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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  การได้ยินเสียง       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 5/1) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของการได้ยินเสียงได้ (K) 
2. ระบุตัวกลางที่เสียงใช้ในการเคลื่อนที่ได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการได้ยินเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นจะแผ่กระจายออกไปทุกทิศทุกทาง โดย
อาศัยตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลว และอากาศในการเคลื่อนที่มาถึงหูของเรา 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 
 

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

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม
และพื้นฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูถามนักเรียนถึงสิ่งต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น 

– ระหว่างที่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้าง (แนวคำตอบ เสียงรถยนต์ 
เสียงรถจักรยานยนต์ เสียงพูดคุย และเสียงนกร้อง) 

– อวัยวะที่ช่วยให้ได้ยินเสียงต่างๆ คืออะไร (แนวคำตอบ หู) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 

การได้ยินเสียง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการได้ยินเสียง ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– เสียงอาศัยสิ่งใดในการเคลื่อนที่มาถึงหูของเรา (แนวคำตอบ ตัวกลางของเสียง) 
– ตัวกลางของเสียงทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ถ่ายทอดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังอวัยวะ

รับเสียง)  
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เสียงจาก

แหล่งกำเนิดเสียงอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มาถึงหูของเรา จึงทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆ 
 

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

นักเรียนเข้าใจว่า การได้ยินเสียงแต่ละคร้ังต้องมีแหล่งกำเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง และอวัยวะรับเสียง 
(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการได้ยินเสียง ตามขั้นตอน ดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น การเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง และตัวกลางของเสียง  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
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– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการได้ยินเสียง 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง) 
– สิ่งที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมายังหูของเราเรียกว่าอะไร (แนว

คำตอบ ตัวกลางของเสียง) 
– เสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดใดได้ดีที่สุด (แนวคำตอบ ของแข็ง) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เสียงจาก
แหล่งกำเนิดเสียงอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มาถึงหูของเรา จึงทำให้เราได้ยินเสียง โดยตัวกลางที่เป็นของแข็ง
จะถ่ายทอดเสียงได้ดีที่สุด ส่วนของเหลวจะถ่ายทอดเสียงได้ดีรองลงมา และอากาศถ่ายทอดเสียงได้น้อยที่สุด 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการได้ยินเสียง 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  

– เสียงที่เราได้ยินในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่อาศัยตัวกลางชนิดใดในการเคลื่อนที่  (แนวคำตอบ 
อากาศ) 

– ถ้าเราเคาะประตูห้อง เสียงที่เคาะต้องเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดใด คนที่อยู่ในห้องจึงจะได้ยิน
เสียง (แนวคำตอบ เสียงเคาะประตูเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการได้ยินเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ  
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 การได้ยิน
เสียง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง  การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง (1)    
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 5/1) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงต่างๆ ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มายังหูของเรา โดยอาจเป็น
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศก็ได ้
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 
 

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 
สังเกตการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านของแข็งและของเหลว 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูถามคำถามนักเรียนเกี่ยวกับการได้ยินเสียงต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น 

– เสียงที่นักเรียนได้ยินในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ เสียงไก่ขัน เสียงโทรทัศน์ 
เสียงพูดคุย และเสียงรถยนต์) 

– นักเรียนชอบเสียงใดมากทีสุ่ด (แนวคำตอบ เสยีงไก่ขัน) 
– เสียงที่นักเรียนชอบอาศัยตัวกลางชนิดใดในการเคลื่อนที่ (แนวคำตอบ อากาศ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การเคลื่อนที่ของเสยีงผ่านตัวกลาง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้าไม่มีตัวกลางของเสียง เราจะได้ยินเสียงหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ได้ยิน เพราะ
เสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

ของเหลว ตามขั้นตอน ดังนี ้
– เติมน้ำใส่ลงในกล่องพลาสติกใสที่เตรียมไว้ประมาณของกล่อง แล้วหยดสีผสมอาหารสีเขียว

ประมาณ 3 – 4 หยด 
– เคาะส้อมเสียงแล้วนำปลายส้อมเสียงข้างหนึ่งไปจุ่มในน้ำสีผสมอาหาร โดยให้ปลายส้อมเสียง

แตะน้ำพอประมาณ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวน้ำ แล้วแนบหูด้านข้างของกล่องทันที บันทึกผลการสังเกต 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– เมื่อเคาะส้อมเสียงแล้วนำปลายส้อมเสียงข้างหนึ่งจุ่มลงในน้ำ บริเวณผิวน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร (แนวคำตอบ บริเวณผิวน้ำเกิดการกระเพ่ือมเป็นวงรอบปลายส้อมเสียง) 

– เมื่อนักเรียนเคาะส้อมเสียงแล้วนำปลายส้อมเสียงข้างหนึ่งจุ่มลงในน้ำในกล่องพลาสติกใสพร้อม
ทั้งแนบหูด้านข้างของกล่องพลาสติกใสทันที นักเรียนได้ยินเสียงหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ได้ยินเสียง 
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เนื่องจากเสียงเคลื่อนที่ผ่านน้ำที่สั่นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงกล่องพลาสติกใส และเคลื่อนที่ผ่านกล่องพลาสติกใส
มายังหู) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เสียงต่างๆ 
ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มายังหูของเรา 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีของเสียงผ่านตัวกลาง จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เราได้ยินเสียงต่างๆ ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ 
แหล่งกำเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง และอวัยวะรับเสียง) 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์  
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านของแข็งและของเหลว 
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 การเคลื่อนที่
ของเสียงผ่านตัวกลาง 

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
รายบุคคลหรอืรายกลุ่มโดย
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 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง (2)    
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 5/1) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านของแข็งและอากาศได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงต่างๆ ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มายังหูของเรา ตัวกลางของ
เสียงมี 3 ชนิด คือ ของแข็ง ของเหลว และอากาศ โดยตัวกลางของเสียงแต่ละชนิดมีสมบัติในการถ่ายทอดเสียง
ได้แตกต่างกัน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 
 

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 
สังเกตโทรศัพท์กระดาษ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำท่อโลหะมาวางบนโต๊ะหน้าห้องเรียน จากนั้นใช้ไม้เคาะเคาะท่อโลหะ 1 ครั้ง แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปราย ดังนี ้

– นักเรียนได้ยินเสยีงท่ีครูเคาะท่อโลหะหรือไม ่(แนวคำตอบ ได้ยิน) 
– เสียงเคาะท่อโลหะเคลื่อนที่มาถึงหูของเราได้อย่างไร (แนวคำตอบ เสียงเคาะท่อโลหะเคลื่อนที่

ผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศ โดยอากาศจะเกิดการสั่นต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ จนถึงหูของเรา) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ตัวกลางของเสียงมีความสำคัญต่อการได้ยินเสียงของเราอย่างไร (แนวคำตอบ ตัวกลางของ
เสียงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมายังหูของเรา ทำให้เราได้ยินเสียง แต่ถ้าไม่มีตัวกลางของ
เสียง เราก็จะไม่ได้ยินเสียง) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

– นำแก้วกระดาษมาเจาะรูตรงกลางของก้นแก้วกระดาษทั้ง 2 ใบ 
– นำปลายเส้นเอ็นไนลอนด้านหนึ่งสอดเข้าไปในรูทางก้นแก้วกระดาษจากด้านนอกเข้ามาดา้นใน 

มัดปมที่ปลายเส้นเอ็นไนลอนแล้วดึงจนกระทั่งปมที่มัดไว้ติดกับก้นแก้วกระดาษ ส่วนปลายเส้นเอ็นไนลอนอีก
ด้านหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกับแก้วกระดาษอีกใบ จะได้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โทรศัพท์กระดาษ 

– ให้นักเรียน 2 คนยืนห่างกันประมาณ 5 เมตร ถือโทรศัพท์กระดาษคนละฝั่ง แล้วดึงเส้นเอ็น
ไนลอนให้ตึง จากนั้นให้นักเรียนคนหนึ่งพูดผ่านโทรศัพท์กระดาษ ส่วนนักเรียนอีกคนหนึ่งแนบหูกับโทรศัพท์
กระดาษเพื่อฟังเสียง โดยสลับกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง แล้วบันทึกผล 

– ดำเนินการเชน่เดียวกับขั้นตอนที่ 3 แต่เพิ่มการใช้มือแตะเส้นเอ็นไนลอนเบาๆ ใช้มือจับเส้นเอ็น
ไนลอนให้แน่น และตัดเส้นเอ็นไนลอนให้ขาด ตามลำดับ แล้วบันทึกผล 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมปีัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
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(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
– เมื่อใช้มือแตะเส้นเอ็นไนลอนเบาๆ จะรู้สึกอย่างไร (แนวคำตอบ เมื่อใช้มือแตะเส้นเอ็นไนลอน

เบา ๆ พบว่า เส้นเอ็นไนลอนสั่น) 
– เสียงที่ได้ยินเมื่อพูดผ่านโทรศัพท์กระดาษแล้วแตะเส้นเอ็นไนลอนเบาๆ แตกต่างจากเสียงที่ได้

ยินเมื่อพูดผ่านโทรศัพท์กระดาษแล้วจับเส้นเอ็นไนลอนให้แน่นหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ แตกต่างกัน โดย
เมื่อแตะเส้นเอ็นไนลอนเบาๆ จะได้ยินเสียงพูด แต่เมื่อจับเส้นเอ็นไนลอนให้แน่นจะไม่ได้ยินเสียงพูด เนื่องจาก
เมื่อจับเส้นเอ็นไนลอนให้แน่น เส้นเอ็นไนลอนจะหยุดสั่น) 

– เมื่อได้ยินเสียงพูดผ่านโทรศัพท์กระดาษแล้วตัดเส้นเอ็นไนลอนให้ขาด ผู้ฟังจะได้ยินเสียงพูด
ผ่านโทรศัพท์กระดาษหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ไม่ได้ยินเสียงพูด เนื่องจากเส้นเอ็นไนลอนซึ่งเป็นตัวกลาง
ของเสียงถูกตัด ทำให้เสียงไม่สามารถเคลื่อนที่มายังหูของผู้ฟังได้) 

– เมื่อพูดผ่านโทรศัพท์กระดาษ เสียงจากผู้พูดเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดใดไปยังผู้ฟัง (แนว
คำตอบ แก้วกระดาษ เส้นเอ็นไนลอน และอากาศ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยอาศัยตัวกลางที่มีการสั่นอย่างต่อเนื่องกันไปจนถึงหูของผู้ฟัง หาก
ตัวกลางของเสียงหยุดสั่นหรือหากไม่มีตัวกลางของเสียงจะทำให้ไม่ได้ยินเสียง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องส่วนประกอบของหู ให้นักเรียนเข้าใจว่า หูเป็นอวัยวะรับเสียง ประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน โดยแต่ละส่วนมีอวัยวะที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังน้ี 

– ใบหู ทำหน้าที่สะท้อนเสียงเข้าไปในรูห ู
– ช่องหูชั้นนอก ทำหน้าที่นำเสียงเข้าสู่เยื่อแก้วห ู
– เยื่อแก้วหู ทำหน้าที่รับเสียงเข้าสู่หูชั้นกลาง 
– กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน ทำหน้าที่เพิ่มแรงสั่นสะเทือนของเสียงเพื่อถ่ายทอด

ไปยังกระดูกก้นหอย 
– กระดูกก้นหอย ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังสมอง 

 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ตัวกลางของเสียงที่เป็นของแข็ง ของเหลว และอากาศ มีสมบัติในการถ่ายทอดเสียงเหมือนกัน
หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เหมือนกัน) 

– ขณะที่เรากำลังดำน้ำในสระว่ายน้ำแล้วได้ยินเสียงที่เพื่อนเรียกจากบริเวณขอบสระ แสดงว่า
เสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดใด (แนวคำตอบ อากาศและน้ำ) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ท่อโลหะ 
2. ไม้เคาะ 
3. ใบกิจกรรม สังเกตโทรศัพท์กระดาษ 
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 การเคลื่อนที่
ของเสียงผ่านตัวกลาง 

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 
 ไดท้ำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง (3)    
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 5/1) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงต่างๆ ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มายังหูของเรา ตัวกลางของ
เสียงมี 3 ชนิด คือ ของแข็ง ของเหลว และอากาศ โดยตัวกลางที่เป็นของแข็งจะถ่ายทอดเสียงได้ดีที่สุด ส่วน
ของเหลวจะถ่ายทอดเสียงได้ดีรองลงมา และอากาศถ่ายทอดเสียงได้น้อยที่สุด 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สังเกตการเคลื่อนที่ของเสยีงผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งและอากาศ 
2. สังเกตเสียงต่างๆ ที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ตัวกลางที่เสียงใช้ในการเคลื่อนที่มายังหูของเรามีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ของแข็ง ของเหลว 
และอากาศ)  

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้าเรายืนอยู่ในห้องเรียนที่ปิดประตูอยู่ แล้วได้ยินเสียงที่เพื่อนตะโกนเรียกจากหน้าประตู เสียง
อาศัยตัวกลางชนิดใดในการเคลื่อนที่ (แนวคำตอบ ของแข็ง (ประตู) และอากาศ)  

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งและอากาศ โดยใช้ไม้เคาะ

เคาะโต๊ะ 1 ครั้ง แล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้น จากนั้นใช้หูแนบกับโต๊ะแล้วเคาะโต๊ะอีกครั้งด้วยแรงเท่ากันกับการเคาะ
โต๊ะครั้งแรก แล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้น จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างของเสียงที่ได้ยินขณะที่ไม่ใช้หูแนบกับโต๊ะ
กับขณะที่ใช้หูแนบกับโต๊ะ 

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

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เสียงที่ได้ยินจากการเคาะโต๊ะขณะที่ยังไม่ใช้หูแนบโต๊ะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดใดมายังหูของ
เรา (แนวคำตอบ อากาศ) 

– เสียงที่ได้ยินจากการเคาะโต๊ะขณะที่ใช้หูแนบโต๊ะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดใดมายังหูของเรา 
(แนวคำตอบ ของแข็ง (โต๊ะ)) 

– เสียงที่ได้ยินจากการเคาะโต๊ะขณะที่ยังไม่ใช้หูแนบโต๊ะกับขณะที่ใช้หูแนบโต๊ะแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ แตกต่างกัน โดยเสียงที่ได้ยินจากการเคาะโต๊ะขณะที่ยังไม่ใช้หูแนบโต๊ะมีเสียงค่อย
กว่าขณะที่ใช้หูแนบโต๊ะ) 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้ าใจว่า  เสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยอาศัยตัวกลางที่มีการสั่นอย่างต่อเนื่องกันไปจนถึงหูของผู้ฟัง โดย
ตัวกลางที่เป็นของแข็งจะถ่ายทอดเสียงได้ดีกว่าอากาศ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูให้นักเรียนสังเกตเสียงต่างๆ ที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน แล้วบอกว่า เสียงที่ได้ยินเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง
ชนิดใด และนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติ กิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– จ๋าทดลองนำนาฬิกาปลุกใส่ไว้ในกล่องโลหะ แล้วใช้เครื่องดูดอากาศดูดอากาศออกจนหมด 
จากนั้นตั้งเวลาปลุก เมื่อถึงเวลาปลุกจ๋าจึงนำหูไปแนบกับกล่องโลหะเพื่อรอฟังเสียง ปรากฏว่าจ๋าไม่ได้ยินเสียง 
นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด (แนวคำตอบ เพราะเสียงต้องเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง 2 ชนิด คือ อากาศและ
กล่องโลหะ แต่เมื่ออากาศที่อยู่ในกล่องโลหะถูกดูดออกจนหมด ในกล่องโลหะจึงไม่มีตัวกลางที่เสียงจะใช้ในการ
เคลื่อนที่ จ๋าจึงไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. โต๊ะ 
2. ไม้เคาะ 
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 การเคลื่อนที่
ของเสียงผ่านตัวกลาง 

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



      แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5       
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  ระดับเสียง (1)       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชีว้ัดชั้นป ี
ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ (ว 2.3 ป. 5/2) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของระดับเสียงต่าง ๆ ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องระดับเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ระดับเสียงเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับการได้ยินเสียงของผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงที่
ได้ยินเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 

– ระดับเสียง 
 

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

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำขลุ่ย กีตาร์ หรือซอ มาเล่นให้เกิดโน้ตต่าง ๆ จากเสียงต่ำไปเสียงสูง แล้วให้นักเรียนฟัง จากนั้น
ครูถามคำถามนักเรียน ดังนี ้

– นักเรียนเคยได้ยินเสยีงจากเคร่ืองดนตรีน้ีหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– เสียงที่นักเรียนได้ยินมีความแตกต่างกันในเรื่องใด (แนวคำตอบ ระดับเสียง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ระดับเสียง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ระดับเสียงคืออะไร (แนวคำตอบ ระดับเสียง คือ ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับการได้ยินเสียงของ
ผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำ) 

– ระดับเสียงมีความสัมพันธ์กับปริมาณใด (แนวคำตอบ ความถี่ของเสียง) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

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

นักเรียนเข้าใจว่า เสียงต่าง ๆ ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันมีระดับเสียงต่างกัน เช่น บางครั้งอาจได้ยินเสียงสูง 
และบางครั้งอาจได้ยินเสียงต่ำ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความถี่ของเสียง ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่สูงจะ
เกิดเสียงสูง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ โดยความถี่ของเสียง คือ จำนวนครั้งของ
การสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงต่อวินาที ซึ่งมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระดับเสียง ตามขั้นตอนดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของระดับเสียง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
และลักษณะของเสียงสูง เสียงต่ำ  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระดับเสียง 
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(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ปัจจัยใดมีผลต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ (แนวคำตอบ ความถี่ของเสียง) 
– เสียงสูง เสียงต่ำเกิดจากสาเหตุใด (แนวคำตอบ เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วย

ความถี่ต่างกัน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ระดับเสียงมี

ความสัมพันธ์กับความถี่ของเสียง ทำให้เกิดเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้ยินเสียงในช่วงความถี่แตกต่างกัน เช่น 
มนุษย์สามารถได้ยินเสียงในช่วงความถี่ประมาณ 20–20,000 เฮิรตซ์  สัตว์ต่าง ๆ เช่น กบและปลารับรู้เสียงที่มี
ความถี่ในช่วงต่ำกว่ามนุษย์ สุนัขและแมวรับรู้เสียงที่มีความถี่สูงกว่ามนุษย์ได้ ส่วนค้างคาวรับรู้เสียงที่มีความถี่
สงูมากได ้

(2) ครูเช่ือมโยงความรู้เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน โดยครูให้นักเรียนสำรวจว่าในชุมชนของนักเรียนมีเครื่องดนตรีไทยใดที่เป็นเครื่องดนตรี
พื้นบ้านบ้าง จากนั้นครูให้ความรู้เสริมกับนักเรียนว่า เครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดสามารถทำให้เกิดเสียงในระดับ
เสียงที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับคนเล่นเครื่องดนตรีไทยว่าต้องการให้เกิดเสียงระดับใด โดยที่เครื่องดนตรีไทยแต่
ละชนิดก็มีเสียงที่เฉพาะตัว เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านในชุมชนของนักเรียนสร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่น ดังนั้น นักเรียนจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป ตัวอย่างของเครื่องดนตรีพื้นบ้านในภาคต่างๆ 
เช ่น สะล ้อและซ ึงของภาคเหนือ ฆ ้องวงใหญ่และจะเข ้ของภาคกลาง แคนและโปงลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และโพนและกลองแขกของภาคใต้ 

 

                           
                                  ซึง                                                              จะเข้ 
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             แคน                                                             กลองแขก 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– มนุษย์ได้ยินเสียงในช่วงความถี่ประมาณเท่าใด (แนวคำตอบ 20 – 20,000 เฮิรตซ์) 
– หลักการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด (แนวคำตอบ ใช้ในการสร้าง

เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ และทำให้สามารถแยกเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างชนิดกันได้) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระดับเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. ขลุ่ย กีตาร์ หรือซอ 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ระดับเสียง 
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 24 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  ระดับเสียง (2)       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ (ว 2.3 ป. 5/2) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความถี่ของเสียงที่มีผลต่อการเกดิเสียงสูง เสียงต่ำได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องระดับเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงต่างๆ ที่เราได้ยินมีระดับเสียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดย
ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 

– ระดับเสียง 
 

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 
ทดลองความถี่ของเสียง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เสียงต่างๆ ที่นักเรียนได้ยินในชีวิตประจำวันมีระดับเสียงแตกต่างกันหรือไม่ (แนวคำตอบ 
แตกต่างกัน) 

– เสียงสูงและเสียงต่ำมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร (แนวคำตอบ เสียงสูงเป็นเสียงที่มีความถี่สูง 
ส่วนเสียงต่ำเป็นเสียงที่มีความถี่ต่ำ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 
ระดับเสียง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– ความถี่ของเสียงมีผลต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำอย่างไร (แนวคำตอบ ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่น
ด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 
– เสียงที่เกิดขึน้จะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับอะไร 
ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 
– เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่สูงขึ้น เสียงที่เกิดน่าจะสูงขึ้น 
ขั้นที่ 3 ทดลอง 
– นำไม้บรรทดัวางไว้บนโต๊ะ ให้ปลายข้างหนึ่งยื่นออกมานอกขอบโต๊ะประมาณ 25 เซนติเมตร 
– ใช้มือข้างหนึ่งกดไม้บรรทัดบนโต๊ะให้ชิดขอบโต๊ะแล้วกดให้แน่น จากน้ันใช้มืออีกข้างหนึ่งกดไม้

บรรทัดส่วนที่โผล่พ้นขอบโต๊ะแล้วปล่อย  
– สังเกตระดับเสียงที่ได้ยินและอัตราเร็วของการสั่นของไม้บรรทัด 
– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 – 3 แต่เปลี่ยนความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่ยื่นพ้นจาก

ขอบโต๊ะเป็น 20, 15 และ 10 เซนติเมตร ตามลำดับ และใช้แรงที่กดไม้บรรทัดแต่ละครัง้ให้เท่ากัน 
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
– แปลความหมายข้อมูลที่ไดจ้ากตารางบันทึกผลการทดลอง 
– นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 
ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
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– นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขยีนรายงานสรุปผลการทดลองส่งคร ู
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ความถี่ของเสียงเกี่ยวข้องกับความยาวของไม้บรรทัดที่ยื ่นพ้นขอบโต๊ะในลักษณะใด(แนว
คำตอบ ความถี่ของเสียงสูงขึ้นเมื่อความยาวของไม้บรรทัดที่ยื่นพ้นขอบโต๊ะลดลง) 

– เราควรกดไม้บรรทัดด้วยแรงที่เท่ากันทุกครั้งเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะในการทดลอง
ต้องการสังเกตความถี่ของเสียงเท่านั้น เราจึงต้องออกแรงกดไม้บรรทัดให้คงที่ เพื่อให้ผลการทดลองเที่ยงตรง
ที่สุด) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การสั่นของ
วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงมีผลต่อความถี่ของเสียง โดยถ้าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงสั่นเร็วขึ้น เสียงที่เกิดขึ้น
จะมีความถี่สูงขึ้นหรือมีเสียงสูงขึ้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องประโยชน์ของคลื่นเหนือเสียง ให้นักเรียนเข้าใจว่า คลื่นเสียงความถี่สูงที่
คนเราไม่สามารถได้ยิน เรียกว่า คลื่นเหนือเสียงหรือคลื่นอัลตราซาวนด์ แพทย์ใช้คลื่นนี้ในการตรวจสอบเพศ
ของทารกในครรภ์ โดยจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงถึง 2,000,000 –7,500,000 เฮิรตซ์ ผ่านผิวหนังของแม่ไป
ยังทารก คลื่นเสียงจะสะท้อนและแปลผลออกมาเป็นภาพให้เห็นที่หน้าจอ 

(2) ครูให้นักเรียนเล่นเกม ค้นหานักดนตรีวงบอดี้แบร์ จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ 
ตามที่กำหนด 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่สูง เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มีเสียงสูง) 
– ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำ เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มีเสียงต่ำ) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระดับเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม ทดลองความถี่ของเสียง 
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 ระดับเสียง 
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. 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 25 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  ระดับเสียง (3)       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ (ว 2.3 ป. 5/2) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำได้ (K) 
2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องระดับเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงสูง เสียงต่ำเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยความถี่ต่างกัน โดยถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่น
ด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 

– ระดับเสียง 
 

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

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
ทดลองเสียงสูง เสียงต่ำ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูยกตัวอย่างเสียงต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่มีระดับเสียงต่างกัน เช่น เสียงนกและเสียงกลอง 
จากนั้นให้นักเรียน 1 คนออกมาเลียนแบบเสียงที่ครูยกตัวอย่างให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย ดังนี ้

– เสียงแต่ละเสียงที่ได้ยินมีระดับเสียงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ แตกต่า งกัน 
เนื่องจากบางเสียงเป็นเสียงสูง เช่น เสียงนก และบางเสียงเป็นเสียงต่ำ เช่น เสียงกลอง)  

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ระดับเสียง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยใด (แนวคำตอบ ความถี่ของเสียง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัตกิิจกรรม ทดลองเสียงสูง เสียงต่ำ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 

– การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำขึ้นอยู่กับอะไร 
ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 

– เมื่อความสูงของระดับของน้ำในแก้วมากขึ้น เสียงที่เกิดน่าจะต่ำลง 
ขั้นที่ 3 ทดลอง 

– ใส่น้ำลงไปในแก้วทั้ง 2 ใบ ให้ระดับน้ำแตกต่างกัน โดยใบแรกใส่น้ำประมาณ 
4
1
 ของแก้ว และ

ใบที่ 2 ใส่น้ำเกือบเต็มแก้ว  
– ใช้ไม้เคาะเคาะข้างแก้วแต่ละใบด้วยแรงเท่า ๆ กัน สังเกตเสียงที่เกิดขึ้น 

ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 



      แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5       
 

– แปลความหมายข้อมูลที่ไดจ้ากตารางบันทึกผลการทดลอง 
– นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 

ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
– นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมของกิจกรรมนี้คืออะไร (แนวคำตอบ ตัวแปรต้น คือ 
ความสูงของระดับของน้ำในแก้ว ตัวแปรตาม คือ ระดับเสียงที่เกิดขึ้น ตัวแปรควบคุม คือ แรงที่ใช้ในการเคาะ
แก้ว) 

– เมื่อใช้ไม้เคาะที่แก้วแต่ละใบ เสียงสูง เสียงต่ำที่ได้ยินเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอ บ 
ไม่เหมือนกัน เนื่องจากเมื่อเคาะแก้วที่มีน้ำมากจะได้ยินเสียงต่ำ แต่เมื่อเคาะแก้วที่มีน้ำน้อยจะได้ยินเสียงสูง) 

– การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำเกี่ยวข้องกับความสูงของระดับของน้ำในแก้วหรือไม่ อย่างไร  (แนว
คำตอบ ความสูงของระดับของน้ำในแก้วมีผลต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ โดยเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงเมื่อน้ำ
ในแก้วมีความสูงน้อย และเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ำเมื่อน้ำในแก้วมีความสูงมาก) 

– ความถี่ของเสียงเกี่ยวข้องกับความสูงของระดับของน้ำในแก้วลักษณะใด  (แนวคำตอบ ความ
สูงของระดับของน้ำในแก้วมีผลต่อความถี่ของเสียง โดยเมื่อเคาะแก้วที่มีความสูงน้อย น้ำจะสั่นด้วยความถี่สูง 
จึงได้ยินเสียงสูง และเมื่อเคาะแก้วที่มีความสูงมาก น้ำจะสั่นด้วยความถี่ต่ำ จึงได้ยินเสียงต่ำ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เสียงสูง 
เสียงต่ำเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยความถี่ต่างกัน ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิด
เสียงสูง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า เสียงต่าง ๆ ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันอาจเปลี่ยนแปลง
ระดับเสียงได้ขึ้นอยู่กับขนาด ความยาว และความตึงของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมี
ขนาดเล็ก มีความยาวน้อย และมีความตึงมาก แหล่งกำเนิดเสียงจะสั่นด้วยความถี่ สูงทำให้เกิดเสียงสูง แต่ถ้า
แหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดใหญ่ มีความยาวมาก และมีความตึงน้อย แหล่งกำเนิดเสียงจะสั่นด้วยความถี่ต่ำทำให้
เกิดเสียงต่ำ 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับระดับเสียง จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 

(3) ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา หัวข้อ ฝึกเพิ่มพูนทักษะ ในหนังสือเรียน โดยครู
อธิบายความหมายของกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประโยชน์จากกิจกรรมสะเต็มศึกษา รวมทั้งกระบวนการออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ 6 ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้จากเนื้อหาในภาคผนวกประกอบการอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจ (ครูสามารถจดักิจกรรมสะเต็มศึกษาเสริมนอกเวลาเรยีนได้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม
สะเต็มศึกษาในเอกสารความรู้เสริมสำหรับครู**) 
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5) ขั้นประเมนิ 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยความถี่ต่าง ๆ มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ขนาด 
ความยาว และความตึงของแหล่งกำเนิดเสียง) 

– ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง ก มีความถี่ 150 เฮิรตซ์ และเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง ข มี
ความถี่ 300 เฮิรตซ์ เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่าง ไร (แนวคำตอบ ไม่
เหมือนกัน โดยเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง ข จะมีเสียงสูงกว่าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง ก เนื่องจากมีความถี่
สูงกว่า จึงทำให้เกิดเสียงที่สูงกว่า) 

 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระดับเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม ทดลองเสียงสูง เสียงต่ำ 
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 ระดับเสียง 
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 26  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  ความดังของเสียง (1)      
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชีว้ัดชั้นป ี
1. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย (ว 2.3 ป. 5/3) 
2. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (ว 2.3 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความหมายของความดังของเสียงได้ (K) 
2. สังเกตการวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความดังของเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงต่างๆ ที่เราได้ยินเป็นเสียงดังหรือเสียงค่อยขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดย
ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียง
ค่อย นอกจากนี้ความดังของเสียงยังขึ้นอยู่กับความเข้มเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงอีกด้วย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 

– ความดังของเสียง 
 

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

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลความดังของเสียง 
2. วัดความดังของเสียงต่างๆ ที่ได้ยินในบริเวณโรงเรียน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยเขียนตัวอย่างเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความดังต่างกัน
บนกระดาน เช่น เสียงเครื่องดูดฝุ่น เสียงหายใจ เสียงเครื่องตัดโลหะ และเสียงกระซิบ แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย ดังนี ้

– แหล่งกำเนิดเสียงเหล่านี้มีความแตกต่างกันในเรื่องใด (แนวคำตอบ ความดังของเสียง) 
– เรียงลำดับความดังของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเหล่านี้จากเสียงดังที่สุดไปยังเสียงค่อยที่สุด 

(แนวคำตอบ เสียงเครื่องตัดโลหะ เสียงเครื่องดูดฝุ่น เสียงกระซิบ และเสียงหายใจ) 
 2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้

เรื่อง ความดังของเสียง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เสียงต่างๆ ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเสียงดังหรือเสียงค่อย นักเรียนคิดว่าเกิด
จากอะไร (แนวคำตอบ เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยพลังงานที่แตกต่างกัน) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความดังของเสียง จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจวา่ ความดังของเสียง คือ ความรู้สึกได้ยินของคนเราวา่ดังมากหรือดังนอ้ย ซึ่งเกิดจากการสั่นของ
แหล่งกำเนิดเสียงด้วยพลังงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ความดังของเสียงยังมีความสัมพันธ์กับความเข้มเสียง
ด้วย โดยความเข้มเสียง คือ พลังงานเสียงที่ตกตั้งฉากบนหนึ่งหน่วยพื้นที่ในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็นวัตต์/
ตารางเมตร และความดังของเสียงยังขึ้นอยู่กับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟังด้วย 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความดังของเสียง ตามขั้นตอน ดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของความดังของเสียง การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับความดังของเสียง 
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– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความดังของเสียง 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ความดังของเสียงคืออะไร (แนวคำตอบ ความรู้สึกได้ยินของคนเราว่าดังมากหรือดังน้อย) 
– ปัจจัยที ่มีผลต่อการเกิดเสียงดัง เสียงค่อยคืออะไร (แนวคำตอบ พลังงานในการสั ่นของ

แหล่งกำเนิดเสียง ความเข้มเสียง และระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟัง) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เสียงดัง 

เสียงค่อยเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยพลังงานที่แตกต่างกัน โดยถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วย
พลังงานมากขึ้นจะทำให้เกิดเสียงดังมากขึ้น นอกจากนี้ความดังของเสียงยังขึ้นอยู่กับความเข้มเสียงและ
ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟังอีกด้วย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดระดับความดังของเสียงให้นักเรียนเข้าใจว่า นักวิทยาศาสตร์
กำหนดระดับความดังของเสียงไว้เป็นมาตรฐานในหน่วยที่มีชื่อว่า เดซิเบล (dB) การวัดความดังของเสียงจะใช้
เครื่องมือที่มีชื่อว่า ซาวนด์มิเตอร์ (sound meter) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดความดังของเสียงว่ามีความดัง
อยู่ที่ระดับกี่เดซิเบลได้โดยตรง 

 

 
ซาวนด์มิเตอร ์

(2) ครใูห้นักเรยีนวัดความดังของเสียงต่างๆ ที่ได้ยินในบริเวณโรงเรียนโดยใช้ซาวนด์มิเตอร์แล้วบอกว่า
แต่ละเสียงมีความดังที่ระดับกี่เดซิเบล 

(3) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องอเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์  ให้นักเรียนเข้าใจว่า อเล็กซานเดอร์ เก
รแฮม เบลล ์เป็นผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์คนแรก โดยใช้หลักการความดังของเสียงที่หูมนุษย์สามารถรับรู้ได้ 
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5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิม่เติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– พลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงมีผลต่อความดังของเสียงลักษณะใด (แนวคำตอบ เมื่อ

แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมากขึ้น เสียงที่เราได้ยินก็จะดังมากขึ้น) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความดังของเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ  ผังมโน
ทัศน์ 
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. ซาวนด์มิเตอร์ 
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 ความดังของ
เสียง 

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 27  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  ความดังของเสียง (2)      
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย (ว 2.3 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อยได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความดังของเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การเกิดเสียงดัง เสียงค่อยที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง 
โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยพลังงานมากจะมีความเข้มเสียงสูงทำให้เกิดเสียงดัง ส่วนแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่น
ด้วยพลังงานน้อยจะมีความเข้มเสียงต่ำทำให้เกิดเสียงค่อย 
 

5. สาระการเรยีนรู ้
 การได้ยินเสียง 

– ความดังของเสียง 
 

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

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
ทดลองความดังของเสียง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เสียงต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ยินในชีวิตประจำวันมีความดังเท่ากันหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน) 
– ยกตัวอย่างเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีเสียงดังมา 2 เสียง (แนวคำตอบ เสียงเครื่องบินและ

เสียงพลุ) 
– ยกตัวอย่างเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีเสียงค่อยมา 2 เสียง (แนวคำตอบ เสียงน้ำไหลและ

เสียงหายใจ) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ความดังของเสียง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– การสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยพลังงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
อย่างไร (แนวคำตอบ ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วย
พลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความดังของเสียงในชีวิตประจำวัน จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดย

ครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงในชีวิตประจำวันมีระดับความดังแตกต่างกัน โดย
ระดับความดังของเสียงที่ได้ยินแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 0 – 85 เดซเิบลที่ไม่เป็นอันตรายต่อหู และช่วงมากกว่า 
85 เดซิเบลที่เป็นอันตรายต่อหู ถ้าได้ยินเสียงดังในช่วงมากกว่า 85 เดซิเบลเป็นเวลานานก็เป็นอันตรายต่อหูได ้

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ทดลองความดังของเสียง ตามขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 

– ความแรงในการสั่นของเส้นเอ็นไนลอนมีผลต่อความดังของเสียงหรือไม่ 
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ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 
– เมื่อเส้นเอ็นไนลอนสั่นแรงขึน้ เสียงที่เกิดน่าจะดังขึ้น 

ขั้นที่ 3 ทดลอง 
– ขึงเส้นเอ็นไนลอนให้ตึง แล้วใช้นิ้วดีดครั้งที่ 1 ตรงกลางของเส้นเอ็นไนลอนเบาๆ พร้อมกับ

สังเกตความดังของเสียง แล้วบันทึกผล 
– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 แต่ดีดเส้นเอ็นไนลอนครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับในตำแหน่ง

เดียวกันให้แรงขึ้นในแต่ละครั้ง สังเกตความดังของเสียง แล้วบันทึกผล  
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 

– แปลความหมายข้อมูลที่ไดจ้ากตารางบันทึกผลการทดลอง 
– นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 

ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
– นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ความแรงในการดีดเส้นเอ็นไนลอนมีผลต่อความดังของเสียงหรือไม่ เพราะเหตุใด  (แนวคำตอบ 
มีผล เพราะความดังของเสียงขึ้นอยู่กับความแรงในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง) 

– นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะทำให้กิจกรรมครั้งนี้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด (แนว
คำตอบ ควรดีดเส้นเอ็นที่ตำแหน่งเดิมทุกครั้ง) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การสั่นของ
วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงมีผลต่อความดังของเสียง ถ้าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงสั่นแรงขึ้นหรือสั่นด้วย
พลังงานมากขึ้น เสียงที่เกิดจะมีความเข้มเสียงสูง และมีเสียงดังมากขึ้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยครูถามนักเรียนว่าเคยมีใครไปชมการแสดงดนตรีใน
หอประชุม หรือดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์บ้าง จากนั้นครูให้ความรู้เสริมกับนักเรียนว่า หอประชุมและโรง
ภาพยนตร์มีการออกแบบห้องให้เกิดการสะท้อนของเสียงที่พอเหมาะ เพื่อให้ผู้ชมได้รับฟังเสียงที่มีความดัง
เหมาะสมและดีที่สุดทำให้ดนตรีเกิดความไพเราะมากขึ้น หรือทำให้ภาพยนตร์มีความสนุกสนานมากขึ้น  
 ไทยมีหอประชุมที่ใช้แสดงดนตรีอยู่หลายที่ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หรือเมืองไทยรัชดา
ลัยเธียเตอร์  
 สิงคโปร์มีโรงละครขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมอ่าวมารีนา ชื่อว่า โรงละครเอสพลานาด ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะครบ
วงจร นอกจากจะมีโรงละครแล้ว ยังมีคอนเสิร์ตฮอลล์ ห้องสมุด และห้องแสดงภาพ ซึ่งโรงละครเอสพลานาดมี
ชื่อเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ทุเรียนยักษ์ เพราะลักษณะตัวอาคารคล้ายหนามของทุเรียน 
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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  

– ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมีความเข้มเสียงสูง เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มี
เสียงดัง) 

– ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมีความเข้มเสียงต่ำ เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มี
เสียงค่อย) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความดังของเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ  ผังมโน
ทัศน์ 
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. ใบกิจกรรม ทดลองความดังของเสียง 
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 ความดังของ
เสียง 

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 28  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  ความดังของเสียง (3)      
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย (ว 2.3 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงดัง เสียงค่อยได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความดังของเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงดังเป็นเสียงที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยพลังงานมากและมีความเข้มเสียงสูง ส่วน
เสียงค่อยเป็นเสียงที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยพลังงานน้อยและมีความเข้มเสียงต่ำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 

– ความดังของเสียง 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. ทดลองเสียงดัง เสียงค่อย 
2. สังเกตการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 (1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ทดลองเสียงดัง เสียงค่อย ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 
– ปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงดัง เสียงค่อยมีอะไรบ้าง 

ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 
– เมื่อเขย่ากล่องพลาสติกด้วยแรงมากขึ้น เสียงที่เกิดน่าจะดังขึ้น 

ขั้นที่ 3 ทดลอง 
– ใส่ลูกปัด 10 ลูกลงในกล่องพลาสติก แล้วปิดฝากล่องให้สนิท  
– เขย่ากล่องพลาสติกเบา ๆ ฟังเสียงที่เกิดขึ้น แล้วบันทึกผล 
– เขย่ากล่องพลาสติกแรง ๆ ฟังเสียงที่เกิดขึ้น แล้วบันทึกผล 

ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
– แปลความหมายข้อมูลที่ไดจ้ากตารางบันทึกผลการทดลอง 
– นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 

ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
– นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขยีนรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
1) ครูถามคำถามนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– วัตถุที่มีแสงสว่างในตัวเองเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง) 
– วัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ วัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง) 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนสำรวจวัตถุต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน แล้วจำแนกประเภทของวัตถุที่สำรวจ

พบว่าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง และนับจำนวนว่าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิด
แสงมีจำนวนเท่าไร และวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงมีจำนวนเท่าไร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเขียนแผนภูมิแสดงการ
แบ่งกลุ่มวัตถุที่สำรวจพบ 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียน
สำรวจและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมของกิจกรรมนี้คืออะไร (แนวคำตอบ ตัวแปรต้น คือ 
แรงที่ใช้ในการเขย่ากล่องพลาสติก ตัวแปรตาม คือ ความดังของเสียงที่เกิดขึ้น ตัวแปรควบคุม คือ จำนวน
ลูกปัดในกล่องพลาสติก) 

– การเขย่ากล่องพลาสติกด้วยแรงที่แตกต่างกันมีผลต่อความดังของเสียงในลักษณะใด (แนว
คำตอบ เมื่อเขย่ากล่องพลาสติกด้วยแรงที่มากขึ้น เสียงที่เกิดก็จะดังมากขึ้น) 

– การเขย่ากล่องพลาสติกด้วยแรงที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับพลังงานในการสั่นของกล่องพลาสติก
ที่ใส่ลูกปัดหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเมื่อเขย่ากล่องพลาสติกเบาๆ ใช้พลังงานในการ
เขย่าน้อย ลูกปัดในกล่องพลาสติกจะสั่นด้วยพลังงานน้อย เมื่อลูกปัดกระทบกล่องพลาสติกจะทำให้เกิดเสียง
ค่อย แต่เมื่อเขย่ากล่องพลาสติกแรง ๆ ใช้พลังงานในการเขย่ามาก ลูกปัดในกล่องพลาสติกจะสั่นด้วยพลังงาน
มาก เมื่อลูกปัดกระทบกล่องพลาสติกจะทำให้เกิดเสียงดัง) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เสียงดังเกิด
จากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยพลังงานมากและมีความเข้มเสียงสูง ส่วนเสียงค่อยเกิดจากการสั่นของ
แหล่งกำเนิดเสียงด้วยพลังงานน้อยและมีความเข้มเสียงต่ำ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนสังเกตการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย โดยใช้ไม้เคาะเคาะบนโต๊ะเบา ๆ พร้อมทั้งฟังเสียงที่
เกิดขึ้น จากนั้นใช้ไม้เคาะเคาะบนโต๊ะแรงๆ พร้อมทั้งฟังเสียงที่เกิดขึ้น แล้วให้นักเรียนบอกว่าเสียงที่ได้ยินมี
ลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน 
 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมาก เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มีเสียงดัง) 
– ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อย เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มีเสียง

ค่อย) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความดังของเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม ทดลองเสียงดัง เสียงค่อย 
2. โต๊ะ 
3. ไม้เคาะ 
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 ความดังของ
เสียง 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  ความดังของเสียง (4)      
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย (ว 2.3 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายการได้ยินเสียงดังหรือเสียงค่อยเมื่อผู้ฟังอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงในระยะต่าง ๆได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความดังของเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ความดังของเสียงขึ ้นอยู่กับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟัง โดยถ้าผู้ฟังอยู่ห่างจาก
แหล่งกำเนิดเสียงมากขึ้นเรื่อย ๆ เสียงที่ได้ยินก็จะค่อยลง 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การได้ยินเสียง 

– ความดังของเสียง 
 

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 
สังเกตความดังของเสียงกับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้ฟัง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูเขียนตัวอย่างเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ บนกระดาน เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงเครื่องบิน 
เสียงหายใจ และเสียงใบไม้ไหว แล้วถามคำถามกับนักเรียนดังนี้ 

– เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใดเป็นเสียงดัง (แนวคำตอบ เสียงฟ้าร้องและเสียงเครื่องบิน) 
– เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใดเป็นเสียงค่อย (แนวคำตอบ เสียงหายใจและเสียงใบไม้ไหว) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ความดังของเสียง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เสียงต่างๆ ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันมีความดังต่างกันเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะ
แหล่งกำเนิดเสียงสั ่นด้วยพลังงานต่างกัน ทำให้มีความเข้มเสียงต่างกัน นอกจากนี้ ถ้าผู ้ฟังอยู ่ห่างจาก
แหล่งกำเนิดเสียงในระยะต่างกัน เสียงที่ได้ยินก็จะต่างกันด้วย) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้ฟัง ตามขั้นตอน ดังนี้ 
– วางวิทยุไว้ข้างสนามของโรงเรียน 
– นักเรียน 1 คนยืนอยู่ห่างจากวิทยุ 1 เมตร 
– เปิดวิทยุให้มีความดังพอประมาณ แล้วให้นักเรียนที่อยู่ห่างจากวิทยุ 1 เมตรฟังเสียง จากนั้น

เดินออกห่างจากวิทยุมากขึ้นเรื่อยๆ เป็น 2 เมตร, 3 เมตร, 4 เมตร และ 5 เมตร ตามลำดับ โดยที่ความดังของ
เสียงเท่าเดิม 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– แหล่งกำเนิดเสียงของกิจกรรมนี้คืออะไร (แนวคำตอบ วิทยุ) 
– เมื่อยืนอยู่ในระยะห่างที่เพิ่มขึ้น เสียงที่ได้ยินมีความดังเท่ากันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ 

เสียงที่ได้ยินมีความดังไม่เท่ากัน คือ เมื่อเดินออกห่างจากวิทยุมากขึน้เรื่อย ๆ เสียงที่ได้ยินจะค่อยลง) 
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– ผลสรุปของกิจกรรมนี ้คืออะไร (แนวคำตอบ เสียงดัง เสียงค่อยขึ ้นอยู ่กับระยะห่างจาก
แหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟัง) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การได้ยิน
เสียงดัง เสียงค่อยขึ้นอยู่กับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟัง โดยถ้าผู้ฟังอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด
เสียงมากขึ้นเรื่อยๆ เสียงที่ได้ยินก็จะค่อยลง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเร ียนค ้นคว ้าคำศ ัพท ์ภาษาต ่างประเทศเก ี ่ยวก ับความด ังของเส ียง จากหนังส ือเร ี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  

– ความดังของเสียงสัมพันธ์กับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟังในลักษณะใด (แนว
คำตอบ ความดังของเสียงลดลงตามระยะห่างจากแหล่ งกำเนิดเสียงถึงหูของผู ้ฟัง โดยถ้าระยะห่างจาก
แหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟังน้อยจะได้ยินเสียงดัง และถ้าระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงหูของผู้ฟังมากจะ
ได้ยินสียงค่อย) 

– ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานเท่าเดิม แต่ผู้ฟังอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงมากขึ้น เสียง
ที่ผู้ฟังได้ยินจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ เสียงค่อยลง) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความดังของเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ ผัง
มโนทัศน ์

2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้ความดังของเสียงกับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้ฟัง  
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 ความดังของ
เสียง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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 30 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง (1)     
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง

เสียง (ว 2.3 ป. 5/5) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของเสียงในชีวิตประจำวันที่เป็นอันตรายต่อหูได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรือ่งอันตรายที่เกิดจากเสียงดังไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เสียงที่มีความดังมากๆ และเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทางเสียง 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง 
 

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 
1. สำรวจเสียงในชีวิตประจำวัน 
2. ประดิษฐ์โมไบล์แหล่งกำเนิดเสียงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูยกตัวอย่างเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน เช่น เสียงนกร้อง  เสียงลม
พัด และเสียงเครื่องตัดหญ้า แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี้ 

– เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใดมีความดังมากที่สุด (แนวคำตอบ เสียงเครื่องตัดหญ้า) 
– นักเรียนชอบเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงดังกล่าวหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ชอบ 

เพราะเป็นเสียงที่ดังเกินไปและก่อให้เกิดความรำคาญ) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจาก

เสียงดังที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอ
ข้อมูลหน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– มลพิษทางเสียงคืออะไร (แนวคำตอบ สภาวะที่มีเสียงดังเกินไปหรือเสียงที่ก่อให้เกิดความ
รำคาญ) 

– ยกตัวอย่างเสียงที่เป็นมลพิษทางเสียง (แนวคำตอบ เสียงแตรรถยนต์และเสียงเครื่องตัดหญ้า)  
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้ าใจว่า สภาวะที่มี

เสียงดังเกินไปหรือเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ เรียกว่า มลพิษทางเสียง 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน แล้วให้นักเรียนสำรวจเสียงในชีวิตประจำวัน ตามขั้นตอน ดังนี้ 

– สำรวจเสียงต่างๆ ที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน 
– สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความดังของเสียงต่างๆ ที่นักเรียนสำรวจพบ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 

หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– จำแนกความดังของเสียงต่างๆ ที่นักเรียนสังเกตได้ว่าเป็นเสียงที่ดังน้อยกว่า 85 เดซิเบลหรือ

เสียงที่ดังมากกว่า 85 เดซิเบล 
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(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสำรวจ
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– เสียงที่นักเรียนสำรวจพบมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ เสียงน้ำไหล เสียงพูดคุย เสียงแตรรถยนต์ 
เสียงลมพัด และเสียงเครื่องตัดหญ้า) 

– เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใดมีความดังน้อยกว่า 85 เดซิเบล (แนวคำตอบ เสียงน้ำไหล เสียงพูด
คุย และเสียงลมพัด) 

– เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใดมีความดังมากกว่า 85 เดซิเบล (แนวคำตอบ เสียงแตรรถยนต์ 
และเสียงเครื่องตัดหญ้า) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เสียงต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวันมีทั้งเสียงที่มีความดังน้อยกว่า 85 เดซิเบล และเสียงที่มีความดังมากกว่า 85 เดซิเบล ถ้าได้ยิน
เสียงดังในช่วงมากกว่า 85 เดซิเบลติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดอันตรายต่อหูได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน แล้วให้นักเรียนประดิษฐ์โมไบล์แหล่งกำเนิดเสียงที่ก่อให้เกิด
มลพิษทางเสียง ตามขั้นตอน ดังน้ี 

– นำกระดาษแข็งสีขาวมาตัดเป็นรูปร่างต่างๆ 5 แผ่น เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม และหก
เหลี่ยม  

– เลือกแหล่งกำเนิดเสียงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงมา 5 แหล่ง แล้ววาดรูปลงในกระดาษแข็งที่
ตัดไว้ พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม  

– เจาะรูด้านบนของกระดาษแข็งสีขาวแต่ละแผ่น ใช้ไหมพรมที่เตรียมไว้ผูกเข้ากับกระดาษแต่ละ
แผ่นเป็นโมไบล ์

(2) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 
 

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

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เสียงทะเลาะวิวาทจัดเป็นมลพิษทางเสียงหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ เป็นมลพิษทางเสียง 

เพราะเสียงทะเลาะวิวาทเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ฟัง) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด
หรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. กระดาษแขง็สีขาว 
3. สีไม้/สีเทียน 
4. ไหมพรม 
5. กรรไกร 
6. ที่เจาะกระดาษ 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
10. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 
11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง อันตรายที่เกิด
จากเสียงดัง 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 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 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง (2)     
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชีว้ัดชั้นป ี
ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง

เสียง (ว 2.3 ป. 5/5) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายอันตรายที่เกิดจากเสียงดังได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอันตรายที่เกิดจากเสียงดังไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นมลพิษทางเสียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นเราจึงต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่เกิดปัญหามลพิษ
ทางเสียง 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง 
 

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

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามนักเรียนถึงเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน เช่น 

– ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน นักเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้าง (แนวคำตอบ เสียงนาฬิกาปลุก เสียง
ไก่ขัน เสียงรถยนต์ เสียงพูดคุย และเสียงเพลง) 

– เสียงเหล่านี้ที่นักเรียนได้ยินจัดเป็นมลพิษทางเสียงใช่หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่ใช่) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– เสียงที่เป็นมลพิษทางเสียงมีลักษณะใด (แนวคำตอบ เสียงที่ดังมากเกินไปหรือเสียงที่ก่อให้เกิด
ความรำคาญแก่ผู้ฟัง) 

– เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงใดในชีวิตประจำวันจัดเป็นมลพิษทางเสียง (แนวคำตอบ เสียง
รถจักรยานยนต์ เสียงทะเลาะวิวาท และเสียงสุนัขเห่า) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากมลพิษทางเสียงและแนวทางการป้องกันและลดปัญหา

มลพิษทางเสียง โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  การได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ดังเกินไปหรือ
เสียงที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรำคาญ อาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการสื่อสารและประสิทธิภาพการ
ทำงานได้ ซึ่งการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางเสียงมีหลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เสียง การหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังมากๆ หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่เครื่องป้องกันหู เพื่อลดอันตราย
ที่จะเกิดกับหูของเรา 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงและแนว
ทางการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางเสียง ตามขั้นตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ผลกระทบต่อร่างกาย ผลกระทบต่อจิตใจ ผลกระทบต่อการสื่อสาร
และประสิทธิภาพการทำงาน และแนวทางการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางเสียง 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
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– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงและแนวทางการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางเสียง 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– มลพิษทางเสียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ในด้านใด (แนวคำตอบ 1) ผลกระทบต่อร่างกาย 
เช่น เกิดอาการหูหนวกเฉียบพลัน บาดเจ็บที่แก้วหู และหูอื้อ 2) ผลกระทบต่อจิตใจ เช่น ก่อให้เกิดความรำคาญ
และเกิดความเครียด 3) ผลกระทบต่อการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน) 

– ยกตัวอย่างแนวทางการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางเสียงว่ามีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ดูแล
รักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและไม่ดัดแปลงท่อไอเสีย ไม่ใช้แตรลม
หรือบีบแตรโดยไม่จำเป็น และใส่ที่ครอบหู ที่อุดหู หรือใช้สำลีอุดหูเมื่อจำเป็นต้องอยู่ ในบริเวณที่มีเสียงดังมาก 
ๆ) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การได้ยิน
เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นมลพิษทางเสียงอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ รวมถึงการสื่อสารและ
ประสิทธิภาพการทำงานได้ เราจึงควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นมลพิษทางเสียงหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่
เครื่องป้องกันหู เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดกับหูของเรา 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– “เสียงลมพัด เสียงประทัด เสียงหวูดรถไฟ และเสียงหายใจ” เสียงใดจัดเป็นมลพิษทางเสียง 
(แนวคำตอบ เสียงประทัดและเสียงหวูดรถไฟ เนื่องจากเป็นเสียงที่ดังมากเกินไป) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด
หรือผังมโนทัศน ์  
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
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 อันตรายที่เกิด
จากเสียงดัง 

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 32 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   เรื่อง  อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง (3)     
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง

เสียง (ว 2.3 ป. 5/5) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายสาเหตุของการเกิดมลพิษทางเสียงได้ (K) 
2. อธิบายผลกระทบของมลพิษทางเสียงได้ (K) 
3. เสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางเสียงได้ (K) 
4. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
5. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
6. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
7. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอันตรายที่เกิดจากเสียงดังไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 มลพิษทางเสียงเป็นสภาวะที่เกิดจากเสียงที่ดังเกินไป ซึ่งคนเราไม่ต้องการได้ยิน เพราะทำให้เกิดความ
รำคาญหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงานได้ 
ดังนั้นเราจึงต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดัง 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง 
 

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

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลมลพิษทางเสียง 
2. ประดิษฐ์แผน่ภาพพลิกแสดงแนวทางการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางเสียง 

 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนดูรูปหรือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดเสียงที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 
เช่น การเจาะถนนและการจราจรคับคั่ง แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี 

– เสียงที่เกิดขึ้นเหล่านี้จัดเป็นมลพิษทางเสียงหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ เป็นมลพิษทางเสียง 
เนื่องจากเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่ดังมากเกินไปและก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ฟัง) 

– เสียงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมนุษย์หรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ส่งผลกระทบต่อมนุษย์  
เนื ่องจากเป็นเสียงที ่ทำให้เกิดความรำคาญ เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการสื่อสารและ
ประสิทธิภาพการทำงานด้วย) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
อันตรายที่เกิดจากเสียงดัง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

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

(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– นักเรียนเคยได้ยินเสยีงประทัดหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– นักเรียนทำอยา่งไรเมื่อไดย้ินเสียงประทัด (แนวคำตอบ ใช้มือปดิหเูพื่อป้องกันอันตรายทีจ่ะเกิด

กับหู) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นข้อมูลมลพิษทางเสียง ตามขั้นตอน ดังน้ี 
– สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง วารสารวิทยาศาสตร์ หรือ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี ้
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 สาเหตุของการเกิดมลพิษทางเสียง 
 ผลกระทบของมลพิษทางเสียง 
 แนวทางการป้องกันและลดมลพิษทางเสียง 

– นำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอหน้าห้องเรียน 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ยานพาหนะที่ดัดแปลงท่อไอเสียและ
การทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม) 

– ถ้าเราได้ยินเสียงดังมากๆ เป็นระยะเวลานานจะเป็นอันตรายต่อหูของเราอย่างไร (แนวคำตอบ 
ทำให้หูของเราไม่ได้ยินช่ัวคราวหรืออาจถึงขั้นไม่ได้ยินถาวร) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  มลพิษทาง
เสียงเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่สร้างเสียงดังเกินไปหรือทำให้ผู้ฟังเกิดความรำคาญ ส่งผลต่อหูของเราได้ ซึ่ง
การป้องกันและแก้ไขมีหลายวิธี เช่น การลดความดังของแหล่งกำเนิดเสียง หรือการสวมใส่เครื่องป้องกันหูเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เสียงดังเข้าสู่หูของเรา 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนประดิษฐ์แผ่นภาพพลิกแสดงแนวทางการป้องกันและลดปัญหามลพิษทางเสียง แล้วออกมา
นำเสนอหน้าห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในห้อง 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– “มลพิษทางเสียงส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง” นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ 
เพราะอะไร (แนวคำตอบ เห็นด้วย เพราะในบริเวณที่มีเสียงดังจะทำให้ได้ยินเสียงจากการสื่อสารไม่ชัดเจน อาจ
ทำให้รับฟังคำสั่งต่างๆ ผิดพลาด ขาดสมาธิในการทำงาน และส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้) 

– ถ้านักเรียนสามารถกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงได้ 3 ข้อ นักเรียนจะกำหนดว่า
อย่างไร (แนวคำตอบ 1) ออกกฎหมายไม่ให้มีการใช้แตรลม 2) ออกกฎหมายควบคุมให้โรงงานอุตสาหกรรมมี
ความดังของเสียงเฉลี่ยไม่เกิน 85 เดซิเบล 3) ออกข้อบังคับให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆ สวมใส่
เครื่องป้องกันหู) 
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ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดัง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด
หรือ ผังมโนทัศน ์

2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ของนักเรียน  

3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนช่ัวโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– เสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นสสารในสถานะใดได้ดีที่สุด (แนวคำตอบ ของแข็ง) 
4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงของสสาร 
5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน

ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. รูปหรือสื่อมลัติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง เช่น การเจาะถนนและ
การจราจรคบคั่ง 

2. ใบกิจกรรม สืบค้นข้อมูลมลพิษทางเสียง 
3. กระดาษแขง็ 
4. สีไม้/สีเทียน 
5. กรรไกร 
6. แบบทดสอบหลังเรียน 
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 อันตรายที่เกิด
จากเสียงดัง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติตอ่
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 
 ไดท้ำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

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

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

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



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา ว 15102 รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : สื่อพูดได้       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

เรื่อง  เครื่องดนตรีหรรษา (Instrument)     จำนวน 5 ชั่วโมง  
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 2.3 ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ค 2.2 ป.5/4 บอกลักษณะของปริซึม 
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วย การ
พูด/การเขียน 
ท 3.1 ป.5/4 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา 
ส 4.1 ป.5/1 สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย  
ศ 2.1 ป.5/4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง 
ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

2. สาระสำคัญ 
ใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นความเป็นมาของเครื่องดนตรีในท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบเครื่อง
ดนตรีให้มีรูปร่างลักษณะของปริซึมและเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เพื่อบรรเลงเป็นทำนอง โดยเลือกใชว้ัสดุ
เหลือใช้พร้อมทั ้งนำเสนอโดยการพูด/เขียนรายงานเรื ่องที ่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 
  3.1.1 นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเครื่องดนตรี 
(Science) 

      3.1.2 นักเรียนสามารถสืบค้นความเป็นมาของเครื ่องดนตรีในท้องถิ ่นโดยใช้หลักฐานที่
หลากหลาย (Social)  

      3.1.3 นักเรียนสามารถพูด/เขียนรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า (Thai)  
  3.1.4 นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน (Technology) 
  3.1.5 นักเร ียนสามารถออกแบบและสร ้าง เคร ื ่องดนตรี  ผ ่านกระบวนการออกแบบ                   
เชิงวิศวกรรม (Engineering) 
  3.1.6 นักเรียนสามารถรวบรวม เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวข้องกับชิ้นงาน (English) 

      3.1.7 นักเรียนสามารถออกแบบเครื่องดนตรีรูปร่างของปริซึมได้ (Mathematics) 
  3.1.8 นักเรียนสามารถใช้เครื่องดนตรีที่สร้างข้ึนบรรเลงเป็นทำนองเพลงได ้(Morality & Art)  
  3.1.9 นักเรียนสามารถใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (Occupations) 
 
 



  4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2.1 มีวินัย 

         4.2.2 มุ่งมั่นในการทำงาน         

         4.2.3 ใฝ่เรียนรู้  
  4.3 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
   4.3.1 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) 
   4.3.2 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
   4.3.3. ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) 

      4.3.4 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, 
and Media Literacy) 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา: การสืบค้นความเป็นมาในท้องถิ่น 
 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี: การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การพูด/เขียนรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า 
        สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: การค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: การบอกลักษณะของปริซึม 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ: การใช้เครื่องดนตรีบรรเลงทำนอง 

 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
 6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงท่ี 1) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “วงมโหรีเครื่องใหญ่” 
 https://youtu.be/oBsAVO4E1Hs 
 โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 
2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้มีงานนิทรรศการดนตรีของโรงเรียนในลักษณะวงดนตรีท้องถิ่น 

นักเรียนแต่ละคนจะต้องสร้างเครื่องดนตรี เพ่ือร่วมบรรเลงในงาน โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
เงื่อนไขของกิจกรรม 

- เครื่องดนตรีที่สร้างจะต้องได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องดนตรีจริงในท้องถิ่น 
- เครื่องดนตรีจะต้องสามารถบรรเลงได้ทั้งเสียงสูง และเสียงต่ำ อย่างน้อย 2 ระดับ 
-   เครื่องดนตรีจะต้องมีการออกแบบจากรูปร่างลักษณะของปริซึม 
-   เครื่องดนตรีที่มีแรงบันดาลใจจากความเป็นมาในท้องถิ่น 
-   เครื่องดนตรีจะต้องสร้างจากวัสดุเหลือใช้ 



      3. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ “เงือ่นไขของการสร้างเครื่องดนตรีคืออะไร” โดยนักเรียน
จะต้องตอบตามเงื่อนไขกิจกรรม 

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงท่ี 1-3) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาดนตรี และวิชาสังคมศึกษา 

1. ครูตั้งประเด็นคำถามจากสถานการณ์ว่า “เครื่องดนตรีที่นักเรียนสร้างมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความถี่ของ
เสียงสูงและเสียงต่ำอย่างไร” (แนวคำตอบ ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงหรือเครื่องดนตรีมีความตึง ขนาดเล็ก
และสั้น มีความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงหรือเครื่องดนตรีมีความหย่อน ขนาดใหญ่
และยาว มคีวามถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ) 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 3. ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน ปฏิบัติกิจกรรมทดลองความถี่ของเสียง กิจกรรมมีทั้งหมด 3 ฐาน 

ดังนี้  

ฐานที่ 1 ไม้บรรทัดสร้างเสียง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 
– เสียงที่เกิดขึ้นจะสูงหรือต่ำข้ึนอยู่กับอะไร 

ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 
– เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่สูงขึ้น เสียงที่เกิดน่าจะสูงขึ้น 

ขั้นที่ 3 ทดลอง 
– นำไม้บรรทัดวางไว้บนโต๊ะ ให้ปลายข้างหนึ ่งยื ่นออกมานอกขอบโต๊ะประมาณ 25 

เซนติเมตร 
– ใช้มือข้างหนึ่งกดไม้บรรทัดบนโต๊ะให้ชิดขอบโต๊ะแล้วกดให้แน่น จากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่ง

กดไมบ้รรทัดส่วนที่โผล่พ้นขอบโต๊ะแล้วปล่อย  
– สังเกตระดับเสียงที่ได้ยินและอัตราเร็วของการสั่นของไม้บรรทัด 
– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 – 3 แต่เปลี่ยนความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่ยื่นพ้น

จากขอบโต๊ะเป็น 20, 15 และ 10 เซนติเมตร ตามลำดับ และใช้แรงที่กดไม้บรรทัดแต่ละครั้งให้เท่ากัน 
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 

– แปลความหมายข้อมูลที่ได้จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
– นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 

ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
 – นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 

 ฐานที่ 2 แก้วเสียงใส โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 
   – การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำข้ึนอยู่กับอะไร 
  ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 
   – เมื่อความสูงของระดับของน้ำในแก้วมากขึ้น เสียงที่เกิดน่าจะต่ำลง 
 
 



  ขั้นที่ 3 ทดลอง 
   – ใส่น้ำลงไปในแก้วทั้ง 2 ใบ ให้ระดับน้ำแตกต่างกัน โดยใบแรกใส่น้ำประมาณ   ของแก้ว 
และใบที่ 2 ใส่น้ำเกือบเต็มแก้ว  
   – ใช้ไม้เคาะเคาะข้างแก้วแต่ละใบด้วยแรงเท่า ๆ กัน สังเกตเสียงที่เกิดข้ึน 
  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
   – แปลความหมายข้อมูลที่ได้จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
   – นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 
  ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
   – นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 
 ฐานที่ 3 ดีด สี ดัง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 
   – การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำข้ึนอยู่กับอะไร 
  ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 
   – ถ้าสายเครื่องดนตรีตึง เสียงที่เกิดน่าจะเป็นเสียงสูง 
   – ถ้าสายเครื่องดนตรีหย่อน เสียงที่เกิดน่าจะเป็นเสียงต่ำ 
  ขั้นที่ 3 ทดลอง 
   – อาจารย์ประจำวิชาดนตรีสาธิตการดีดเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย 
   – นักเรียนสังเกตเสียงที่ได้ยิน 
  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
   – แปลความหมายข้อมูลที่ได้จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
   – นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 
  ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
   – นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 
  4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม โดยอภิปราย “ถ้าแหล่งกำเนิดเสียง
หรือเครื่องดนตรีมีความตึง ขนาดเล็กและสั้น มีความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงหรือเครื่อง
ดนตรีมีความหย่อน ขนาดใหญ่และยาว มีความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ” 

(ชั่วโมงท่ี 3)  

  5.  ครูทบทวนเงื่อนไขในสถานการณ์ว่า “เครื่องดนตรีที่สร้างจะต้องได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่อง
ดนตรีจริงในท้องถิ่น”  

  6.  นักเรียนแต่ละคนสืบค้น รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในท้องถิ่นผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ 

  7.  นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาวางแผน/ออกแบบ เครื่องดนตรีของตนเองตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด   

 

   



ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงท่ี 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดนตรีและวิชาการงานอาชีพ 

1. ครูทบทวนสถานการณ์กติกาและเงื่อนไข ในการสร้างเครื่องดนตรีเพื่อแสดงในงานนิทรรศการดนตรี
ของโรงเรียนในลักษณะวงดนตรีท้องถิ่น ถามตรวจสอบความพร้อมของแบบร่างเครื่องดนตรีที่นักเรียน
ออกแบบจากชั่วโมงท่ีแล้ว 

2.    นักเรียนแต่ละคนเข้ากลุ่มเพ่ือนำเสนอแบบร่างเครื่องดนตรีจากชั่วโมงที่แล้ว ให้เพ่ือนในกลุ่มพิจารณา
เลือกแบบร่างที่ดีที่สุด  

3. ครูตั้งประเด็นเพ่ือร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า 
“ตามเงื่อนไขนักเรียนจะต้องสร้างเครื่องดนตรีเพื่อแสดงในงานนิทรรศการดนตรีของโรงเรียนใน
ลักษณะวงดนตรีท้องถิ่น โดยเครื่องดนตรีจะต้องมีรูปทรงปริซึม สามารถบรรเลงได้ทั้งเสียงสูง และ
เสียงต่ำ อย่างน้อย 2 ระดับ พร้อมทั้งเครื่องดนตรีจะต้องสร้างจากวัสดุเหลือใช้ มีความโดดเด่นและมี
ความคิดสร้างสรรค์” 

4. ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน “การสร้างเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์” จากครู  
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากเงื่อนไขท่ีครูตั้งประเด็นขึ้น และทำการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ 

ในการสร้างเครื่องดนตรีเพื่อแสดงในงานนิทรรศการดนตรีของโรงเรียนในลักษณะวงดนตรีท้องถิ่น ใส่
ลงในใบงาน “การสร้างเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์” 

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงท่ี 5) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ และวิชาคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการสร้างเครื ่องดนตรีเพื่อแสดงในงานนิทรรศการดนตรีของ
โรงเรียนในลักษณะวงดนตรีท้องถิ่นจากแบบร่างเครื่องดนตรีที่เลือกจากชั่วโมงก่อน โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไข ใส่ลงในใบงาน “การสร้างเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์” โดยในระหว่างที่แต่ละกลุ่มออกแบบ
การสร้างเครื่องดนตรี ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดว่า “นักเรียนออกแบบเครื่องดนตรีเพื่อแสดงใน
งานนิทรรศการดนตรีของโรงเรียนในลักษณะวงดนตรีท้องถิ่น โดยเครื่องดนตรีจะต้องมีรูปทรงปริซึม 
สามารถบรรเลงได้ทั้งเสียงสูง และเสียงต่ำ อย่างน้อย 2 ระดับ พร้อมทั้งเครื่องดนตรีจะต้องสร้างจากวัสดุ
เหลือใช้ มีความโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์” 
2. กลุ่มที่ออกแบบ การสร้างเครื่องดนตรี เสร็จแล้ว นำใบงานส่งครูเพื่อพิจารณาความถูกต้องและความ
สอดคล้องกับเงื่อนไข จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของครู 
3. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การสร้างเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมมาใน 

ชั่วโมงถัดไป 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงท่ี 6) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่กลุ่ม ที่ได้ทำการเลือกจากชั่วโมงก่อน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างเครื่องดนตรีตามแบบร่างที่ออกแบบไว้ 
3. นักเรียนที่สร้าง เครื่องดนตรีเสร็จแล้ว นำชิ้นงานต้นแบบทดลองนำเสนอเบื้องต้นกับครู โดยนักเรียน

จะต้องอธิบายชิ้นงานว่า 
- เครื่องดนตรีที่สร้างมีแรงบันดาลใจมาจากเครื่องดนตรีจริงในท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร 



- เครื่องดนตรีที่นักเรียนสร้างมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความถ่ีของเสียงสูงและเสียงต่ำอย่างไร  
- เครื่องดนตรีของนักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

4. นักเรียนปรับปรุงชิ้นงาน เครื่องดนตรี โดยพิจารณาจากปัญหาที่พบจากการทดลองนำเสนอเบื้องต้น
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งบันทึกปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหาลงในใบงานการ
สร้างเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงท่ี 7-8) 

บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอเครื่องดนตรี

ท้องถิ่น โดยจะต้องนำเสนอในประเด็นต่อไปนี้ 
- ความเป็นมาของเครื่องดนตรีที่สร้างกับเครื่องดนตรีในท้องถิ่น 

- การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำในเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้น 

- วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ในการสร้างเครื่องดนตรี 
โดยครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด  

2. นักเรียนกลุ่มที่ร่างบทพูดในการนำเสนอเครื่องดนตรีเรียบร้อยแล้ว ให้สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรี โดยครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สืบค้นไปใส่ในการนำเสนอเครื่องดนตรี 
4. นักเรียนกลุ่มทีส่ร้างเครื่องดนตรีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นำชิ้นงานพร้อมบทพูด ลงมาบริเวณสนามหน้าเสา

ธง เพื่อเตรียมตัวในการจัดงานนิทรรศการดนตรีของโรงเรียนในลักษณะวงดนตรีท้องถิ่น  
5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละนำเสนอชิ้นงานเครื่องดนตรี ของตนเองตามบทพูดที่ร่างไว้ และตอบ

ประเด็นต่อไปนี้  
 - เครื่องดนตรีที่สร้างมีแรงบันดาลใจมาจากเครื่องดนตรีจริงในท้องถิ่นใด อย่างไร 
 - เครื่องดนตรีที่นักเรียนสร้างสามารถทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันได้กี่ระดับ อย่างไร  
 - เครื่องดนตรีของนักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
6. นักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้ 

- ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างสร้างชิ้นงาน 

- วิธีการที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาที่พบ 

- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

8. สื่อการเรียนรู้ 
           8.1) ใบกิจกรรมฐานการทดลองเรื่อง “ความถี่เสียง” 
   8.2) ใบงาน “การสร้างเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์” 
  8.3) สื่อ Power point 
  8.4) สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “วงมโหรีเครื่องใหญ่” https://youtu.be/oBsAVO4E1Hs 

 

 

 
 



9. การวัดและการประเมิน 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
- นักเร ียนสามารถอธิบายการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ำ เพื่อนำไปใช้ในการ
สร้างเครื่องดนตรี  
Social 
- นักเรียนสามารถสืบค้นความเป็นมา
ของเครื ่องดนตรีในท้องถิ ่นโดยใช้
หลักฐานที่หลากหลาย 

Thai 
- นักเรียนสามารถพูด/เขียนรายงาน
เรื่องที่ศึกษาค้นคว้า 

 
Technology 
- นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้
อ ิน เทอร ์ เน ็ต  เพ ื ่ อแก ้ป ัญหา ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
Engineering 
- นักเรียนสามารถออกแบบและสร้าง
เครือ่งดนตรี ผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 
English 
- นักเร ียนสามารถรวบรวม เขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี ่ยวข้องกับ
ชิ้นงาน 
 
 
 

 
 
- ประเมินจากเครื่องดนตรี
ท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
- ประเมินจากใบงาน “การ
สร้างเครื ่องดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรย์” 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
ชิ้นงานเครื่องดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรย์ 
 
 
- ประเมินจากใบงานการ
ออกแบบ เคร ื ่ อ งดนตรี
ท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
 
- ประเมินจากใบงาน การ
ออกแบบ เคร ื ่ อ งดนตรี
ท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
ชิ้นงานเครื่องดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรย์ 

 
 
- แบบประเมินเครื่อง
ดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
- แบบประเมินใบงาน 
“การสร้างเครื ่องดนตรี
ท้องถิ่นมหัศจรรย์” 
 
- แบบประเม ินบทพูด
การนำเสนอเครื่องดนตรี
ท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
- แบบประเมินใบงาน
การออกแบบ เคร ื ่อง
ดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
 
- แบบประเมินใบงาน
การออกแบบ เคร ื ่อง
ดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
 
-  แบบประ เ ม ิ น ก า ร
นำเสนอชิ ้นงานเคร ื ่อง
ดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 

 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 



สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Mathematics 
- นักเรียนสามารถออกแบบเครื ่อง
ดนตรีรูปร่างของปริซึมได้ 
 
 
Morality & Art 
- นักเรียนสามารถใช้เครื่องดนตรีที่
สร้างข้ึนบรรเลงเป็นทำนองเพลงได้ 
 
 
Occupations 
- นักเรียนสามารถใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 

 
- ประเมินจากใบงานการ
ออกแบบ เคร ื ่ อ งดนตรี
ท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
ชิ้นงานเครื่องดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรย์ 
 
 
- ประเมินจากใบงานการ
ออกแบบ เคร ื ่ อ งดนตรี
ท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 

 
- แบบประเมินใบงาน
การออกแบบ เคร ื ่อง
ดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
-  แบบประ เ ม ิ น ก า ร
นำเสนอชิ ้นงานเคร ื ่อง
ดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
- แบบประเมินใบงาน
การออกแบบ เคร ื ่อง
ดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
- ส ั ง เ กตพฤต ิ ก ร รมการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ อ ั น พึ ง
ประสงค ์

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 

3. ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
     - ท ักษะด ้ านการค ิดอย ่ า งมี
ว ิ จารณญาณ และท ักษะในการ
แก ้ป ัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) 
     - ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
น ว ั ต ก ร ร ม  ( Creativity and 
Innovation) 
        - ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทำงานเป ็นท ี ม  และภาวะผ ู ้ น ำ 
( Collaboration, Teamwork and 
Leadership) 
        - ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information, 
and Media Literacy) 

 
-  ประเม ินจากการตรวจ
แบบทดสอบท ักษะแห่ ง
ศตวรรษท่ี 21 
 
 

 
- แบบทดสอบทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
 
 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 



10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
.............................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้สอน 
        (นายณฐพล  อยู่เป็นสุข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การออกแบบ การสร้างเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 

ชื่อกลุ่ม : ……………………………………………………………………………….. 

สมาชิก 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 



ใบงานที่ 1 
เร่ือง “การสร้างเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์” 

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบ การสร้างเคร่ืองดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
 
 
 
 

 



ให้นักเรียนตอบคำถามถึงสิ่งที่พบระหว่างพัฒนาชิ้นงาน 

1. ปัญหาที่พบ  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ...................................................................................... .................................................................................. 

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

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

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

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

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. เครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ของนักเรียนสามารถเกิดเสียงได้..........................................................ระดับ 
2. เครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ของนักเรียน เกิดระดับเสียงที่ต่างกันได้อย่างไร 

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

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

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

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

3. เครื่องดนตรีที่นักเรียนสร้างได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องดนตรีในท้องถิ่นใด  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ...................................................................................... ..................................................................................   

 แหล่งข้อมูลจากการสืบค้น............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 2 

บทพูดนำเสนอ  เคร่ืองดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 

คำชี้แจง นักเรียนเขียนบทพูดเพื่อนำเสนอชิ้นงานเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ ให้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขที่กำหนด 

…............................................................................................................................ ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................  
…............................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. ................................................. 
…......................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
…............................................................................................................................ ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................  
…............................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. ................................................. 
…......................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
…............................................................................................................................ ...............................................
................................................................... ...........................................................................................................  
…............................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. ................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
…............................................................................................................................ ...............................................
..............................................................................................................................................................................  
…............................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................. ................................................. 
….................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................................. 
…............................................................................................................................ ...............................................
.............................................................................................................................................................. ................ 
…................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
…................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ................................................................... 
…............................................................................................................................ ...............................................
............................................................................................................................................. ................................. 
 



เกณฑ์การประเมินชิ้นงานเครื่องดนตรีท้องถิ่นมหัศจรรย์ 
 

รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การวางแผน
และ

ออกแบบทาง
วิศวกรรม 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
วางแผน 

เครื่องดนตรี
ท้องถิ่น

มหัศจรรย์ได้ 

มีการวางแผน 
ออกแบบ

เครื่องดนตรี
ท้องถิ่น

มหัศจรรยแ์ต่
ไม่สอดคล้อง
กับเงื่อนไขท่ี

กำหนด 

มีการวางแผน 
ออกแบบเครื่อง
ดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรยต์าม

เงื่อนไขได้
ครบถ้วน แต่
ชิ้นงานไม่ได้
สร้างจากวัสดุ

เหลือใช้ 

มีการวางแผน 
ออกแบบเครื่อง
ดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรย์ตาม

เงื่อนไขได้
ครบถ้วน และ
สร้างจากวัสดุ
เหลือใช้เป็น
บางส่วน 

มีการวางแผน 
ออกแบบเครื่อง
ดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรย์ตาม

เงื่อนไขได้
ครบถ้วน และ
สร้างจากวัสดุ
เหลือใช้ท้ังหมด   

ความคิด
สร้างสรรค์ 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถคิด
หาวิธีการ

แก้ปัญหาและ
พัฒนาชิ้นงาน 

พัฒนาชิ้นงาน
มีการคิดหา

วิธีการ
ปรับปรุง

เครื่องดนตรี
ท้องถิ่น

มหัศจรรย์
แก้ปัญหาได้
เพียง 1 วิธี 
โดยไม่มี
ความคิด
แปลกใหม่ 

พัฒนาชิ้นงานมี
การคิดวิธีการ
ปรับปรุงเครื่อง
ดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรยเ์พื่อ
แก้ปัญหาได้ 2 
วิธีด้วยการ 

ผสมผสานและ
ดัดแปลงจาก
ความคิดเดิม 

พัฒนาชิ้นงานมี
การคิดหา

วิธีการปรับปรุง
เครื่องดนตรี

ท้องถิ่น
มหัศจรรย์เพื่อ
แก้ปัญหาได้

มากกว่า 2 วิธี
ด้วยความคิดที่

แปลกใหม่ 

พัฒนาชิ้นงานมี
การคิดหาวิธีการ
ปรับปรุงเครื่อง
ดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรย์เพื่อ
แก้ปัญหาได้

มากกว่า 2 วิธี 
ด้วยความคิดที่

แปลกใหม่ 
เหมาะสมต่อการ

ใช้งานจริง 

ความสำเร็จ 
ของงาน 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ 
ทำงานได้
สำเร็จ 

สามารถ
ทำงานได้

สำเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม

เงื่อนไขโดยใช้
เวลาเกิน

ตามที่กำหนด 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จแต่
เป็นไปตาม

เงื่อนไข ไม่ต่ำ
กว่า 1-2 ข้อ

โดยใช้เวลาเกิน
ตามที่กำหนด 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จแต่
เป็นไปตาม

เงื่อนไข ไม่ต่ำ
กว่า 3-4 ข้อ
ภายในเวลาที่

กำหนด 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จและ
เป็นไปตาม

เงื่อนไขครบถ้วน
ภายในเวลาที่

กำหนด 



รายการ
ประเมิน 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การนำเสนอ
ชิ้นงาน 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
นำเสนอ
ชิ้นงานได้  

สามารถ
นำเสนอ

ชิ้นงานได้แต่
ขาดความ

น่าสนใจขาด
ปฏิสัมพันธ์

กับผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศัพท์
เกี่ยวกับ

เครื่องดนตรี
ท้องถิ่น

มหัศจรรยใ์น
ชิ้นงานได้
บางส่วน 

สามารถ
นำเสนอชิ้นงาน

ได้ แต่ขาด
ความน่าสนใจ

หรือขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศัพท์

เกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรยใ์น
ชิ้นงานได้
บางส่วน 

สามารถ
นำเสนอชิ้นงาน

ได้อย่าง
น่าสนใจสื่อสาร

ได้ดีแต่ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศัพท์

เกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีท้องถิ่น
มหัศจรรย์ใน

ชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

สามารถนำเสนอ
ชิ้นงานได้อย่าง
น่าสนใจสื่อสาร
ได้ชัดเจนและมี
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ

คำศัพท์เกี่ยวกับ
เครื่องดนตรี

ท้องถิ่น
มหัศจรรย์ใน

ชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

ใฝ่เรียนรู้ เอาใจใส่ในการเรียน 
ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ
หยอกล้อกับเพ่ือนขณะครู
กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

เอาใจใส่ในการเรียน 
พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก
ล้อกับเพ่ือนขณะครูกำลังพูด 
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

ไม่เอาใจใส่ในการเรียน 
พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก
ล้อกับเพ่ือนขณะครูกำลังพูด 
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่กำหนด 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
 

ไม่ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 
และดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ
ดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ
ไม่ดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


