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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  อาหารหลัก 5 หมู่     เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที ่ตนเองรับประทาน                

(ว 1.2 ป.6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 อาหารหลัก 5 หมู่ มีดังนี้ หมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ งา และถั่วชนิดต่างๆ หมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว แป้ง 
น้ำตาล เผือก และมัน หมู่ที่ 3 ได้แก่ ผักชนิดต่างๆ หมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ และหมู่ท่ี 5 ได้แก่ เนย น้ำมัน 
และไขมันจากพืชและสัตว์ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สารอาหาร 
 

 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลอาหารหลัก 5 หมู่ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและ
พ้ืนฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– วันนี้นักเรียนรับประทานอาหารมาแล้วหรือยัง (แนวคำตอบ รับประทานอาหารมาแล้ว) 
– อาหารที ่นักเรียนรับประทานคืออะไร และมีส่วนประกอบใดบ้าง (แนวคำตอบ แซนวิช 

ประกอบด้วย ขนมปัง ไข่ ซอสมะเขือเทศ แตงกวา พริกหวาน และผักกาดแก้ว) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

อาหารหลัก 5 หมู่ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมู ลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ในอาหารหลัก 5 หมู่มีสารอาหารประกอบอยู่ก่ีประเภท อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 6 ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ) 

– สารอาหารชนิดใดให้พลังงานแก่ร่างกาย (แนวคำตอบ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน) 
– สารอาหารชนิดใดไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย (แนวคำตอบ เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สารอาหารที่อยู่
ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
และไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามิน และน้ำเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่
ร่างกาย 
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2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า อาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันมีหลายประเภท เช่น ข้าว ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว เนื้อหมู กุ้ง 
ปลา ไข่ ถั่ว ผัก ผลไม้ และน้ำมัน อาหารเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็นอาหารหลัก 5 หมู่ โดยในอาหารหลัก
เหล่านี้มีสารอาหารต่างๆ ประกอบอยู่ด้วย 

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

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– อาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันสามารถจำแนกได้เป็นกี่หมู่ (แนวคำตอบ 5 หมู่) 
– ยกตัวอย่างอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนเป็นส่วนใหญ่มา 3 อย่าง (แนวคำตอบ เนื้อสัตว์ 

นม และไข่) 
– เนยและน้ำมันให้สารอาหารประเภทใดเป็นส่วนใหญ่ (แนวคำตอบ ไขมัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า อาหารที่เรา
รับประทานในแต่ละวันสามารถจำแนกได้เป็นอาหารหลัก 5 หมู่ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ให้นักเรียนเข้าใจว่า อาหารหลัก 5 หมู่ มีดังนี้ 

– หมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ งา และถ่ัวชนิดต่างๆ ให้สารอาหารประเภทโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ 
– หมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก และมัน ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ 
– หมู่ที่ 3 ได้แก่ ผักชนิดต่างๆ ให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินเป็นส่วนใหญ่ 
– หมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ ให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินเป็นส่วนใหญ่ 
– หมู่ที่ 5 ได้แก่ เนย น้ำมัน และไขมันจากพืชและสัตว์ ให้สารอาหารประเภทไขมันเป็นส่วนใหญ่ 

 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
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(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ข้าวสาลีให้สารอาหารประเภทใดเป็นส่วนใหญ่ (แนวคำตอบ คาร์โบไฮเดรต) 
– แตงโมให้สารอาหารประเภทใดเป็นส่วนใหญ่ (แนวคำตอบ เกลือแร่และวิตามิน) 
– น้ำมันพืชให้สารอาหารประเภทใดเป็นส่วนใหญ่ (แนวคำตอบ ไขมัน) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

 
10. สื่อการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 
หมู ่

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  สารอาหาร      เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน (ว 1.2 

ป.6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสารอาหารได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสารอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สารอาหาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลสารอาหาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– ในอาหารที่นักเรียนรับประทานแต่ละวัน มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่หรือไม่ (แนวคำตอบ ครบทั้ง 
5 หมู่) 

– ยกตัวอย่างอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ (แนวคำตอบ ข้าวผัดสับปะรด) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ 

 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– อาหารคืออะไร (แนวคำตอบ สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย) 
– สารอาหารคืออะไร (แนวคำตอบ สารเคมีที่อยู่ในอาหาร เมื่อรับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายแล้ว 

ร่างกายจะได้รับพลังงานจากสารอาหารต่างๆ ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องสารอาหาร จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ ซึ่ง
สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็นสารอาหาร
ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามิน และน้ำเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้อย่างเป็นปกติ  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหาร ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ  
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารอาหาร 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

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

– ร่างกายได้รับพลังงานสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จากสารอาหารประเภทใด 
(แนวคำตอบ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน) 

– สารอาหารใดไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ (แนวคำตอบ 
เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  สารอาหาร
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน และ
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับสารอาหาร ให้นักเรียนเข้าใจว่า อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร
ที่แตกต่างกัน อาหารบางชนิดมีสารอาหารประเภทเดียว เช่น น้ำมันมะพร้าวมีสารอาหารประเภทไขมันประเภท
เดียว อาหารบางชนิดมีสารอาหารมากกว่า 1 ประเภท เช่น นมถั่วเหลืองมีสารอาหารครบทั้ง 6 ประเภท 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสารอาหารจากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– สารอาหารในอาหารแต่ละชนิดมีปริมาณแตกต่างกันหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ แตกต่าง
กัน เพราะอาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารในสัดส่วนที่แตกต่างกัน) 

– ยกตัวอย่างอาหารที่มีสารอาหารประเภทเดียว (แนวคำตอบ น้ำมันถั่วเหลือง) 
– ยกตัวอย่างอาหารที่มีสารอาหารมากกว่า 1 ประเภท (แนวคำตอบ โยเกิร์ตมีสารอาหารครบทั้ง 6 

ประเภท) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสารอาหาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสารอาหาร 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ธงโภชนาการ      เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ

และวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ (ว 1.2 ป. 6/2) 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ (ว 1.2 ป. 6/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายธงโภชนาการได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องธงโภชนาการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ธงโภชนาการ คือ แนวทางการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ของร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งออกเป็นชั้นๆ ตามสัดส่วน ปริมาณ และความหลากหลายที่
ควรรับประทานใน 1 วัน เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่  ได้เหมาะสมกับเพศและวัย 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สารอาหาร 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
1. ประดิษฐ์ธงโภชนาการ 3 มิติ 
2. สืบค้นข้อมูลธงโภชนาการ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ใน 1 วัน นักเรียนควรรับประทานอาหารหลักแต่ละหมู่ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือไม่ (แนวคำตอบ 
ไม่เท่ากัน) 

– ใน 1 วันนักเรียนรับประทานอาหารหลักหมู่ใดมากท่ีสุด (แนวคำตอบ หมู่ที่ 2) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ธงโภชนาการ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ธงโภชนาการคืออะไร (แนวคำตอบ แนวทางการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหาร
ครบถ้วนตรงกับความต้องการของร่างกาย) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องธงโภชนาการ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า เพ่ือสุขภาพที่ดี ในแต่ละวันเราควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดย
ปริมาณการรับประทานในแต่ละหมวดควรเป็นดังนี้  

– ข้าวและแป้งควรรับประทานปริมาณมากท่ีสุด  
– ผักและผลไม้ควรรับประทานปริมาณมากรองลงมา  
– เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว และนมควรรับประทานปริมาณพอเหมาะ  
– น้ำมัน น้ำตาล และเกลือควรรับประทานปริมาณน้อยเท่าที่จำเป็น 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5  – 6 คน ประดิษฐ์ธงโภชนาการ 3 มิติ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
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– ออกแบบธงโภชนาการ 3 มิติจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น โดยธงโภชนาการที่ได้ต้องใช้งานได้นาน 
มีน้ำหนักเบา และเก็บรักษาง่าย 

– สืบค้นข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธงโภชนาการ จากนั้นออกแบบธงโภชนาการ   3 มิติจาก
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมที่สุด และวาดแบบลงบนกระดาษ 

– ลงมือทำธงโภชนาการ 3 มิติตามแบบที่วาดไว้ 
– นำธงโภชนาการ 3 มิติมาทดสอบพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ธงโภชนาการ 3 มิติตามต้องการ 

จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ธงโภชนาการ 3 มิติของนักเรียนใช้วัสดุอะไรบ้าง เพราะอะไร (แนวคำตอบ เศษผ้า  สีต่างๆ 
เพราะผ้าเป็นวัสดุที่ใช้งานได้นาน มีน้ำหนักเบา ม้วนเก็บรักษาง่าย ใช้พื้นที่เก็บรักษาน้อย และเศษผ้ามีหลายสีจึง
สามารถตัดและเย็บเพ่ือทำเป็นรูปอาหารชนิดต่างๆ ได้) 

– แบบธงโภชนาการ 3 มิติของนักเรียนเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ธงโภชนาการ

จะบอกชนิดและปริมาณของอาหารที่คนไทยควรรับประทานใน 1 วัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับธงโภชนาการ จากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้าห้องเรียน 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
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(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เพราะเหตุใดการรับประทานอาหารจึงควรเลือกรับประทานอาหารหลาย ๆ อย่างสลับกันไป 

(แนวคำตอบ เพราะอาหารที่รับประทานแต่ละอย่างประกอบด้วยสารอาหารแต่ละชนิดในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 
การรับประทานอาหารที่หลากหลายจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ) 

– อาหารกลุ่มใดควรรับประทานปริมาณน้อยเท่าที่จำเป็นใน 1 วัน (แนวคำตอบ น้ำมัน น้ำตาล 
และเกลือ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับธงโภชนาการ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

 

 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ธงโภชนาการ 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  อาหารในกลุ่มเดียวกันที่รับประทานทดแทนกันได้  เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและ

วัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ (ว 1.2 ป. 6/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายอาหารในกลุ่มเดียวกันที่รับประทานทดแทนกันได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอาหารในกลุ่มเดียวกันที่รับประทานทดแทนกันได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 อาหารบางชนิดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและสามารถรับประทานทดแทนกันได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สารอาหาร 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
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2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
1. สังเกตแก๊สที่ออกมากับลมหายใจออก 
2. สำรวจลักษณะของอากาศในแต่ละบริเวณรอบๆ โรงเรียนหรือในชุมชน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนดูรูปข้าวสุก ก๋วยเตี๋ยว ฟักทองสุก กล้วยน้ำว้า ไข่ไก่ นมจืด และขนมจีน แล้วถามคำถาม
นักเรียน ดังนี้ 

– อาหารชนิดใดให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ (แนวคำตอบ ข้าวสุก ก๋วยเตี๋ยว 
และขนมจีน) 

– ถ้านักเรียนไม่อยากรับประทานข้าวสุกนักเรียนสามารถรับประทานขนมจีนทดแทนได้หรือไม่ 
(แนวคำตอบ ได้) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่ อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
อาหารในกลุ่มเดียวกันที่รับประทานทดแทนกันได้ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ข้าวสุก คะน้าสุก ชมพู่ เนื้อหมู และเนื้อปลา อาหารชนิดใดที่รับประทานทดแทนกันได้ (แนว
คำตอบ เนื้อหมูและเนื้อปลา) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องอาหารในกลุ่มเดียวกันที่รับประทานทดแทนกันได้ จากใบความรู้หรือใน
หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า อาหารบางชนิดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและสามารถรับประทาน
ทดแทนกันได้ เช่น  

– กลุ่มข้าวและแป้ง: ข้าวสุก 1 ทัพพี เท่ากับ ข้าวเหนียว 1/2 ทัพพี เท่ากับ ก๋วยเตี๋ยว 1 ทัพพี 
เท่ากับ ขนมจีน 1 จับ เท่ากับ ขนมปัง 1 แผ่น เท่ากับ มันเทศสุก 1 ทัพพี 

– กลุ่มผัก: คะน้าสุก 1 ทัพพี เท่ากับ ตำลึงสุก 1 ทัพพี เท่ากับ ฟักทองสุก 1 ทัพพี เท่ากับ แตงกวา
ดิบ 1/2 ผลกลาง 

– กลุ่มผลไม้: กล้วยน้ำว้า 1 ผล เท่ากับ ส้มเขียวหวาน 2 ผลกลาง เท่ากับ ชมพู่ 2 ผลใหญ่ เท่ากับ 
เงาะ 4 ผล เท่ากับ มะม่วงสุก 1/2 ผล เท่ากับ แตงโม 3 ชิ้น  

– กลุ่มเนื้อสัตว์: เนื้อหมู 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ เนื้อปลา 1 ช้อนโต๊ะ (ปลาทู 1/2 ตัวขนาดกลาง) 
เท่ากับ ตับ 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ ไข่ไก่ 1/2 ฟอง เท่ากับ ถั่วดำ 1 ช้อนโต๊ะ 

– กลุ่มนม: นมจืด 1 แก้ว เท่ากับ นมพร่องมันเนย 1 แก้ว เท่ากับ โยเกิร์ต 1/2 ถ้วย 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มเดียวกันที่รับประทานทดแทน
กันได้ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น กลุ่มข้าวและแป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มเดียวกันที่รับประทานทดแทนกันได้ 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ยกตัวอย่างอาหารที่สามารถรับประทานทดแทนกล้วยน้ำว้า 1 ผล มา 1 อย่าง (แนวคำตอบ 
มะม่วงสุก 1/2 ผล) 

– ยกตัวอย่างอาหารที่สามารถรับประทานทดแทนโยเกิร์ต 1 ถ้วย มา 1 อย่าง (แนวคำตอบ นม
พร่องมันเนย 2 แก้ว) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า อาหารที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกันสามารถรับประทานทดแทนกันได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับน้ำ ให้นักเรียนเข้าใจว่า นอกจากอาหารหลัก 5 หมู่แล้ว ร่างกายยังต้องการน้ำ
เพ่ือการดำรงชีวิตอีกด้วย อาหารส่วนใหญ่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ  น้ำไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้อย่างเป็นปกติ 

โดยปกติแล้วร่างกายจะพยายามรักษาปริมาณน้ำไว้ให้คงที่เสมอ แต่เนื่องจากร่างกายมีการสูญเสียน้ำอยู่
ตลอดเวลาจากการขับของเสียออกนอกร่างกาย เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ และเหงื่อ ดังนั้นร่างกายจึงต้องการน้ำ
เพื่อชดเชยส่วนที่สูญเสียไป ในสภาวะปกติเราควรดื่มวันละประมาณ 6 – 8 แก้ว แต่ในบางสภาวะ เช่น มีการ
สูญเสียเหงื่อมาก ๆ อากาศร้อนจัด ร่างกายอาจต้องการน้ำมากขึ้น 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
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(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ปริมาณอาหารที่รับประทานทดแทนกันได้ของอาหารกลุ่มเดียวกันมีเท่ากันหรือไม่ ลักษณะใด 

(แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มเดียวกันที่รับประทานทดแทนกันได้ โดยร่วมกันเขยีน
เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปข้าวสุก ก๋วยเตี๋ยว ฟักทองสุก กล้วยน้ำว้า ไข่ไก่ นมจืด และขนมจีน 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องอาหารในกลุ่ม
เดียวกันที่รับประทานทดแทนกัน
ได้ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับคนไทย เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ

และวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ (ว 1.2 ป. 6/2) 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ (ว 1.2 ป. 6/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับคนไทยได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับคนไทยไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 การใช้พลังงานในการทำกิจกรรมของแต่ละคนแตกต่างกัน การรับประทานอาหารในแต่ละวัน จึงต้อง
เลือกรับประทานให้ถูกสัดส่วนและในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สารอาหาร 
 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
1. ออกแบบเมนูรักสุขภาพ 
2. สืบค้นข้อมูลความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับคนไทย 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยชรา แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 
– คนเหล่านี้ต้องการพลังงานจากสารอาหารในแต่ละวันเท่ากันหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน) 
– ใครควรได้รับพลังงานมากกว่ากัน เพราะอะไร (แนวคำตอบ วัยรุ่น เพราะต้องการพลังงานในการ

ทำกิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิตมากกว่าวัยอื่นๆ) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับคนไทย 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันให้พลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพียงพอต่อความต้องการ เพราะร่างกายได้รับพลังงานจากการรับประทาน
อาหารมากกว่าความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับคนไทย จากใบความรู้

หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วันหนึ่งๆ แต่ละคนต้องการพลังงานจากอาหารเพ่ือทำ
กิจกรรมต่างๆ ในปริมาณไม่เท่ากัน เนื่องจากความต้องการพลังงานของเพศชายและเพศหญิงในแต่ละวัยมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นการรับประทานอาหารแต่ละมื้อในแต่ละวัน เราควรรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน จึงจะทำ
ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ออกแบบเมนูรักสุขภาพ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้นข้อมูลปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการในช่วงอายุต่างๆ ใน  1 วัน 
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– ออกแบบรายการอาหารที่ควรรับประทานใน 1 วัน สำหรับเพศชายและเพศหญิงในช่วงอายุต่างๆ 
โดยให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง 6 ประเภท ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

– นำเสนอผลการออกแบบหน้าห้องเรียน แล้วสรุปผลร่วมกัน 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– เด็กชายอายุ 5 ปี ควรได้รับพลังงานใน 1 วันเท่าใด (แนวคำตอบ 1,300 กิโลแคลอรี) 
– หญิงมีครรภ์อายุ 25 ปี ควรได้รับพลังงานใน 1 วันเท่าใด (แนวคำตอบ 2,050 กิโลแคลอรี) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ใน 1 วัน 
ความต้องการพลังงานของเพศชายและเพศหญิงในแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับคนไทย จาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มา
นำเสนอหน้าห้องเรียน 
 

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

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เพศชายอายุเท่าใดมีความต้องการพลังงานมากที่สุด (แนวคำตอบ 16–18 ปี) 
– หญิงให้นมบุตรมีความต้องการพลังงานมากกว่าหญิงที่ไม่ให้นมบุตรอย่างไร (แนวคำตอบ มีความ

ต้องการพลังงานมากกว่าหญิงที่ไม่ให้นมบุตร 500 กิโลแคลอรี) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วัน สำหรับคนไทย โดย
ร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยชรา  
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

 

 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความต้องการ
พลังงานที่ควรได้รับ   ใน 1 วัน 
สำหรับคนไทย 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  พลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหาร   เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ

และวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ (ว 1.2 ป. 6/2) 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ (ว 1.2 ป. 6/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายพลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหารได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องพลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การรับประทานอาหารเพื ่อให้ร ่างกายเจริญเติบโตตามเพศและวัย และมีสุขภาพดี จำเป็นต้อง
รับประทานให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สารอาหาร 
 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตพลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– วัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงจำเป็นต้องรับประทานอาหารเหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร (แนว
คำตอบ ไม่จำเป็น เพราะวัยรุ่นเพศชายต้องการพลังงานมากกว่าเพศหญิง จึงต้องรับประทานอาหารมากกว่า) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
พลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ปัจจุบันนักเรียนอายุเท่าใด (แนวคำตอบ 12 ปี) 
– นักเรียนชายและนักเรียนหญิงต้องการพลังงานใน 1 วัน เท่ากันหรือไม่ อธิบาย (แนวคำตอบ ไม่

เท่ากัน เนื่องจากใน 1 วันนักเรียนชายต้องการพลังงานประมาณ 1,700 กิโลแคลอรี ส่วนนักเรียนหญิงต้องการ
พลังงานประมาณ 1,600 กิโลแคลอรี) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

ตามข้ันตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  

– สังเกตรายการอาหารที่นักเรียนรับประทานใน 1 วัน โดยสืบค้นข้อมูลปริมาณพลังงานที่ได้รับ
จากอาหารแต่ละชนิดจาก
http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/nutritive_values_of_thai_foods.pdf บันทึกผล   

ตอนที่ 2  
– สังเกตปริมาณอาหารแต่ละประเภทที่รับประทานใน 1 วัน บันทึกผล 
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– เปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการจากการรับประทานอาหารใน 1 วัน กับปริมาณ
พลังงานที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารใน 1 วัน บันทึกผล 

ตอนที่ 3  
– สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทที่ได้จากการรับประทานอาหารใน 1 

วัน บันทึกผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารใน 1 วันเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารใน 1 วัน คือ 
2,204 กิโลแคลอรี ซึ่งมากกว่าปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ 504 กิโลแคลอรี) 

– อาหารที่นักเรียนรับประทานใน 1 วันมีสารอาหารอะไรบ้าง และมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร 
(แนวคำตอบ อาหารที่รับประทานใน 1 วัน มีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่
ร่างกายและช่วยในการเจริญเติบโต และโปรตีนยังช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่    สึกหรอ และยังมีเกลือแร่ วิตามิน 
และน้ำ ซึ่งเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ) 

– การรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยควรคำนึงถึงสิ่งใด (แนวคำตอบ ควรคำนึงถึง
การรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีสัดส่วนเหมาะสมตามธงโภชนาการ และได้รับปริมาณ
พลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัย) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า พลังงานที่
ร่างกายได้รับในแต่ละวันขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทาน ดังนั้นการรับประทานอาหารใน 1 วัน ควรให้ได้รับ
สารอาหารครบทุกประเภท ในสัดส่วนที่เหมาะสม และได้รับปริมาณพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัย เพื่อให้
ร่างกายเจริญเติบโตสมส่วนและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับพลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหาร จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
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– ถ้านักเรียนนำรายการอาหารที ่จัดขึ ้นสำหรับตนเองไปใช้กับทุกคนในครอบครัวจ ะมีความ
เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่เหมาะสม เพราะรายการอาหารที่จัดขึ้นเหมาะกับเพศและวัยที่
กำหนด แต่คนในครอบครัวมีเพศและวัยที่แตกต่างกัน จึงควรจัดรายการอาหารใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรม สังเกตพลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหาร 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

 

 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องพลังงานที่
เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหาร  

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  วิตามินในอาหาร     เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน............................................................  
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ (ว 1.2 ป. 6/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายวิตามินในอาหารได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องวิตามินในอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
วิตามินแม้จะเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายและร่างกายต้องการในปริมาณน้อย 

แต่ร่างกายจะขาดไม่ได้ ถ้าขาดจะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานไม่เป็นปกติ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สารอาหาร 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
ตรวจสอบวิตามินซี 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– ถ้าเกลือแร่ วิตามิน และน้ำเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแล้ว จะมีความสำคัญและจำเป็นต่อ

ร่างกายหรือไม่ ในลักษณะใด (แนวคำตอบ มีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย เพราะเกลือแร่ วิตามิน และน้ำ
ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
วิตามินในอาหาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– อาหารชนิดใดให้สารอาหารประเภทวิตามินเป็นส่วนใหญ่ (แนวคำตอบ ผักและผลไม้ชนิดต่างๆ) 
– ในผักและผลไม้ชนิดต่างๆ มีวิตามินซีอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกันหรือไม่ (แนวคำตอบ แตกต่าง

กัน) 
 

 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ตรวจสอบวิตามินซี ดังนี้ 
– ใส่น้ำแป้งสุก 0.1 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลอดทดลองขนาดกลางจำนวน 6 หลอด หลอดละ 2 

ลูกบาศก์เซนติเมตร 
– หยดสารละลายไอโอดีน 1 เปอร์เซ็นต์ 1 หยด ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 1 สังเกตการเปลี่ยนสี

ของน้ำแป้งสุก 
– หยดสารละลายวิตามินซี 0.01 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลอดทดลองข้อ 2 ครั้งละ 1 หยด เขย่าหลอด

ทดลองทุกครั้งที่หยดจนน้ำแป้งสุกเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นไม่มีสี พร้อมนับจำนวนหยดที่ใช้ บันทึกผล 
– ดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับข้อ 2 และ 3 แต่ใส่น้ำมะนาว น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำมะเขือเทศ และ

น้ำมะละกอสุกแทนสารละลายวิตามินซี 0.01 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลอดทดลองหลอดที ่ 2, 3, 4, 5 และ 6 
ตามลำดับ สังเกตการเปลี่ยนสีของน้ำแป้งสุก นับจำนวนหยดที่ใช้ บันทึกผล 
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(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ำแป้งสุก ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร (แนวคำตอบ น้ำแป้งสุกมีสีน้ำ
เงิน) 

– นักเรียนใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าน้ำผลไม้ที่นำมาตรวจสอบมีปริมาณวิตามินซีมากหรือ
น้อยกว่ากัน (แนวคำตอบ ใช้สารละลายวิตามินซีซึ่งทราบความเข้มข้นแล้ว) 

– เรียงลำดับน้ำผลไม้ที่นำมาทดสอบที่มีปริมาณวิตามินซีจากมากไปหาน้อย (แนวคำตอบ น้ำ
มะเขือเทศ น้ำมะละกอสุก น้ำส้ม น้ำมะนาว และน้ำสับปะรด) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ผลไม้แต่ละ
ชนิดมีวิตามินซีอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณของวิตามินซีได้ โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณของสารละลายวิตามินซีซึ่งทราบความเข้มข้นแล้ว 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง วิตามิน ให้นักเรียนเข้าใจว่า ในผักและผลไม้ชนิดต่างๆ มีสารอาหารที่เรียกว่า 
วิตามิน เช่น วิตามินเอ พบมากในผักใบเขียว แคร์รอต ฟักทอง และมะละกอสุก ช่วยบำรุงสายตาและรักษา
สุขภาพของผิวหนังวิตามินซี พบมากในส้ม ฝรั่ง มะละกอ และมะเขือเทศ ช่วยรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน 
ป้องกันอาการหวัด และป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน 
 

 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– วิตามินเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะเป็น

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่ร่างกายจะขาดไม่ได้ เพราะถ้าขาดจะทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานไม่เป็น
ปกติ) 

– วิตามินชนิดใดป้องกันอาการหวัด และพบมากในผักและผลไม้ชนิดใดยกตัวอย่าง (แนวคำตอบ 
วิตามินซีป้องกันอาการหวัดได้ พบมากในส้ม ฝรั่ง มะละกอ และมะเขือเทศ) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิตามินในอาหาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
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2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ ระบบย่อยอาหาร 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ตรวจสอบวิตามินซี 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

 
 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องวิตามิน ใน
อาหาร 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบาย

การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร (ว 1.2 ป. 6/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กลำไส้
ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบย่อยอาหาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– อาหารที่นักเรียนรับประทานม้ือที่ผ่านมาคืออะไร (แนวคำตอบ ข้าวผัดหมู) 
– เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเข้าสู่ปากแล้วเคี้ยว อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด 

(แนวคำตอบ อาหารมีขนาดเล็กลง) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ระบบย่อยอาหาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง (แนวคำตอบ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน) 

– ระบบย่อยอาหารมีความสำคัญอย่างไร (แนวคำตอบ เป็นระบบที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึม
สารอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่ างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ระบบย่อย
อาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ 
และตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหาร 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องระบบย่อยอาหาร จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า เมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายจะต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหาร เพื่อให้อาหารมีขนาดเล็กลง จน
สามารถลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ส่วนกากอาหารที่เหลือจากการย่อยจะถูกขับออกนอกร่างกาย 
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(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

– วาดรูปอวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหารลงบนกระดาษแข็งสีขาว  
– ฉีกกระดาษสีและนำไปแปะลงบนรูปอวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหาร โดยให้แต่ละอวัยวะมีสีไม่

ซ้ำกัน 
– แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนและเปิดโอกาสให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ ซักถาม จากนั้นบันทึก

ผลและสรุป 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีกี่อวัยวะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ มี 8 อวัยวะ ได้แก่ ปาก หลอด
อาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน) 

– ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย) 

– อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารที่มีรูปร่างเหมือนตัวเจ ทำหน้าที่ย่อยโปรตีน (แนวคำตอบ กระเพาะ
อาหาร) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ร ะบบย่อย
อาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ 
และตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหาร 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ถ้าอาหารไม่ย่อยหรือย่อยยากจะส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ ของร่างกายเพราะอะไร (แนว
คำตอบ เพราะร่างกายจะได้รับสารอาหารน้อยลง ทำให้ร่างกายสร้างพลังงานได้น้อยลง) 
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ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน

ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรม สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

 

 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องระบบ  ย่อย
อาหาร  

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบาย

การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร (ว 1.2 ป. 6/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบย่อยอาหารได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหาร 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบย่อยอาหาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลระบบย่อยอาหาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เอนไซม์ในน้ำลายช่วยในการย่อยอาหารอย่างไร (แนวคำตอบ ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล) 
– นักเรียนคิดว่านอกจากเอนไซม์ในน้ำลายที่ช่วยในการย่อยอาหารแล้ว ยังมีเอนไซม์ชนิดอื่นอีก

หรือไม่ที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหาร (แนวคำตอบ มี) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ระบบย่อยอาหาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำรูประบบย่อยอาหารของมนุษย์มาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 

– เมื่ออาหารผ่านการย่อยอาหารในปากแล้วจะเคลื่อนที่ต่อไปยังอวัยวะใด (แนวคำตอบ หลอด
อาหาร)  

– นักเรียนคิดว่าอวัยวะดังกล่าวช่วยในการย่อยอาหารหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ เพราะ
หลอดอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร แต่ไม่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร)  

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องระบบย่อยอาหาร จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ 
– ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารให้ผสมกับน้ำลาย 

ในน้ำลายมีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล 
– หลอดอาหาร ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร 
– กระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ย่อยโปรตีน โดยใช้กรดและเอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะอาหาร 
– ลำไส้เล็ก ทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยใช้เอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็ก

เองและจากตับอ่อน และทำหน้าที่ดูดซึมคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหารที่มี
ขนาดเล็กรวมถึงดูดซึมเกลือแร่ วิตามิน และน้ำที่ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือด เพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย 

– ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่ดูดซึมเกลือแร่และน้ำ เป็นบริเวณที่ทำให้อาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมด
กลายเป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกขับออกนอกร่างกายทางทวารหนัก 

– ทวารหนัก ทำหน้าที่ขับกากอาหารเป็นอุจจาระออกนอกร่างกาย 
– ตับ ทำหน้าที่สร้างน้ำดีแล้วส่งไปยังลำไส้เล็ก เพ่ือช่วยให้ไขมันแตกตัว 
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– ตับอ่อน ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์แล้วส่งไปยังลำไส้เล็ก เพื่อช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ไขมัน 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก 
ตับ และตับอ่อน  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– กระเพาะอาหารเป็นบริเวณท่ีมีการย่อยอาหารประเภทใด (แนวคำตอบ โปรตีน) 
– ลำไล้เล็กเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารประเภทใด (แนวคำตอบ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ

ไขมัน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ปาก หลอด

อาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน เป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ซึ่งทำ
หน้าที่ร่วมกันในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหาร 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอาหารที่ถูกย่อยท่ีบริเวณปาก กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก  

(2) ครูให้นักเรียนเล่นเกม ค้นหาคำศัพท์ จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ ตามท่ีกำหนด 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– กระบวนการที ่ทำให้อาหารเกิดการเปลี ่ยนแปลงเกี ่ยวข้องกับอวัยวะใด (แนวคำตอบ ปาก 
กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก) 
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– ลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ แตกต่างกัน โดย
ลำไส้เล็กย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารทุกชนิด ส่วนลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยอาหารและดูดซึมเฉพาะเกลือแร่
และน้ำ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูประบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องระบบ   ย่อย
อาหาร 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การย่อยอาหาร     เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบาย

การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร (ว 1.2 ป. 6/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการย่อยอาหารได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การย่อยอาหารเป็นกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลของอาหารเปลี่ยนสภาพไปเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก พอที่
ร่างกายจะดูดซึมและลำเลียงไปยังเซลล์ต่างๆ ได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบย่อยอาหาร 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
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2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
1. สังเกตการย่อยอาหาร 
2. สืบค้นข้อมูลระยะเวลาในการย่อยอาหารแต่ละชนิด 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– กระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ย่อยอาหารประเภทโปรตีน) 
– ลำไส้เล็กทำงานร่วมกับอวัยวะใด (แนวคำตอบ ตับและตับอ่อน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การย่อยอาหาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– กระบวนการที่อวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยให้อาหารมีขนาดเล็กลงจนร่างกาย
สามารถนำไปใช้ได้เรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ การย่อยอาหาร) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการย่อยอาหาร ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– แบ่งข้าวสุก 1 ช้อนโต๊ะเป็น 2 ส่วน โดยนำส่วนที่ 1 ใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 1 และส่วนที่ 2 

เคี้ยวให้ละเอียดนาน 30 วินาที แล้วใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 2 
– หยดสารละลายเบเนดิกต์ลงในหลอดทดลองทั้ง 2 หลอด หลอดละประมาณ 5–7 หยด แล้วนำไป

ต้มในน้ำเดือดประมาณ 2 นาที สังเกตและบันทึกผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรยีนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
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– สีที่สังเกตได้จากหลอดทดลองหลอดที่ 1 และ 2 ก่อนต้มคือสีอะไร (แนวคำตอบ สีฟ้า) 
– หลอดทดลองทั้ง 2 หลอดมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือแตกต่างกันในลักษณะใด (แนวคำตอบ 

หลอดทดลองทั ้ง 2 หลอดมีการเปลี ่ยนแปลงแตกต่างกัน คือ หลังต้ม พบว่าหลอดที่ 1 สารละลายมีสีฟ้า
เหมือนเดิม ส่วนหลอดที่ 2 สารละลายเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเหลือง) 

– สารละลายสีเหลืองที่พบในหลอดทดลองคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ สารละลายสี
เหลืองที่พบ คือ น้ำตาล ซึ่งเกิดจากการย่อยแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ให้เป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลเล็กลง 
โดยในน้ำลายมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยแป้งได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การย่อย
อาหารของคนเริ่มต้นที่ปาก ภายในปากมีน้ำลายซึ่งมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับระยะเวลาในการย่อยอาหารแต่ละชนิด จากหนังสือ วารสาร 
สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้า
ห้องเรียน  
 

ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การย่อยอาหารเริ่มต้นที่อวัยวะใด (แนวคำตอบ ปาก) 
– การย่อยอาหารสิ้นสุดที่อวัยวะใด (แนวคำตอบ ลำไส้เล็ก) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรม สังเกตการย่อยอาหาร 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการย่อยอาหาร  
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  อวัยวะในระบบย่อยอาหาร    เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบาย

การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร (ว 1.2 ป. 6/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการทำงานร่วมกันของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 อวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหารทำงานร่วมกันเพื่อทำให้สารอาหารที่อยู่ในอาหารมีขนาดเล็กลงจน
ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดและนำไปใช้ได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบย่อยอาหาร 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
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2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เมื่อนักเรียนนำอาหารเข้าสู่ปากแล้ว ขั้นตอนที่จะปฏิบัติต่อไปคืออะไร (แนวคำตอบ เคี้ยวอาหาร) 
– การเค้ียวอาหารเกี่ยวข้องกับอวัยวะใด (แนวคำตอบ ปาก ฟัน และลิ้น) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เมื่อนักเรียนเคี้ยวอาหารเสร็จแล้ว ขั้นตอนที่จะปฏิบัติต่อไปคืออะไร (แนวคำตอบ กลืนอาหาร)  
– อาหารที่ถูกกลืนจะถูกลำเลียงโดยอวัยวะใด เพื่อนำไปสู่อวัยวะใด (แนวคำตอบ อาหารที่ถูกกลืน

จะถูกลำเลียงโดยหลอดอาหาร เพ่ือนำไปสู่กระเพาะอาหาร) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1  
– สังเกตลักษณะของขนมปังในจาน บันทึกผล 
– เคี้ยวขนมปังช้าๆ พร้อมทั้งสังเกตลักษณะของปาก ฟัน และลิ้นขณะเคี้ยวขนมปัง จากนั้นใช้

กระจกเงาส่องดูลักษณะของขนมปังในปากของตนเองหลังจากเค้ียวขนมปัง บันทึกผล 
– กลืนขนมปังช้าๆ แล้วให้เพ่ือนสังเกตลักษณะของคอขณะกลืนขนมปัง บันทึกผล 

ตอนที่ 2  
– สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหาร บันทึกผล 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ขณะเคี้ยวอาหารและกลืนอาหาร ปาก ฟัน ลิ้น และคอมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ ปากบิด
และขยับไปมา ฟันบนและฟันล่างขยับขึ้นลงเข้าหากันเพื่อตัด บด และเคี้ยวอาหารให้ชิ้นเล็กลง ลิ้นขยับไปมาเพ่ือ
คลุกเคล้าอาหารให้ผสมกับน้ำลาย และมีการย่อยคาร์โบไฮเดรต ส่วนคอขยับขึ้นลงเมื่อกลืนอาหารจากปากลงคอ) 

– กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนักทำหน้าที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร (แนวคำตอบ 
เมื่ออาหารมาถึงกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ย่อยโปรตีน แล้วเคลื่อนอาหารต่อไปยังลำไส้เล็กซึ่ง
มีการย่อยทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน และดูดซึมสารอาหารทุกประเภทเข้าสู่หลอดเลือด จากนั้นอาหาร
ที่ย่อยไม่ได้จะถูกเคลื่อนต่อไปยังลำไส้ใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมเกลือแร่และน้ ำออกจากกากอาหาร ก่อนที่กาก
อาหารจะถูกขับออกนอกร่างกายทางทวารหนัก) 

– ตับและตับอ่อนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารอย่างไร (แนวคำตอบ ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งไปยังลำไส้
เล็ก เพื่อช่วยให้ไขมันแตกตัว ตับอ่อนสร้างเอนไซม์แล้วส่งไปยังลำไส้เล็ก เพ่ือช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ไขมัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ระบบย่อย
อาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยอวัยวะ   ต่างๆ ในระบบย่อย
อาหารทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยอาหาร 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง ท้องผูกและท้องเสีย ให้นักเรียนเข้าใจว่า อาการท้องผูกเกิดจากการที่กาก
อาหารตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานาน ทำให้น้ำถูกดูดซึมออกจากกากอาหารมากเกินไป กากอาหารจึงข้น
และแข็งมาก ในขณะที่อาการท้องเสียเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารถูกขับออกนอกร่างกายเร็วเกินไป ทำให้ลำไส้ใหญ่
ไม่สามารถดูดซึมน้ำออกจากกากอาหารได้ทัน 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– น้ำลายในปากเกี่ยวข้องกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในลักษณะใด (แนวคำตอบ ในน้ำลายมี
เอนไซม์ที่ช่วยย่อยแป้งในอาหารให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาล) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด
หรือผังมโนทัศน ์
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10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรม สังเกตอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องอวัยวะ   ใน
ระบบย่อยอาหาร  

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การเพ่ิมพ้ืนที่ในการย่อยอาหาร    เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบาย

การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร (ว 1.2 ป. 6/4) 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ

ย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ (ว 1.2 ป. 6/5) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการเพ่ิมพ้ืนที่ในการย่อยอาหารได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่ในการย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการย่อยอาหาร เนื่องจากช่วยเพิ่มพื้นที่ให้อาหารที่
รับประทานเข้าไปมีโอกาสสัมผัสเอนไซม์ได้มาก 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ระบบย่อยอาหาร 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
ใครมีพ้ืนที่มากกว่ากัน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนเคยถูกสอนให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– ยกตัวอย่างอาหารที่นักเรียนต้องใช้เวลาเคี้ยวนาน ๆ ก่อนกลืน (แนวคำตอบ เนื้อย่าง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การเพ่ิม
พ้ืนที่ในการย่อยอาหาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้านักเรียนเคี้ยวอาหารให้ละเอียด นักเรียนคิดว่ามีผลดีต่อร่างกายหรือไม่ ลักษณะใด (แนว
คำตอบ มีผลดี เนื่องจากช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารเพ่ือนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้) 

– การเค้ียวอาหารให้ละเอียดช่วยในการย่อยอาหารได้อย่างไร (แนวคำตอบ ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ให้อาหาร
ที่รับประทานเข้าไปมีโอกาสสัมผัสกับเอนไซม์ได้มากข้ึน) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

ขั้นตอน ดังนี้ 
– นำดินน้ำมันขนาด 7 × 5 × 1 เซนติเมตร มาคำนวณหาพื้นที่รอบรูป บันทึกผล 
– ตัดดินน้ำมันในข้อ 1 เป็น 2 ก้อนให้มีขนาด 3 × 5 × 1 เซนติเมตร และ 4 × 5 × 1 เซนติเมตร 

จากนั้นคำนวณหาพื้นที่รอบรูปของดินน้ำมันแต่ละก้อนแล้วรวมกัน บันทึกผล 
– ตัดดินน้ำมันแต่ละก้อนในข้อ 2 ให้แต่ละก้อนมีขนาด 1 × 1 × 1 เซนติเมตร จากนั้นคำนวณหา

พ้ืนที่รอบรูปของดินน้ำมันแต่ละก้อนแล้วรวมกัน บันทึกผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– กิจกรรมนี้ต้องการเปรียบเทียบกับการรับประทานอาหารเรื่องใด (แนวคำตอบ การเค้ียวอาหาร) 
– นักเรียนมีวิธีคำนวณหาพื้นที่รอบรูปอย่างไร (แนวคำตอบ หาพื้นที่แต่ละด้านของก้อนดินน้ำมัน

แล้วนำมารวมกัน จะได้พ้ืนที่รอบรูป) 
– พ้ืนที่รอบรูปรวมจากผลการสังเกตครั้งที่ 2 เท่ากับเท่าใด มากหรือน้อยกว่าครั้งที่ 1 เท่าใด (แนว

คำตอบ พ้ืนที่รวมครั้งที่ 2 เท่ากับ 104 ตารางเซนติเมตร มากกว่าครั้งที่ 1 เท่ากับ 10 ตารางเซนติเมตร) 
– เพราะอะไรเมื่อตัดดินน้ำมันก้อนใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงจึงมีพื้นที่รอบรูปมากขึ้น (แนวคำตอบ 

เพราะมีพื้นที่หน้าตัดมากขึ้น ทำให้ดินน้ำมันก้อนเล็ก ๆ แต่ละก้อนมีพื้นที่สัมผัสกับสิ่งต่างๆ เช่น อากาศได้มาก
ขึ้น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดินน้ำมันก้อน
เดียวกันเมื่อตัดเป็นชิ้นเล็กลงจะทำให้มีพ้ืนที่หน้าตัดของดินน้ำมันมากขึ้น ทำให้ดินน้ำมัน แต่ละก้อนมีพ้ืนที่สัมผัส
กับสิ่งต่างๆ เช่น อากาศได้มากขึ้น ในการย่อยอาหารก็เช่นกัน สาเหตุที่เราต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก็เพื่อเพ่ิม
พื้นที่ให้อาหารที่รับประทานเข้าไปมีโอกาสสัมผัสกับเอนไซม์มากที่สุด  ทำให้การย่อยอาหารเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร ให้นักเรียนเข้าใจว่า ระบบย่อย
อาหารเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย หากระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติจะส่งผลโดยรวมต่อร่างกาย 
การดูแลรักษาระบบย่อยอาหารทำได้โดยการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เหมาะสม ดังนี้ 
รับประทานอาหารให้ตรงเวลา เคี้ยวอาหารให้ละเอียด รับประทานอาหารที่สะอาด รับประทานอาหารที่มีใย
อาหาร ไม่รับประทานอาหารรสจัด ดื่มน้ำให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
 – เมื่อรู้สึกหิวแล้วไม่ได้รับประทานอาหาร นักเรียนคิดว่ามีผลต่อกระเพาะอาหารหรือไม่ เพราะ

อะไร (แนวคำตอบ มีผล เพราะทำให้กระเพาะอาหารว่าง เมื่อกระเพาะอาหารหดตัวจะสร้างน้ำย่อยออกมา 
ส่งผลให้กระเพาะอาหารที่ว่างนั้นถูกทำลายและเป็นแผล ถ้าเป็นมากจะมีอาการปวดท้องและเป็นโรคกระเพาะ
อาหารได้) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ในการย่อยอาหาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน์    
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2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ของนักเรียน 

3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– น้ำมันมะพร้าวมีสารอาหารประเภทไขมันประเภทเดียว ถ้าใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์จะ
สามารถจำแนกน้ำมันมะพร้าวเป็นสารประเภทใด (แนวคำตอบ สารเนื้อเดียว) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ การจำแนกสาร 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งตอ่ไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ใครมีพ้ืนที่มากกว่ากัน 
2. แบบทดสอบหลังเรียน 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่
ในการย่อยอาหาร 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

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

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

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

 
 
 

 


