวขึ้นมา
เป็นเมฆที่มีปริมาณมากกว่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจใช้สารเคมีประเภทที่ดูดซับความชื้น เพื่อชักนำ
ให้ไอน้ำในอากาศมาเกาะที่ผลึกเกลือและก่อตัวเป็นเมฆ โดยจะเริ่มในช่วงเวลาเช้าทางด้านเหนือลมของพื้นที่
เป้าหมายในระดับ 7,000 ฟุต ซึ่งอากาศต้องมีความช้ืนสัมพัทธ์ประมาณ 60%   

– ขั้นเลี้ยงให้อ้วน เป็นการดัดแปลงสภาพอากาศและเมฆ โดยกระตุ้นให้เมฆที่ก่อตัวแล้วมีขนาด
ใหญ่และหนามากขึ้น โดยการโปรยสารเคมีประเภทดูดความร้อน 

– ขั้นโจมตี เป็นการดัดแปลงสภาพอากาศในเมฆโดยตรง เพื่อชักนำให้เมฆฝนที่ตกอยู่แล้วเคลื่อน
เข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการ โดยการโปรยสารเคมีประเภทดูดความร้อนเข้าไปโดยตรงที่ฐานเมฆ และโปรยสารเคมี
ประเภทดูดซับความชื้นที่ยอดเมฆ ซึ่งเป็นการโจมตีแบบเมฆอุ่น นอกจากนี้ยังสามารถโจมตีแบบเมฆเย็น เพื่อ
เพิ่มปริมาณฝนได้อีกด้วย โดยการโจมตีเมฆเย็นด้วยซิลเวอร์ไอโอไดด์ และหากโจมตีเมฆอุ่นกับเมฆเย็นควบคู่กัน 
ก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– การเกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัสเป็นลักษณะที่เหมือนกันของอะไร (แนวคำตอบ ฝนและลูกเห็บ) 
– หยดน้ำที่เกิดจากการรวมของละอองน้ำคือลักษณะเฉพาะของอะไร (แนวคำตอบ ฝน) 
– ไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งคือลักษณะเฉพาะของอะไร (แนวคำตอบ หิมะ) 
– ก้อนน้ำแข็งที่เกิดจากหยดน้ำถูกลมพัดขึ้นและลงภายในเมฆแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งคือ

ลักษณะเฉพาะของอะไร (แนวคำตอบ ลูกเห็บ) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฝน หิมะ และลูกเห็บ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ของฝน หิมะ และลูกเห็บ 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของฝน หิมะ และลูกเห็บ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

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

 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.5        
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การหมุนเวียนของน้ำ (1)     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ  (ว 3.2 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายกระบวนการเกิดวัฏจักรน้ำได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการหมุนเวียนของน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 วัฏจักรน้ำเป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีรูปแบบซ้ำเดิมและต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน 
และน้ำใต้ดิน โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 วัฏจักรน้ำ  

– การหมุนเวียนของน้ำ 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
วาดแผนภาพแสดงวัฏจักรน้ำ 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คำถาม เช่น 

– นักเรียนคิดว่าน้ำหายไปจากโลกนี้ได้หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ได้ เพราะโลกของเรา
มีการหมุนเวียนของน้ำเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การหมุนเวียนของน้ำ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– แหล่งน้ำที่ได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอน้ำ เมื่ออุณหภูมิลดลงเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ 
เกิดเป็นเมฆ หมอก และน้ำค้าง เมื่อหยดน้ำในเมฆสะสมมากขึ้นจะตกลงในรูปหยาดน้ำฟ้าลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ 
อีกครั้ง กระบวนการทั้งหมดนี้เรยีกว่าอะไร (แนวคำตอบ วัฏจักรน้ำ) 

– การหายใจของคนรวมถึงการคายน้ำของพืช เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำหรือไม่ (แนวคำตอบ 
เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำ) 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การหมุนเวียนของน้ำ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การหมุนเวียนของน้ำมีรูปแบบซ้ำเดิมและต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศ น้ำผิว
ดิน และน้ำใต้ดิน นอกจากนี้พฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ก็ยังส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้ำด้วย
เช่นกัน เรียกการหมุนเวียนของน้ำนี้ว่า วัฏจักรน้ำ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ช่วยกันวาดแผนภาพแสดงวัฏจักรน้ำ 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– น้ำใต้ดินถูกหมุนเวียนมาใช้ได้โดยวิธีใด (แนวคำตอบ คนขุดเจาะน้ำใต้ดินมาใช้ และรากพืชดูด
ซับน้ำมาใช้) 

– คน สัตว์ และพืชเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำใช่หรือไม่ (แนวคำตอบ ใช่)               
– คน สัตว์ และพืชเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำผ่านทางใด (แนวคำตอบ คนและสัตว์ผ่านทางการ

หายใจ การดื่มและการขับถ่าย ส่วนพืชผ่านทางการดูดซับน้ำและการคายน้ำ) 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  น้ำจาก
แหล่งน้ำต่างๆ มีการหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนแหล่งที่อยู่เป็นวัฏจักรซ้ำเดิมและต่อเนื่องกันเรื่อยไป 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับการหมุนเว ียนของน้ำ จากหนังสือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– จงอธิบายวัฏจักรน้ำ (แนวคำตอบ แหล่งน้ำได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอน้ำ เมื่ออุณหภูมิ

ลดลงเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ และเกิดเป็นเมฆ หมอก น้ำค้าง เมื่อหยดน้ำในเมฆสะสมมากขึ้นจะตกลงใน
รูปหยาดน้ำฟ้าลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ อีกครั้ง) 

– น้ำยังคงอยู่ แม้หมุนเวียนเปลี่ยนสถานะไปใช่หรือไม่ (แนวคำตอบ ใช่) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการหมุนเวียนของน้ำ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน ์
 

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

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การหมุนเวียน
ของน้ำ 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

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


