
แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจำลอง  

(ว 3.2 ป.6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายประเภทของหินได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องประเภทของหินไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 หินสามารถจำแนกตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และ       หินแปร 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 หิน 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

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

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
1. สังเกตลักษณะของหิน 
2. สืบค้นข้อมูลประเภทของหิน 

 

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

– นักเรียนมักพบหินอยู่ที่บริเวณใดมากที่สุด (แนวคำตอบ ภูเขา) 
– นักเรียนรู้จักหินชนิดใดบ้าง (แนวคำตอบ หินทรายและหินอ่อน) 
– ของใช้ในบ้านของนักเรียนชนิดใดทำมาจากหิน (แนวคำตอบ ครก) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ประเภทของหิน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหิน ที่ครูมอบหมายให้ไป

เรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 
(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก

ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 
– เกณฑ์ท่ีนักธรณีวิทยาใช้จำแนกประเภทของหินคืออะไร (แนวคำตอบ กระบวนการเกิดหิน) 
– นักธรณีวิทยาจำแนกประเภทของหินเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 3 ประเภท ได้แก่ หิน

อัคนี หินตะกอน และหินแปร) 
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า นักธรณีวิทยา

จำแนกประเภทของหินตามกระบวนการเกิดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องหิน จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ

ว่า หินเป็นวัสดุที่เป็นของแข็ง ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ประกอบด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป มนุษย์นำหินมา
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ทำเครื่องประดับ เครื่องใช้ และใช้ในการก่อสร้าง 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตลักษณะของหิน ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มเก็บหินในบริเวณท้องถิ่นท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันมา 5 ก้อน  
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– สังเกตหินอย่างละเอียดด้วยสายตา ด้วยแว่นขยาย และชั่งมวลหิน บันทึกผล 
– กำหนดเกณฑ์ท่ีใช้จำแนกประเภทของหินและจำแนกประเภทของหินตามเกณฑ์นั้น บันทึกผล 
– แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการจำแนกประเภทของหินหน้าห้องเรียน จากนั้นอภิปรายผลร่วมกัน 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสังเกต
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– นักเรียนจำแนกประเภทของหินเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 6 ประเภท ได้แก่ หินที่มีสี
เข้ม หินที่มีสีอ่อน หินที่มีเนื้อหยาบ หินที่มีเนื้อละเอียด หินที่มีมวลมาก และหินที่มีมวลน้อย) 

– เกณฑ์ท่ีนักเรียนใช้จำแนกประเภทของหินคืออะไร เพราะอะไรจึงใช้เกณฑ์ดังกล่าว (แนวคำตอบ 
เกณฑ์ท่ีใช้ คือ สี เนื้อหิน และมวล เพราะเป็นลักษณะของหินที่สังเกตได้จากภายนอก) 

– เกณฑ์ที่นักเรียนใช้จำแนกประเภทของหินแตกต่างจากนักธรณีวิทยาหรือไม่ อย่างไร (แนว
คำตอบ แตกต่าง โดยเราใช้ลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์ เช่น สี เนื ้อหิน และมวล ส่วนนักธรณีวิทยาใช้
กระบวนการเกิดหินเป็นเกณฑ์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การสังเกตหิน
ด้วยแว่นขยายช่วยให้เห็นส่วนประกอบของหินแต่ละก้อนชัดเจนขึ้น เราสามารถจำแนกประเภทของหินโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์ เช่น สี เนื้อหิน และมวล 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของหิน จากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้าห้องเรียน  
(2) น ักเร ียนค ้นคว ้าคำศ ัพท ์ภาษาต ่างประเทศเก ี ่ยวก ับประเภทของห ิน จากหนังส ือเร ียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– หินอัคนี หินตะกอน และหินแปรแตกต่างกันในเรื ่องใด (แนวคำตอบ กระบวนการเกิดหิน 
ลักษณะของหิน และการนำไปใช้ประโยชน์) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องประเภทของหิน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
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10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรม สังเกตลักษณะของหิน 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

 

 
 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องประเภทของ
หิน  

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

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 18 
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจำลอง 

(ว 3.2 ป. 6/1) 
2. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้      

(ว 3.2 ป. 6/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะ และประโยชน์ของหินได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องประเภทของหินไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 หินแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แตกต่างกัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 หิน 
 

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 
1. สืบค้นข้อมูลกระบวนการเกิดหิน 
2. ประดิษฐ์รูปปั้นสิ่งที่มีชีวิตโดยใช้เศษหินที่ผุพัง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– หินอัคนี หินตะกอน และหินแปรมีกระบวนการเกิดเหมือนหรือแตกต่างกัน (แนวคำตอบ 
แตกต่างกัน) 

– กระบวนการเกิดห ินแต่ละประเภทเกี ่ยวข้องกับลักษณะของหินอย่างไร (แนวคำตอบ 
กระบวนการเกิดท่ีแตกต่างกัน ทำให้หินแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ประเภทของหิน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– การเลือกใช้งานหินประเภทต่างๆ พิจารณาจากอะไร (แนวคำตอบ ลักษณะของหิน) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

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

นักเรียนเข้าใจว่า นักธรณีวิทยาจำแนกประเภทของหินตามกระบวนการเกิดเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
– หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดหรือแมกมาใต้เปลือกโลก หรือเกิดจากการเย็นตัวของ

ลาวาบนผิวโลก เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่และผลึกขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรู
พรุน 

– หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิด เป็น
หิน เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่ยึด
เกาะกัน เกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิดมีลักษณะเป็นชั้นๆ จึงเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า หินชั้น 

– หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซึ่งอาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร โดยการ
กระทำของความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกันเป็น
แถบ บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมีความแข็งมาก 
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(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นข้อมูลกระบวนการเกิดหิน ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

– สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและลักษณะของหินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร พร้อมทั้งยกตัวอย่างของหินแต่ละชนิด และบอกประโยชน์ของหินแต่ละชนิด 

– นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าห้องเรียน และอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ถ้าจำแนกประเภทของหินตามกระบวนการเกิดจะสามารถจำแนกได้กี ่ประเภท อะไรบ้าง 
ยกตัวอย่างประกอบ (แนวคำตอบ 3 ประเภท ได้แก่ 1. หินอัคนี เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินออบซิเดียน 
หินไรโอไลต์  หินพัมมิซ หินแกบโบร และหินทัฟฟ์ 2. หินตะกอน เช่น หินทราย หินดินดาน หินกรวดมน และ
หินปูน  3. หินแปร เช่น หินชนวน หินฟิลไลต์ หินชีสต์ หินไนส์  หินควอตไซต์ และหินอ่อน) 

– หินประเภทใดเกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดหรือแมกมาใต้เปลือกโลก (แนวคำตอบ หินอัคนี) 
– หินประเภทใดเกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็น

หิน (แนวคำตอบ หินตะกอน) 
– การกระทำของสิ่งใดทำให้หินเกิดการแปรสภาพไปเป็นหินชนิดใหม่ (แนวคำตอบ ความร้อน 

ความดัน และปฏิกิริยาเคมี) 
– ยกตัวอย่างหินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปูนซีเมนต์ (แนวคำตอบ หินดินดานและ

หินปูน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า หินแต่ละชนิด

มีกระบวนการเกิดและลักษณะแตกต่างกัน สามารถนำหินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ได้ เช่น ทำหินประดับ 
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเซรามิก 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการนำหินชนิดต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

(2) ครูให้นักเรียนประดิษฐ์รูปปั้นสิ ่งที่มีชีวิตโดยใช้เศษหินที ่ผุพัง จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับ
วิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด 
 

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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– หินอัคนีมีกระบวนการเกิดอย่างไร (แนวคำตอบ เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดหรือแมกมาใต้
เปลือกโลก หรือเกิดจากการเย็นตัวของลาวาบนผิวโลก) 

– ลักษณะเด่นของหินตะกอนหรือหินชั้นคืออะไร (แนวคำตอบ เนื้อหินมีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน 
และมีลักษณะเป็นชั้นๆ) 

– ในท้องถิ่นของนักเรียนมีการใช้ประโยชน์จากหินในด้านใด (แนวคำตอบ ใช้หินอ่อนตกแต่ง
ประดับอาคาร) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประเภทของหิน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรม สืบค้นข้อมูลกระบวนการเกิดหิน 
2. เศษหินที่ผุพัง 
3. กาว 
4. สีน้ำ 
5. พู่กัน 
6. จานสี 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องประเภทของ
หิน 

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 19  
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจำลอง   

(ว 3.2 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายวัฏจักรหินได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องวัฏจักรหินไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 หินอัคนี หินตะกอน และหินแปรมีการเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือ
ประเภทเดิมได้ โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่และต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 หิน 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– ลาวาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟจะกลายเป็นหินประเภทใด (แนวคำตอบ หินอัคนี) 
– ถ้าหินอัคนีและหินตะกอนได้รับอิทธิพลของความร้อนหรือความดันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของหินได้หรือไม่ และจะกลายเป็นหินประเภทใด (แนวคำตอบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นหินแปร) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

วัฏจักรหิน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– หินอัคนี หินตะกอน และหินแปรมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด (แนวคำตอบ หินแต่ละประเภท
สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งได้ รวมทั้งยังเปลี่ยนกลับมาเป็นหิน
ประเภทเดิมได้) 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

เข้าใจว่า หินแต่ละประเภทล้วนมีกระบวนการเกิด การดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงอย่างสัมพันธ์กัน เนื่องจาก
กระบวนการทางธรณีวิทยาส่งผลให้หินอัคนี หินตะกอน และหินแปรเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไป
เป็นหินอีกประเภทหนึ่ง รวมทั้งยังอาจเปลี่ยนกลับมาเป็นหินประเภทเดิมได้อีก หมุนเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ 
กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า วัฏจักรหิน โดยกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดวัฏจักรหิน ได้แก่ กา ร
หลอมเหลว การผุพังและการกัดเซาะและการแปรสภาพ 

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

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดวัฏจักรหิน  
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฏจักรหิน 
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(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– เมื่อหินหนืดหรือแมกมาเย็นตัวลงจะเกิดเป็นหินอะไร (แนวคำตอบ หินอัคนี) 
– หินที่เกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำทะเลคืออะไร (แนวคำตอบ หินตะกอน) 
– หินที่ถูกความร้อน ความกดดัน และปฏิกิริยาเคมีกระทำจนเปลี่ยนสภาพคืออะไร (แนวคำตอบ 

หินแปร) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า กระบวนการ

ทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดวัฏจักรหิน ได้แก่ การหลอมเหลว การผุพังและการกัดเซาะ และการแปรสภาพ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน เล่นเกมปริศนาเติมคำ โดยให้แต่ละกลุ่มเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 
กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– วัฏจักรหินคืออะไร (แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร) 

– หินแปรส่วนมากมีสีสันสวยงามมากกว่าหินอัคนีหรือหินตะกอนเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะ
หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินอัคนีหรือหินตะกอน เนื่องจากได้รับแรงกดดันและอุณหภูมิสูง ทำให้เกิด
การตกผลึกของแร่ใหม่เกิดขึ้น จึงมีสีสันสวยงาม) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรหิน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ แร่ 
3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน

ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
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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. ซักถามความรู้เรื่องวัฏจักรหิน 
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 20 
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที ่รวบรวมได้                    

(ว 3.2 ป. 6/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสมบัติทางกายภาพของแร่ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติทางกายภาพของแร่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แร่แต่ละชนิดมีการเรียงตัวและธาตุที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกัน จึงทำให้แร่แต่ละชนิดมีสมบัติทาง
กายภาพแตกต่างกัน เช่น สี สีผงละเอียด ผลึก ความแข็ง ความวาว ความโปร่งใส รอยแตก และความหนาแน่น 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 แร่ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

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

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
1. สังเกตลักษณะทางกายภาพของแร่ 
2. สืบค้นข้อมูลสมบัติทางกายภาพของแร่ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนดูรูปไส้ดินสอ แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 

– ไส้ดินสอทำมาจากอะไร (แนวคำตอบ แกรไฟต์) 
– ไส้ดินสอเก่ียวข้องกับแร่หรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ เกี่ยวข้อง เนื่องจากแกรไฟต์เป็นแร่ชนิด

หนึ่ง)   
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

สมบัติทางกายภาพของแร่ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแร่ ที่ครูมอบหมายให้ไป

เรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 
(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก

ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 
– แร่คืออะไร (แนวคำตอบ ธาตุและสารประกอบที่มีเนื ้อเดียวกัน เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมี

โครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด) 
– แร่แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 2 ประเภท ได้แก่ แร่ประกอบหินและแร่เศรษฐกิจ) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แร่ คือ ธาตุและ
สารประกอบที่มีเนื้อเดียวกัน เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ มีโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอน หรืออาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แร่ประกอบหินและแร่เศรษฐกิจ 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องแร่ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า 
แร่ คือ ธาตุและสารประกอบที่มีเนื้อเดียวกัน เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีที่
แน่นอน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด 

เมื่อสภาวะแวดล้อมธรรมชาติอยู่ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมธาตุและสารประกอบจะตก
ผลึกเป็นแร่ แร่จึงเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก กระบวนการเกิดแร่มีผลต่อโครงสร้างของแร่ โดยแร่แต่ ละ
ชนิดมีการเรียงตัวและธาตุที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกัน จึงทำให้แร่มีสมบัติแตกต่างกัน 
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(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของแร่ ให้นักเรียนเข้าใจว่า แร่แต่ละชนิดมีสมบัติทาง
กายภาพแตกต่างกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เช่น สี สีผงละเอียด ผลึก ความแข็ง ความวาว ความโปร่งใส รอย
แตก และความหนาแน่น  

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตลักษณะทางกายภาพของแร่ ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

– สังเกตสี ความวาว และความหนาแน่นของแร่ตัวอย่าง บันทึกผล 
– นำก้อนแร่ตัวอย่างขูดบนกระเบื้องผิวด้านสีขาว สังเกตสีผงละเอียดของรอยขูด บันทึกผล 
– หาความแข็งของแร่ตัวอย่างโดยใช้วัสดุที่รู้ค่าความแข็งขูดบนแร่ตัวอย่าง เช่น เล็บ เหรียญ มีด

หรือตะไบ และกระจก ซึ่งมีค่าความแข็งเท่ากับ 1–2, 3, 4 และ 5–7 ตามลำดับ เมื่อขูดแร่ตัวอย่างแล้วสังเกตรอย
ที่เกิดขึ้น แล้วเปรียบเทียบกับมาตรฐานความแข็งของโมส์ บันทึกผล 

– ระบุชนิดของแร่ตัวอย่างที่นำมาสังเกต โดยเปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้กับข้อมูลแสดงลักษณะ
ทางกายภาพของแร่ 

(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– เรียงลำดับความแข็งของแร่ตัวอย่างจากมากไปน้อย (แนวคำตอบ ควอตซ์ ดีบุก ไพไรต์ 
เฟลด์สปาร์ ฮีมาไทต์ ฟลูออไรต์ แบไรต์ แคลไซต์ และยิปซัม) 

– การเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารชนิดต่างๆ นิยมเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของอะไร 
และเรียกอัตราส่วนที่ได้จากการเปรียบเทียบว่าอะไร (แนวคำตอบ นิยมเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของน้ำ 
และเรียกอัตราส่วนดังกล่าวว่า ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสาร) 

– เรียงลำดับความหนาแน่นของแร่ตัวอย่างจากมากไปน้อย (แนวคำตอบ ดีบุก ฮีมาไทต์  ไพ ไรต์ 
แบไรต์ ฟลูออไรต์ แคลไซต์ ยิปซัม ควอตซ์ และเฟลด์สปาร์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า จากการสังเกต
ลักษณะทางกายภาพของแร่ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด เช่น สี สีผงละเอียด ความแข็ง ความวาว 
และความหนาแน่นของแร่ พบว่าแร่แต่ละชนิดมีลักษณะดังกล่าวแตกต่างกัน และเมื่อนำผลการสังเกตไป
เปรียบเทียบกับตารางแสดงลักษณะทางกายภาพของแร่ ทำให้ระบุชนิดของแร่ได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของแร่ จากหนังสือ วารสาร สารานุกรม

วิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้าห้องเรียน  
(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของแร่ จากหนังสือเรียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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  
– แร่มีกระบวนการเกิดอย่างไร (แนวคำตอบ เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ภายใต้อุณหภูมิและความดัน

ที่เหมาะสม ธาตุและสารประกอบจะตกผลึกเป็นแร่) 
– ยกตัวอย่างสมบัติทางกายภาพของแร่ (แนวคำตอบ สี สีผงละเอียด ผลึก ความแข็ง ความวาว 

ความโปร่งใส รอยแตก และความหนาแน่น) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของแร่ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ
ผังมโนทัศน ์
10. สื่อการเรียนรู้ 

1. รูปไส้ดินสอ 
2. ใบกิจกรรม สังเกตลักษณะทางกายภาพของแร่ 
3. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสมบัติทาง
กายภาพของแร่ 

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 21  
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 3.2 

ป. 6/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายประเภทของแร่ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องประเภทของแร่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แร่แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แร่ประกอบหิน คือ แร่ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญภายในหิน และแร่
เศรษฐกิจ คือ แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แร่
โลหะและแร่อโลหะ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 แร่ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
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3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลประเภทของแร่ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
– พลอยสีเขียวมีชื่อเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ มรกต) 
– แร่ชนิดใดขูดสารอื่นเป็นรอย แต่สารอื่นไม่สามารถขูดแร่ชนิดนี้เป็นรอยได้ (แนวคำตอบ เพชร) 
– แร่ชนิดใดมีลักษณะทึบแสง (แนวคำตอบ แกรไฟต์) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ประเภทของแร ่
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนรู้จักแร่ชนิดใดบ้าง (แนวคำตอบ แร่รัตนชาติ) 
– แร่ที่นักเรียนรู้จักมีประโยชน์อย่างไร (แนวคำตอบ แร่รัตนชาติ เช่น เพชร สามารถนำมาใช้ทำ

เครื่องประดับได้) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องประเภทของแร่ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า แร่แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แร่ประกอบหินและแร่เศรษฐกิจ 

(2) ครูอธิบายเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับแร่ประกอบหิน ให้นักเรียนเข้าใจว่า แร่ประกอบหิน คือ แร่ที ่เป็น
ส่วนประกอบสำคัญภายในหิน เช่น หินแกรนิตประกอบด้วยแร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา หินทรายประกอบด้วย
แร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ และแร่ดิน หินปูนประกอบด้วยแร่แคลไซต์ แร่ประกอบหิน ส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายอยู่
ในเนื้อหินทำให้นำแร่ออกมาใช้ได้ยาก จึงใช้ประโยชน์ในสภาพที่อยู่ในหินและนิยมใช้เพ่ือจำแนกชนิดของหิน แต่
ถ้าเกิดปริมาณมากเป็นสายแร่ ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

(3) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแร่เศรษฐกิจ ให้นักเรียนเข้าใจว่า แร่เศรษฐกิจ คือ แร่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แร่โลหะ เป็นแร่ที่อยู่ในรูปของ
สารประกอบออกไซด์ของโลหะ ซึ่งประกอบด้วยโลหะกับออกซิเจน ดังนั้น ก่อนนำมาใช้ประโยชน์จะต้องถลุงแร่
ให้เป็นสารบริสุทธิ์ก่อน และแร่อโลหะ เป็นแร่ที่มีอโลหะเป็นองค์ประกอบ การนำไปใช้ประโยชน์ไม่ต้องผ่านการ
ถลุงเพื่อแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์ก่อน แต่อาจมีการแปรรูปก่อนนำไปใช้ประโยชน์ แร่อโลหะบางชนิดจะมีผลึก
งดงาม สามารถเจียระไนและนำไปเป็นเครื่องประดับได้ เรียกแร่ชนิดนี้ว่า รัตนชาติ  
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(4) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของแร่ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น แร่ประกอบหินและแร่เศรษฐกิจ  
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเภทของแร่ 
(5) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– แร่ประกอบหินคืออะไร (แนวคำตอบ แร่ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญภายในหิน) 
– ยกตัวอย่างแร่ประกอบหินมา 2 ชนิด (แนวคำตอบ ควอตซ์และไมกา) 
– แร่เศรษฐกิจคืออะไร (แนวคำตอบ แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ได้) 
– ยกตัวอย่างแร่เศรษฐกิจมา 2 ชนิด (แนวคำตอบ ทองคำและเพชร) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แร่แบ่งเป็น  2 
ประเภท ได้แก่ แร่ประกอบหินและแร่เศรษฐกิจ 

 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับประเภทของแร่ 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  

– แร่ที่ใช้ทำกระดาษทรายคืออะไร (แนวคำตอบ ควอตซ์) 
– แร่ประกอบหินที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีลักษณะใด (แนวคำตอบ เกิดปริมาณมากเป็น

สายแร่) 
– แร่โลหะและแร่อโลหะแตกต่างกันในลักษณะใด (แนวคำตอบ แร่โลหะอยู่ในรูปของสารประกอบ

ออกไซด์ของโลหะ ส่วนแร่อโลหะมีสารอโลหะเป็นองค์ประกอบ) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประเภทของแร่ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
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. ซักถามความรู้เรื่องประเภทของแร่ 
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............................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำ

บรรพ์ (ว 3.2 ป. 6/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายประเภทของซากดึกดำบรรพ์ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องประเภทของซากดึกดำบรรพ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ซากดึกดำบรรพ์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์สัตว์
มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์พืช และร่องรอยของสัตว์ดึกดำบรรพ์ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ซากดึกดำบรรพ์ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลประเภทของซากดึกดำบรรพ์ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 
– นักเรียนคิดว่าในอดีตพื้นที่ที ่มีซากดึกดำบรรพ์สัตว์และพืช มีลักษณะเหมือนกับที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันหรือไม่ (แนวคำตอบ มีลักษณะไม่เหมือนกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน) 
– ซากดึกดำบรรพ์สัตว์และพืชเป็นซากดึกดำบรรพ์ประเภทเดียวกันหรือไม่ (แนวคำตอบ คนละ

ประเภท) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ประเภทของซากดึกดำบรรพ์ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ซากดึกดำบรรพ์คืออะไร (แนวคำตอบ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในอดีตซึ่ง
อาจเป็นโครงกระดูกหรือรอยพิมพ์ที่ฝังตัวอยู่ในหิน) 

– ซากดึกดำบรรพ์มีประโยชน์อย่างไร (แนวคำตอบ ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งที่
ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืด 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน และหากพบซากดึกดำบรรพ์ของพืช สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน และเป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ซากดึกดำบรรพ์ 
คือ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในอดีตซึ่งอาจเป็นโครงกระดูกหรือรอยพิมพ์ที่ฝังตัวอยู่ในหิน 
สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น ใช้ระบุอายุของหิน 
และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ 
 

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

นักเรียนเข้าใจว่า ซากดึกดำบรรพ์ คือ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในอดีต ซึ่งอาจเป็นโครง
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กระดูกหรือรอยพิมพ์ที่ฝังตัวอยู่ในหิน ซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่มีรูปร่างไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เน่า
เปื่อยผุพังไปก่อนที่จะทับถมกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ แต่ก็มีบางชนิดที่ยังคงรูปร่างไว้เหมือนเดิมโดยไม่เน่าเปื่อย
ผุพัง เช่น แมลงที่ฝังตัวอยู่ในยางไม้หรือในแท่งอำพัน 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของซากดึกดำบรรพ์ ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูก
สันหลัง ซากดึกดำบรรพ์พืช และร่องรอยของสัตว์ดึกดำบรรพ์  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเภทของซากดึกดำบรรพ์ 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ซากดึกดำบรรพ์แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 4 ประเภท ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์พืช และร่องรอยของสัตว์ดึกดำ
บรรพ์) 

– ซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่พบในหินชนิดใด (แนวคำตอบ หินตะกอน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่ า ซากดึกดำ

บรรพ์ คือ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในอดีตซึ่งอาจเป็นโครงกระดูกหรือรอยพิมพ์ที่ฝังตัวอยู่ใน
หิน แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
ซากดึกดำบรรพ์พืช และร่องรอยของสัตว์ดึกดำบรรพ์ 

 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของซากดึกดำบรรพ์ ให้นักเรียนเข้าใจว่า  ซากดึกดำบรรพ์ส่วน
ใหญ่พบในหินตะกอน แต่ไม่พบในหินอัคนี เนื่องจากหินอัคนีเกิดจากหินหลอมเหลวหรือหินหนืดที่มีอุณหภูมิสูง
มาก จนทำให้ซากหรือร่างของสิ่งมีชีวิตหลอมเหลวไปด้วย ซากดึกดำบรรพ์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ซากดึกดำ
บรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ซากดึกดำบรรพ์พืช และร่องรอยของสัตว์ดึก
ดำบรรพ ์

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับประเภทของซากดึกดำบรรพ์ จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เราไม่ค่อยพบซากดึกดำบรรพ์ในหินอัคนีเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะหินอัคนีเกิดจากหิน

หลอมเหลวหรือหินหนืดที่มีอุณหภูมิสูงมาก จนทำให้ซากหรือร่างของสิ่งมีชีวิตหลอมเหลวไปด้วย) 
– รอยเท้าและมูลสัตว์จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ประเภทใด (แนวคำตอบ ร่องรอยของสัตว์ดึกดำ

บรรพ์) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับประเภทของซากดึกดำบรรพ์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด
หรือผังมโนทัศน ์
 
10. สื่อการเรียนรู้ 

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

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องประเภทของ
ซากดึกดำบรรพ์ 

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 23 
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำ

บรรพ์ (ว 3.2 ป. 6/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็นโครงสร้างของ
ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหิน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ซากดึกดำบรรพ์ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

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

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
1. สร้างแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์ 
2. สืบค้นข้อมูลกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปซากดึกดำบรรพ์ของปลา แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 
– ซากดึกดำบรรพ์ในรูปเป็นซากดึกดำบรรพ์ประเภทใด (แนวคำตอบ ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูก

สันหลัง) 
– นักธรณีวิทยาตรวจสอบอายุของซากดึกดำบรรพ์นี้ได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้เกิดซากดึกดำบรรพ์คืออะไร (แนวคำตอบ มีโครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งและมี
กระบวนการเก็บรักษาโครงร่างนั้น) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครู

ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ซากดึกดำบรรพ์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ โครงร่างส่วน
ที่เป็นของแข็ง เช่น เปลือกหอย กระดูก กิ่ง ก้าน และกระบวนการเก็บรักษาโครงร่างนั้น เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงส่วน
ที่อ่อนนุ่มหรือเนื้อเยื่อจะถูกย่อยสลายเหลือแต่โครงร่างส่วนที่เป็นของแข็ง ต่อมามีการสะสมของตะกอนลงบน
โครงร่างนั้นและมีสารละลายแร่ธาตุจากน้ำและดินซึมเข้าไปในโครงร่าง ทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 
โครงร่างนั้นจะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ ส่วนใหญ่จะถูกฝังไว้ในท้องทะเล หรือใต้แม่น้ำ เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวมีตะกอนเม็ดเล็กๆ ทำให้ซากดึกดำบรรพ์ไม่ถูกทำลายให้แตกหักได้ง่าย   

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อรูปของซากดึกดำบรรพ์ ให้นักเรียนเข้าใจว่า การก่อรูปของซากดึก
ดำบรรพ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รอยพิมพ์และรูปพิมพ์ 

(3) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบอกอายุของซากดึกดำบรรพ์ ให้นักเรียนเข้าใจว่า การบอกอายุของ
ซากดึกดำบรรพ์ สามารถบอกได้ 2 แบบ คือ อายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ์ 

(4) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สร้างแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์ ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

– นำกระดาษชำระ 4–5 แผ่นวางซ้อนกัน จากนั้นนำผงฟูมาโรยลงบนกระดาษชำระ  



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

– นำใบพืชที่เตรียมมาวางเรียงกันบนผงฟู   
– นำผงฟูมาโรยลงบนใบพืช โดยโรยเพียงบางๆ จากนั้นนำกระดาษชำระ 4 – 5 แผ่น ปิดคลุม

ด้านบนของใบพืชอีก 1 ชั้น 
– นำหนังสือปกแข็งที่เตรียมไว้มาวางทับลงบนกระดาษชำระ จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 2 – 3 วัน จึง

นำหนังสือปกแข็งออก 
(5) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– เมื่อเปรียบเทียบสีของใบพืชกับสีของซากใบพืชมีความเหมือนหรือแตกต่างกันในลักษณะใด (แนว
คำตอบ แตกต่างกัน สีของใบพืชที่ได้จากการทำกิจกรรมมีสีซีดจางลงมาก) 

– ถ้าใบพืชฝังตัวอยู่ในโคลนจะเกิดอะไรขึ้นกับเนื้อเยื่อของพืช (แนวคำตอบ เนื้อเยื่อของพืชจะ
สลายตัว ทำให้คาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อ เกิดการทับถมกันหรือสะสมอยู่ในโคลน) 

– ข้อแตกต่างระหว่างซากดึกดำบรรพ์ในธรรมชาติกับซากดึกดำบรรพ์ที่ได้จากกิจกรรมคืออะไร 
(แนวคำตอบ ซากดึกดำบรรพ์ในธรรมชาติเป็นส่วนที่ยังเหลืออยู่ของโครงร่างใบพืชที่ติดอยู่กับหินเปลือกโลกจะ
กลายเป็นรอยพิมพ์ หรือมีการแทนที่ด้วยแร่ธาตุต่างๆ แต่ซากดึกดำบรรพ์ที่ได้จากกิจกรรมยังเหลือโครงสร้างของ
ใบพืชทั้งหมด) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ใบพืช
กลายเป็นซากใบพืช เนื่องจากผงฟูทำให้ใบพืชแห้งเร็วขึ้น 

 

 
 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ จากหนังสือ วารสาร สารานุกรม
วิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอหน้าห้องเรียน 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากอะไร (แนวคำตอบ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในอดีต
ที่ตายไปแล้วนานเป็นล้านปี ถูกฝังทับถมกันอยู่ในแหล่งต่างๆ โดยมากมักพบในชั้นของหินตะกอน) 
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– ถ้านักเรียนพบซากดึกดำบรรพ์ในหินแกรนิตก้อนหนึ่งและต้องการหาอายุทางธรณีวิทยาจะใช้
วิธีการใด (แนวคำตอบ หาอายุสัมบูรณ์โดยคำนวณจากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีที่ปะปนอยู่ในซากดึกดำ
บรรพ์) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

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

 

 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องกระบวนการ
เกิดซากดึกดำบรรพ์  

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 24  
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำ

บรรพ์ (ว 3.2 ป. 6/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีได้ (K) 
2. ยกตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีและการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทยไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่บอกอายุได้ค่อนข้างแน่นอน มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นร่าง
ของสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่เฉพาะในช่วงระยะเวลาอันสั้น แพร่หลายเป็นบริเวณกว้าง และมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ซากดึกดำบรรพ์ 
 

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. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สร้างแบบจำลองแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
– การหาอายุสัมบูรณ์ของซากดึกดำบรรพ์ทำได้โดยวิธีใด (แนวคำตอบ คำนวณจากครึ่งชีวิตของ

ธาตุกัมมันตรังสีที่ปะปนอยู่ในซากดึกดำบรรพ์) 
– ธาตุกัมมันตรังสีที ่นิยมนำมาหาอายุสัมบูรณ์ของซากดึกดำบรรพ์คืออะไร (แนวคำตอบ ธาตุ

คาร์บอน-14 ธาตุยูเรเนียม -238 และธาตุเรเดียม -226) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีและการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักธรณีวิทยาได้แบ่งธรณีประวัติจากซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน และเรียกสิ่ง
นี้ว่าอะไร (แนวคำตอบ ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีเป็นซากดึกดำบรรพ์ของร่างสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่เฉพาะใน
ช่วงเวลาอันสั้น แพร่หลายเป็นบริเวณกว้าง และมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าซากดึกดำ
บรรพ์ดรรชนีของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้  ชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี
ชนิดหนึ่งมอีายุใกล้เคียงกับชั้นหินอีกชั้นหนึ่งที่มีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกัน 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราธรณีกาล ให้นักเรียนเข้าใจว่า นักธรณีวิทยาใช้เทคนิคการหาอายุ
เปรียบเทียบหลาย ๆ วิธี เพื่อสร้างมาตราธรณีกาล ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นการแบ่งเวลา โดยพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตต่างๆ มาตรเวลาที่แบ่งเป็นส่วนใหญ่ ๆ เรียกว่า มหายุค นักธรณีวิทยาแบ่งการ
ก่อรูปของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็น 4 มหายุค ดังนี้ มหายุคพรีแคมเบรียน มหายุค พาลีโอโซอิก มหายุคมีโซโซอิก 
และมหายุคซีโนโซอิก  
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(3) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย ให้นักเรียนเข้าใจว่า ประเทศ
ไทยพบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิด ทั้งพืชและสัตว์เกือบทั่วทุกภาค โดยเรียงลำดับตามอายุทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่
ที่สุดไปหาที่ใหม่ที่สุด ดังนี้ 

– ซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคพาลีโอโซอิก แหล่งที่สำรวจพบ เช่น แหล่งซากดึกดำบรรพ์หมู่เกาะตะ
รุเตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล และแหล่งซากดึกดำบรรพ์วัดคีรีนาครัตนาราม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

– ซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคมีโซโซอิก แหล่งที่สำรวจพบ เช่น แหล่งซากและรอยเท้าไดโนเสาร์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

– ซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคซีโนโซอิก แหล่งที่สำรวจพบ เช่น แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี ้ยงลูก
ด้วยน้ำนมเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และแหล่งสุสานหอยแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ 

(4) ครูให้นักเรียนสร้างแบบจำลองแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย โดยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย 1 แหล่ง รวบรวมข้อมูลแล้วนำมาสร้างแบบจำลองรูปแบบต่างๆ เช่น 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โปสเตอร์ และสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออธิบายสิ่งที่นักเรียนได้จากการสืบค้นข้อมูล จากนั้น
นำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 

(5) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยที่นักเรียนเลือกคืออะไร (แนวคำตอบ แหล่งสุสานหอย
แหลมโพธิ์) 

– แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยที่นักเรียนเลือกอยู่ในมหายุคใด (แนวคำตอบ มหายุคซี
โนโซอิก) 

– แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยที่นักเรียนเลือกเป็นซากดึกดำบรรพ์ประเภทใด (แนว
คำตอบ ซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 

– แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยที่นักเรียนเลือกมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มีลักษณะ
เป็นแผ่นหินปูน มีความหนาตั้งแต่ 0.05 – 1.00 เมตร มีเปลือกหอยน้ำจืดทับถมกันเป็นจำนวนมากเชื ่อม
ประสานกันด้วยน้ำปูนจนติดกันเป็นแผ่น) 

– นักเรียนสร้างแบบจำลองเพ่ือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใด (แนวคำตอบ โปสเตอร์) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ประเทศไทย

เป็นประเทศหนึ่งที่พบซากดึกดำบรรพ์ โดยซากดึกดำบรรพ์ที่พบมีหลายชนิดและพบเกือบทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งมีอายุ
ทางธรณีวิทยาแตกต่างกันไปตามที่เกิดในแต่ละมหายุค 

 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีที่ค้นพบในประเทศไทย ให้นักเรียนเข้าใจว่า ซากไทรโล
ไบต์เป็นสัตว์ทะเลจำพวกกุ้ง ค้นพบในชั้นหินดินดานหรือหินทราย บริเวณหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล มีชีวิตอยู่
ในมหายุคพาลีโอโซอิก จัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย 
 ซากฟิวซูลินิดเป็นสัตว์ทะเลเซลล์เดียว มีรูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวสาร มีชีวิตอยู่ในมหายุคพาลีโอโซอิก 
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5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีมีลักษณะสำคัญอย่างไร (แนวคำตอบ ซากดึกดำบรรพ์ของร่างสิ่งมีชีวติที่
มีชีวิตอยู่เฉพาะในช่วงเวลาอันสั้น แพร่หลายเป็นบริเวณกว้าง และมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว) 

– ยกตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีที่ค้นพบในประเทศไทย (แนวคำตอบ ซากไทรโลไบต์และซาก
ฟิวซูลินิด) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ดรรชนีและการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในประเทศ

ไทย โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน

ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

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        
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11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องซากดึกดำ
บรรพ์ดรรชนีและการค้นพบ ซาก
ดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย 

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 25 
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ (ว 3.2 ป.

6/6) 
2. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น (ว 3.2 ป. 6/7) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ โดย    ภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
 

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. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สำรวจภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยต่างๆ ได้แก่ น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว และสึนามิ แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 

– รูปเหล่านี้คือภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยชนิดใดบ้าง (แนวคำตอบ น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ) 

– ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยชนิดใดมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยได้มาก (แนวคำตอบ  น้ำ
ท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง และดินถล่ม) 

– ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยชนิดใดมีโอกาสเกิดขึ ้นในประเทศไทยได้น้อย (แนวคำตอบ 
แผ่นดินไหวและสึนามิ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

 
 
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอ
ข้อมูลหน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยคืออะไร (แนวคำตอบ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์) 

– ผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว 
และสึนามิเหมือนหรือแตกต่างกัน (แนวคำตอบ แตกต่างกัน) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
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(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำท่วม การกัด
เซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิเป็นภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครู

ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางครั้งเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่ทันตั้งตัว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ อาจสร้างผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สำรวจภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

– สำรวจภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เคยเกิดข้ึนในท้องถิ่น 1 เหตุการณ์ บันทึกผล 
– ร่วมกันอภิปรายว่าภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นอย่างไร พร้อมทั้งบอกวิธีการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เคยเกิดขึ้น
ในท้องถิ่น 

– นำเสนอผลการสำรวจหน้าห้องเรียน   
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสำรวจ

และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร (แนวคำตอบ 
บ้านและอาคารพังเสียหาย และทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้) 

– ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร (แนว
คำตอบ น้ำในลำธารขุ่น สัตว์ที่อาศัยอยู่ในลำธารตายเพราะน้ำขุ่น และบางส่วนถูกดินถล่มทับตาย ต้นไม้ถูกดิน
ถล่มทับตาย และถนนถูกกระแสน้ำตัดขาด) 

– นักเรียนมีวิธีการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เคยเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นอย่างไร (แนวคำตอบ ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ คอยสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ และ
ศึกษาเส้นทางอพยพและศึกษาวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากดินถล่ม) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาจทำให้เกิ ดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและลดผลกระทบได้ เมื่อเราทราบวิธีการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
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5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยใดเกี่ยวข้องกับน้ำ (แนวคำตอบ น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ ง ดิน
ถล่ม และสึนามิ) 

– ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยใดไม่เกี่ยวข้องกับน้ำ (แนวคำตอบ แผ่นดินไหว) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด
หรือผังมโนทัศน ์
10. สื่อการเรียนรู้ 

1. รูปภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยต่างๆ ได้แก่ น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึ
นามิ  

2. ใบกิจกรรม สำรวจภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
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11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัย  

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 26  
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ (ว 3.2 ป. 

6/6) 
2. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น (ว 3.2 ป. 6/7) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพให้พร้อม
ใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัย 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
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           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ยกตัวอย่างภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่นักเรียนรู้จัก พร้อมทั้งบอกวิธีการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น (แนวคำตอบ สึนามิ หากพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหลังการ
เกิดแผ่นดินไหวให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดสึนามิตามมาได้ ให้อพยพไปอยู่ห่างจากชายฝั่งมากที่สุดและอยู่ในที่สงูที่
น้ำท่วมไม่ถึง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– การศึกษาวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยมีความสำคัญอย่างไร 
(แนวคำตอบ ทำให้เราเตรียมพร้อมและรับมือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เกิดข้ึนได้ดี และช่วยป้องกัน
และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

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

ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและระบุภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดใน

ท้องถิ่น บันทึกผล 
– สืบค้นข้อมูลและร่วมกันวางแผนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตนก่อนเกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ

ภัย ขณะเกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย และหลังเกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย บันทึกผล 
– นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าห้องเรียน และอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน 
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(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดในท้องถิ่นคืออะไร (แนวคำตอบ ดิน
ถล่ม) 

– เราควรให้ความสำคัญกับข่าวพยากรณ์อากาศที่ประกาศเตือนภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย
หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ เราควรให้ความสำคัญ เพราะทำให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้) 

– การปฏิบัติกิจกรรมนี้มีประโยชน์อย่างไร (แนวคำตอบ ทำให้ทราบว่าภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัยที ่มีโอกาสเกิดขึ ้นมากที่สุดในท้องถิ ่นคืออะไร และมีขั ้นตอนและวิธีการปฏิบัติต นอย่างไร ช่วยให้เรา
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ดีมากขึ้น ช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เราควรติดตาม
ข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาข้อมูล และเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในท้องถิ่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยได้  
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย
ประเภทต่างๆ  
 

 
 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ข่าวประเภทใดช่วยให้เราทราบข้อมูลการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย (แนวคำตอบ 

ข่าวพยากรณ์อากาศ) 
– ยกตัวอย่างแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย

ที่มีความน่าเชื่อถือมา 1 แหล่ง (แนวคำตอบ เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี) 
 

ขั้นสรุป 
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 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดย
ร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรม สืบค้นข้อมูลการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
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. ซักถามความรู้เรื่องการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย 

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

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 27  

 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ (ว 3.2 ป. 

6/6) 
2. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น (ว 3.2 ป. 6/7) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายน้ำท่วมได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องน้ำท่วมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะกักเก็บได้ ทำ
ให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลน้ำท่วม 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปน้ำท่วม แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 
– จากรูป เกิดเหตุการณ์ใด (แนวคำตอบ น้ำท่วม) 
– ที่บ้านของนักเรียนเคยเกิดเหตุการณ์นี้หรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– น้ำท่วมมักเกิดในช่วงฤดูใดของประเทศไทยมากที่สุด (แนวคำตอบ ฤดูฝน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เร่ือง น้ำท่วม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ส่งผลกระทบต่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้การคมนาคมติดขัด ทรัพย์สินเสียหาย และอาจเป็นโรคระบาดที่เกิดจากน้ำ) 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องน้ำท่วม จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า น้ำท่วมเกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ 

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

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของน้ำท่วม ผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วม และวิธีการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิ ดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
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– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับน้ำท่วม 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม (แนวคำตอบ พ้ืนที่ลุ่มน้ำ) 
– ถ้านักเรียนจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขณะเกิดน้ำท่วมควรปฏิบัติตนอย่างไร (แนวคำตอบ หลีกเลี่ยง

การเดินเข้าใกล้เสาไฟฟ้า สวมรองเท้าบูตทุกครั้งที่ต้องเดินลุยน้ำ และไม่เดินผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงและ
กระแสน้ำไหลเชี่ยว) 

– ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ควรปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโภคอย่างไรให้ ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ (แนวคำตอบ ดื่มน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด เพื่อป้องกันโรคระบาดที่เกิด
จากน้ำ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำท่วมเกิด
จากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่าที่จะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม ให้นักเรียนเข้าใจว่า วิธีการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม เช่น  

– ติดตามข้อมูลข่าวสารปริมาณน้ำในพื้นที่ และเตรียมพร้อมรับมือเพื่อให้อพยพได้ทันท่วงที หรือ
จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม 

– ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วม 
– อพยพสัตว์และเคลื่อนย้ายพาหนะไปอยู่ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย 
– ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน 
– หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือเข้าใกล้เสาไฟฟ้า 
– สวมรองเท้าบูตทุกครั้งที่ต้องเดินลุยน้ำ 
– ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณท่ีมีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว 
– ไม่ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณท่ีมีน้ำท่วมสูง 
– ดื่มน้ำสะอาด และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด 
– ในกรณีที่ต้องอพยพ ควรอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย และไม่เป็นเส้นทางไหลของน้ำ โดย

ปฏิบัติตามแผนการอพยพอย่างเคร่งครัด 
 

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  
– น้ำท่วมเกิดจากสาเหตุใด (แนวคำตอบ มีฝนตกหนักหรือฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน) 
– ยกตัวอย่างการกระทำที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม (แนวคำตอบ การเดินลุย

น้ำเข้าใกล้เสาไฟฟ้าและการขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับน้ำท่วม โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปน้ำท่วม  
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. ซักถามความรู้เรื่องน้ำท่วม  
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............................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28  
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ (ว 3.2 ป. 

6/6) 
2. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น (ว 3.2 ป. 6/7) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการกัดเซาะชายฝั่งได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การกัดเซาะชายฝั่งเป็นภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลม ทำให้
ตะกอนจากบริเวณหนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
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3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปการปลูกป่าชายเลน แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 
– จากรูปกลุ่มคนเหล่านี้กำลังทำอะไร (แนวคำตอบ ปลูกป่าชายเลน) 
– การปลูกป่าชายเลนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย

ชนิดใด (แนวคำตอบ การกัดเซาะชายฝั่ง) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ

เรียนรู้เร่ือง การกัดเซาะชายฝั่ง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– การกัดเซาะชายฝั่งมักเกิดข้ึนบริเวณใด (แนวคำตอบ พ้ืนที่ชายฝั่ง) 
– สิ่งที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งคืออะไร (แนวคำตอบ คลื่นและลม) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า การกัดเซาะชายฝั่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัด
เซาะของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอนจากบริเวณหนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลง
ไป 

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

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของการกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
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– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– บริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝั่งมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มีตะกอนเคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่
ตะกอนเคลื่อนออกไป) 

– การปลูกป่าชายเลนช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างไร (แนวคำตอบ ช่วยลดความรุนแรง
ของคลื่น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครู เน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การกัดเซาะ
ชายฝั่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอนจากบริเวณหนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของ
ชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ให้นักเรียนเข้าใจว่า วิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แบ่งเป็น 

– วิธีการทางธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ปะการัง และหญ้าทะเล
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือลดความรุนแรงของคลื่น  

– วิธีการทางวิศวกรรม โดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมสลายพลังงานของคลื่น หรือ ดักตะกอน
ทราย เพื่อป้องกันและรักษาสภาพของชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันคลื่น กำแพงกันตลิ่ง รอดักทราย  ไส้กรอกทราย 
การเติมทราย และการสร้างเนินทราย  

– วิธีการผสมผสาน โดยใช้ทั้งวิธีการทางธรรมชาติและวิธีการทางวิศวกรรมร่วมกัน เช่น  การปักไม้
ไผ่เป็นกำแพงเพ่ือลดความรุนแรงของคลื่น เมื่อมีการตกตะกอนและทับถมมากขึ้น จึงปลูกป่าชายเลนไว้หลังแนว
ปักไม้ไผ่ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพของป่าชายเลนตามธรรมชาติ 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การนำทรายจากบริเวณอื่นมาถมในบริเวณหาดทรายที่ถูกกัดเซาะไปเป็นวิธีการใดในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (แนวคำตอบ การเติมทราย) 
 

ขั้นสรุป 
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 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปการปลูกป่าชายเลน 
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. ซักถามความรู้เรื่องการกัดเซาะ
ชายฝั่ง  

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 29 
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ (ว 3.2 ป. 

6/6) 
2. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น (ว 3.2 ป. 6/7) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายดินถล่มได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องดินถล่มไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ดินถล่มเป็นภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงมา
ตามลาดเขาเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
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2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่ง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปข่าวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการเกิดดินถล่ม แล้วถามคำถามนักเรียน 
ดังนี้ 

– จากรูป เกิดเหตุการณ์ใด (แนวคำตอบ ดินถล่ม) 
– เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร (แนวคำตอบ ทำให้สูญเสียที่

อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และชีวิต) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ

เรียนรู้เร่ือง ดินถล่ม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ดินถล่มมักเกิดบริเวณใด (แนวคำตอบ ภูเขาท่ีมีความลาดชันสูง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องดินถล่ม จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า ดินถล่มเป็นการเคลื่อนท่ีของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงมาตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปริมาณน้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้
ประโยชน์พื้นที่  

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

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของดินถล่ม ผลกระทบที่เกิดจากดินถล่ม และวิธีการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากดินถล่ม  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
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– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินถล่ม 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ดินถล่มมักเกิดข้ึนพร้อมกับเหตุการณ์ใด (แนวคำตอบ น้ำป่าไหลหลาก) 
– ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดดินถล่มคืออะไร (แนวคำตอบ ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา 

ปริมาณน้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดินถล่มเกิด

จากการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงมาตามลาดเขาเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง วิธีการสังเกต “ดินถล่ม” จากความผิดปกติทางธรรมชาติ ให้นักเรียนเข้าใจ

ว่า วิธีการสังเกต “ดินถล่ม” จากความผิดปกติทางธรรมชาติ ได้แก่ มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำฝน
มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีสีขุ่น ดินอยู่ในสภาพอิ่มน้ำ และมีเสียงดัง
ผิดปกติบริเวณภูเขา ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดดินถล่ม 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากดินถล่ม ให้นักเรียนเข้าใจว่า วิธีการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากดินถล่ม ได้แก่ 
 

– วิธีการปฏิบัติตนขณะเกิดดินถล่ม เช่น  
• อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย โดยห่างจากแนวการไหลของดินอย่างน้อย 2–5 กิโลเมตร 

หลีกเลี่ยงเส้นทางท่ีมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว 
• อยู ่ห่างจากลำน้ำให้มากที ่สุด เพราะอาจได้รับอันตรายจากดิน หิน และต้นไม้ที ่ไหลมากับ

กระแสน้ำ 
• ถ้าพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนขึ้นไปให้พ้นน้ำ ห้ามหนีโดยการว่ายน้ำเด็ดขาด 

เพราะอาจถูกซากต้นไม้หรือหินที่ไหลมากับกระแสน้ำกระแทกได้ 
– วิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดดินถล่ม 
• ไม่เข้าใกล้หรือกลับไปในบ้านที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอาจเกิดการถล่มซ้ำได้ 
•  ปฏิบัติตนตามประกาศแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ยกตัวอย่างวิธีการสังเกตดินถล่มจากความผิดปกติทางธรรมชาติมา 2 วิธี (แนวคำตอบ ระดับน้ำ

เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีสีขุ่น และมีเสียงดังผิดปกติบริเวณภูเขา) 
– ถ้านักเรียนพลัดตกน้ำขณะเกิดดินถล่มควรปฏิบัติตนอย่างไร (แนวคำตอบ รีบหาต้นไม้ใหญ่ยึด

เกาะและปีนขึ้นไปให้พ้นน้ำ และไม่หนีโดยการว่ายน้ำ เพราะอาจถูกซากต้นไม้หรือหินที่ไหลมากับกระแสน้ำ
กระแทกได้) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับดินถล่ม โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

 
10. สื่อการเรียนรู้ 

1. รูปข่าวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการเกิดดินถล่ม  
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. ซักถามความรู้เรื่องดินถล่ม 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

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 30 
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ (ว 3.2 ป. 

6/6) 
2. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น (ว 3.2 ป. 6/7) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายแผ่นดินไหวได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแผ่นดินไหวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างกะทันหันของแผ่นเปลือกโลก 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
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3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลแผ่นดินไหว 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– แผ่นเปลือกโลกเป็นแผ่นเดียวกันหมดหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ ไม่เป็นแผ่น

เดียวกัน แต่มีลักษณะแยกเป็นส่วน ๆ) 
– นักเรียนคิดว่าแผ่นเปลือกโลกมีการเคล่ือนที่ได้หรือไม่ และมีสาเหตุมาจากอะไร (แนว

คำตอบ เคลื่อนที่ได้ โดยสาเหตุมาจากแผ่นเปลือกโลกลอยอยู่บนชั้นหินหลอมเหลวที่อยู่ภายในโลก 
ซึ่งมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เร่ือง แผ่นดินไหว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– การเคลื่อนที่อย่างกะทันหันของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับแนวขอบแผ่นเปลือก
โลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด (แนวคำตอบ แผ่นดินไหว) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขัน้สำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องแผ่นดินไหว จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างกะทันหันของแผ่นเปลือกโลก 
ส่วนใหญ่เกิดบริเวณรอยแยกท่ีอยู่ใกล้กับแนวขอบแผ่นเปลือกโลกเรียกว่า วงแหวนไฟ 

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกขนาดมหึมาเคลื่อนที่อย่างกะทันหันทำให้เกิดพลังงานในรูปของ
คลื่น ซึ่งพลังงานนี้จะส่งออกไปโดยรอบเป็นบริเวณกว้าง จุดที่คลื่นเคลื่อนที่ออกมา เรียกว่า  จุดศูนย์กลาง
แผ่นดินไหว ขณะที่เกิดแผ่นดินไหว พลังงานที่เกิดจากคลื่นจะเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและจะ
หมดกำลังลง บริเวณที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านจะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ บนพื้นดิน
พังทลายลงได้ 

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

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของแผ่นดินไหว ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว และ
วิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว  
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– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแผ่นดินไหว 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ประเทศที่ตั้งอยู่ในลักษณะภูมิประเทศแบบใดมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้มากที่สุด (แนวคำตอบ 
ประเทศที่อยู่ใกล้บริเวณรอยแยกที่อยู่ใกล้กับแนวขอบแผ่นเปลือกโลกที่เรียกว่า วงแหวนไฟ คือ บริเวณแนว
ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ประเทศชิลี เปรู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น) 

– นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือชนิดใดวัดขนาดของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวคำตอบ 
เครื่องวัดความไหวสะเทือน) 

– ขนาดของแผ่นดินไหวใช้มาตรวัดใด (แนวคำตอบ มาตราริกเตอร์) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แผ่นดินไหว

เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างกะทันหันของแผ่นเปลือกโลก 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเชื ่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยครูให้ความรู ้เพิ ่มเติมเกี่ยวกับแผ่ นดินไหวว่า 

ประเทศไทยของเราอยู่นอกรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก จึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวไม่มากนัก การเกิดแผ่นดินไหว
ในประเทศไทยอาจมีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ภายนอกประเทศซึ ่งอยู ่ใกล้เคียง เช่น มี
แหล่งกำเนิดจากตอนใต้ของประเทศจีน เมียนมา ลาว ทะเลอันดามัน และตอนเหนือของเกาะสุมาตรา แล้วส่ง
แรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย มีผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคกลาง รู้สึกได้ถึง
แรงสั่นสะเทือน 

ประเทศในกลุ ่มสมาชิกอาเซียนที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย เช่น ภูเขาไฟปะทุ 
แผ่นดินไหว และสึนามิมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย เนื่องจากเกือบทั้งประเทศตั้งอยู่ในแนว “วงแหวนไฟ” หรือ
รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกท่ีมีการเคลื่อนที่ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาล 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ให้นักเรียนเข้าใจว่า วิธีการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ได้แก่  

– วิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ภายในอาคาร 
• หลบอยู่ภายใต้โครงสร้างที่แข็งแรง เช่น โต๊ะ และยึดให้มั่นคง 
• อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง บันได สายไฟฟ้า และสิ่งแขวนห้อย 

– วิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ภายนอกอาคาร 
• อยู่ห่างจากอาคารสูง กำแพง เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณา 
• วิ่งไปสู่ที่โล่ง 
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– วิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ใกล้ชายฝั่ง 
• อพยพออกจากบริเวณชายฝั ่งและริมแม่น้ำ ลำคลองที ่เชื ่อมต่อกับทะเล เพราะอาจเกิด               

สึนามิได้ 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– นักวิทยาศาสตร์คิดหาวิธีพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ ไม่ได้ 
เพราะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือน) 

– หลังเกิดแผ่นดินไหวถ้านักเรียนอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่ง นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร เพราะอะไร 
(แนวคำตอบ อพยพออกจากบริเวณชายฝั่งและริมแม่น้ำ ลำคลองท่ีเชื่อมต่อกับทะเล เพราะอาจเกิดสึนามิได้) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว 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. ซักถามความรู้เรื่องแผ่นดินไหว 
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 30  
 

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

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ (ว 3.2 ป. 

6/6) 
2. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น (ว 3.2 ป. 6/7) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสึนามิได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสึนามิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
สึนามิเป็นภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ หรือดินถล่ม

ในมหาสมุทร ซึ่งโดยส่วนใหญ่สึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรที่มีขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไป 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลสึนามิ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปข่าวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการเกิดสึนามิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 

– นักเรียนเคยเห็นข่าวการเกิดสึนามิในประเทศไทยหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– สึนามิในคร้ังนั้นเกิดขึ้นเม่ือใด (แนวคำตอบ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547) 
– สึนามิในคร้ังนั้นเกิดจากสาเหตุใด (แนวคำตอบ แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เร่ือง สึนามิ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สึนามิกับแผ่นดินไหวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด (แนวคำตอบ เป็นภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยที่มักเกิดข้ึนบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเหมือนกัน) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องสึนามิ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า สึนามิเป็นคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ หรือดินถล่มในมหาสมุทร ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่สึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรที่มีขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไป 

ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวจะทำให้น้ำที่อยู่เหนือขึ้นไปขยับตัวในแนวดิ่ง เกิดคลื่นแผ่กระจายออกไปโดยรอบ 
คลื่นส่วนหนึ่งจะเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งที่อยู่ใกล้ อีกส่วนหนึ่งจะเคลื่อนที่ออกสู่ทะเลลึก อัตราเร็วของคลื่ นขึ้นอยู่กับ
ความลึกของน้ำ หากน้ำตื้นคลื่นจะเคลื่อนที่ช้าลง แต่จะมีการยกตัวสูงมาก 

เมื่อสึนามิเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง ความแรงและกระแสน้ำจะสร้างความเสียหายให้แก่บริเวณที่น้ำซัดผ่าน ระดับ
น้ำจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำท่วมอย่างฉับพลันตามบริเวณชายฝั่ง ทำลายสิ่งมี ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่าง
มาก พ้ืนที่ชายฝั่งอาจได้รับผลกระทบจากสึนามิแม้จะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของการเกิดคลื่นหลายพันกิโลเมตร 
เนื่องจากคลื่นนี้มีพลังงานมหาศาล 
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(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสึนามิ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของสึนามิ ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ และวิธีการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจากสึนามิ  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่ อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสึนามิ 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– คลื่นสึนามิมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร (แนวคำตอบ คลื่นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจากบริเวณ
น้ำลึกเข้าสู่ชายฝั่ง ซึ่งบริเวณชายฝั่งจะมีระดับน้ำตื้น คลื่นจะเคลื่อนที่ช้าลง แต่จะมีการยกตัวสูงมาก) 

– การเกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรเกี่ยวข้องกับสึนามิอย่างไร (แนวคำตอบ สึนามิจะเกิดขึ้น
หลังจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรที่มีขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไป) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สึนามิเป็นคลื่น
น้ำที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ หรือดินถล่มในมหาสมุทร ซึ่งโดยส่วนใหญ่สึนามิเกิดจาก
แผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรที่มีขนาดตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไป 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสึนามิ ให้นักเรียนเข้าใจว่า วิธีการปฏิบัติตน

ให้ปลอดภัยจากสึนามิ เช่น  
– เมื่อทราบว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจากบริเวณ

ชายฝั่งไปยังบริเวณท่ีสูงทันที 
– สังเกตความผิดปกติของชายฝั ่ง หากพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหลังการเกิด

แผ่นดินไหวให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดสึนามิตามมาได้ ให้อพยพคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากชายฝั่ง
มากที่สุดและอยู่ในที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถงึ 

– ถ้าอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบว่าจะเกิดสึนามิ
พัดเข้าหา เนื่องจากสึนามิที่อยู่ไกลชายฝั่งมาก ๆ มีขนาดเล็ก 

– หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งควรสร้างเขื่อน กำแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุลดแรงปะทะของน้ำ
ทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มีความม่ันคงแข็งแรง 

– ประชาสัมพันธ์และให้ความรู ้แก่ประชาชนเรื ่องการป้องกันและบรรเทาภัยจากสึนามิและ
แผ่นดินไหว 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมในลักษณะใด (แนวคำตอบ ความ
แรงของสึนามิจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล) 

– ถ้านักเรียนทราบว่าจะเกิดสึนามิพัดเข้าหาฝั่งในขณะที่อยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือ นักเรียนควร
ปฏิบัติตนอย่างไร (แนวคำตอบ นำเรือออกไปกลางทะเล เนื่องจากสึนามิที่อยู่ไกลชายฝั่ง มากๆ มีขนาดเล็ก) 
 

 
ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสึนามิ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์    

2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของนักเรียน 

3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– นอกจากโลกจะมีปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้เกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัยแล้ว โลกยังมีความสัมพันธ์ก ับดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ด ้วย 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวคืออะไร (แนวคำตอบ สุริยุปราคาและจันทรุปราคา) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา  

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปข่าวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการเกิดสึนามิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องสึนามิ 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้

แบบทดสอบหลังเรียน 

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

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

 
 


