
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                                                                   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564 
แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง    ดินท่ีเหมาะกบัการปลูกพืชเป็นอย่างไร                                           เวลา 1 ช่ัวโมง 
ช่ือ นางสาวหนึ่งฤทัย  ค าหงษา         
  
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
                      มาตรฐาน (ว 6.1)  เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

2. ความคิดรวบยอด 
                      ดินแต่ละแหล่งมีสมบติัต่างกนัในเร่ืองลกัษณะของเน้ือดิน  การอุม้น ้า และการจบัตวักนัของดิน ท า
ใหจ้ าแนกดินออกเป็น 3 ประเภท คือ  ดินเหนียว  ดินร่วน และดินทราย ซ่ึงจะเหมาะต่อการปลูกพืชไดต้่างกนั 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) 
                      -  สังเกตและอภิปรายเพื่อสรุปสมบติัของดินเหนียว  ดินร่วนและดินทราย  ( K ) 
                      -  ทดลองและสืบคน้ขอ้มูล สรุปชนิดของพืชท่ีเหมาะกบัการปลูกในดินแต่ละชนิด ( P ) 
                      -  สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการเรียนรู้ เพื่อหาค าตอบได ้( A ) 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
           - การจ าแนกประเภทของดินโดยมีสมบติัทางกายภาพเป็นเกณฑ์ 

       - ประโยชน์ของดินในการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว ์ท่ีตอ้งรู้วิธีปลูกและวิธีเล้ียง รวมทั้งการดูแลรักษา 
 

 

5. การบูรณาการกบัสมรรถนะ 
                      ดา้นการส่ือสาร : สังเกตและอภิปรายเพื่อสรุปสมบติัของดินเหนียว  ดินร่วนและดินทราย  
                      ดา้นการคิด : ทดลองและสืบคน้ขอ้มูล สรุปชนิดของพืชท่ีเหมาะกบัการปลูกในดินแต่ละชนิด   
สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการเรียนรู้ เพื่อหาค าตอบได้ 
 

 

6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
                      -  มีวินยั                                            



                      -  ใฝ่เรียนรู้                                      
                      -  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
                      -  ใบกิจกรรมท่ี 1 แผน่ท่ี 1  เร่ือง  ดินท่ีเหมาะกบัการปลูกพืชเป็นอยา่งไร 
                        
8. กจิกรรมการเรียนรู้   
                      เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ใชว้ิธีการสอนแบบ การอภิปราย 
                      ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
                      1) ครูน าสนทนาถึงความเก่ียวขอ้งของพืชกบัดินตามแนวค าถามต่อไปน้ี 
                                              - ท่ีบา้นของนกัเรียนปลูกพืชอะไรบา้ง 
                                              - ตอ้งใชอ้ะไรบา้งในการปลูกพืช 
                                              - ดินท่ีบา้นของทุกคนเหมือนกนัหรือไม่ 
                                              - ดินแต่ละชนิด  ปลูกพืชไดเ้หมือนกนัหรือไม่ 
                          เพื่อน าสู่ความสนใจท่ีจะศึกษาสมบติัของดินต่างชนิดกนั 
                      2) นกัเรียนดูภาพ 2 ภาพ แลว้ถามนกัเรียนวา่ 
                                              - ดินทั้งสองภาพ มีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
                                                (แนวค าตอบ ต่างกนั คือ มีสีของดิน เน้ือดิน และการจบัตวักนัของเน้ือดินต่างกนั) 
                                              - ถา้จะปลูกพืช นกัเรียนจะเลือกใชดิ้นในภาพใด  เพราะอะไร 
                                                (แนวค าตอบ ภาพท่ี 1 เพราะเน้ือดินร่วนซุย ไม่แหง้แขง็เหมือนในภาพท่ี 2) 
 

  ขั้นด าเนินการอภิปราย                                
                    1) นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัสมบติัทางกายภาพของดินวา่ หมายถึง ลกัษณะของดิน 

ท่ีเราสามารถสังเกตเห็นได ้เช่น สี ลกัษณะของเน้ือดิน การอุม้น ้า การจบัตวัของดิน 
           2) ครูอภิปรายเปรียบเทียบการจบัตวัของดิน ซ่ึงควรสรุปไดว้า่                                                        

                      ดินชนิดท่ี 1 มีเน้ือเนียน ละเอียดมาก น ้าไหลซึม ผา่นไดช้า้ท่ีสุด และอุม้น ้าไวม้าก 
          ท่ีสุด เม่ือเปียก จะลื่นติดมือ แต่เม่ือแหง้จะจบัตวัเป็นกอ้นแขง็ดินชนิดท่ี 2 มีเน้ือนุ่มมือ แต่ไม่      
          ละเอียดเท่าดินชนิดท่ี 1 น ้าไหลซึมผา่นไดเ้ร็ววา่ดินชนิดท่ี 1 แต่ชา้กวา่ดินชนิดท่ี 3 เม่ือเปียกจะติด 
          มือเลก็นอ้ยและจบัตวักนั แต่เม่ือแหง้จะแตกตวัออกจากกนัไดง้่าย 

                      ดินชนิดท่ี 3 มีเน้ือหยาบ สากมือทั้งเม่ือเปียกและแหง้ น ้าไหลซึมผา่นไดเ้ร็วท่ีสุดและ 



                      อุม้น ้าไวไ้ดน้อ้ยท่ีสุด เน้ือดินไม่จบัตวักนั   
                      3) ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมวา่ 
                                              ดินชนิดท่ี 1 เรียกวา่ ดินเหนียว 
                                              ดินชนิดท่ี 2 เรียกวา่ ดินร่วน 
                                              ดินชนิดท่ี 3 เรียกวา่ ดินทราย 
                      4) นกัเรียนและครูสนนาเก่ียวกบัการจบัตวัของดิน โดยใหน้กัเรียนช่วยกนัพูดอธิบายวา่หมายถึง 
                       อะไร และเราสามารถสังเกตลกัษณะของเน้ือดินไดโ้ดยวิธีใดไดบ้า้ง 
                     
                      ข้ันสรุป 
                      1) นกัเรียนร่วมกนัสรุปประเด็นส าคญัของดินทั้งสามชนิด ไดด้งัน้ี ดินแต่ละแหล่งมีสมบติั 
       ต่างกนัในเร่ืองลกัษณะของเน้ือดิน  การอุม้น ้า และการจบัตวักนัของดิน ท าใหจ้ าแนกดินออกได ้
       เป็น 3 ประเภท คือ  ดินเหนียว  ดินร่วน  และดินทราย   ซ่ึงจะเหมาะต่อการปลูกพืชไดต้่างกนั 
                  2) ใหน้กัเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1 แผน่ท่ี 1  เร่ือง  ดินท่ีเหมาะกบัการปลูกพืชเป็นอยา่งไร 
                                            
ใบความรู้/ใบงาน/ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
                      ใบงาน : ใบกิจกรรมท่ี 1 แผ่นท่ี 1  เร่ือง  ดินท่ีเหมาะกบัการปลูกพืชเป็นอยา่งไร            
                      ส่ือการเรียนรู้ : 1) หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  (สสวท.) 
                      แหล่งเรียนรู้  : 1) หอ้งสมุด 
                                                 2) อินเตอร์เน็ต 
                                                  http://edltv.dlf.ac.th/primary/ 
                                                  http://cogtech.kku.ac.th/innovations/soilanalysis/sdata61.htm                 
                                                  http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69371 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=69371


9. การวัดและประเมินผล  
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ตรวจใบกิจกรรมท่ี 1 แผน่
ท่ี 1  เร่ือง  ดินท่ีเหมาะกบัการ
ปลูกพืชเป็นอยา่งไร 

ใบกิจกรรมท่ี 1 แผ่นท่ี 1  เร่ือง  ดินท่ี
เหมาะกบัการปลูกพืชเป็นอย่างไร 

ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ ์

สังเกตมีส่วนร่วมการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

แบบสังเกตการมีส่วนร่วมการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

ผา่น คือ ผา่นเกณฑ ์

 

เกณฑ์การประเมินใบบันทึกกิจกรรม 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน 

2 คะแนน 1 คะแนน 

1. บนัทึกกิจกรรมถูกตอ้ง
ครบถว้น 

บนัทึกกิจกรรมถูกตอ้งครบถว้นดี บนัทึกกิจกรรมยงัไม่ค่อยถูกตอ้ง 

2. การตั้งใจในการท าบนัทึก
กิจกรรม 

ตั้งใจในการท าบนัทึกกิจกรรมดี ยงัไม่ค่อยมีความตั้งใจในการท า
บนัทึกกิจกรรม 

3. มีความเรียบร้อยและมีความ
สะอาดในการบนัทึกกิจกรรม 

มีความเรียบร้อยและมีความ
สะอาดในการบนัทึกกิจกรรมดี 

ไม่ค่อยมีความเรียบร้อยและไม่มี
ความสะอาดในการบนัทึก
กิจกรรม 

4. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ตอบค าถาม 

มีความคิดสร้างสรรคใ์นการตอบ
ค าถามดี 

ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรคใ์น
การตอบค าถาม 

5. ส่งงานตรงต่อเวลาท่ีก าหนดไว ้ ส่งงานตรงต่อเวลาท่ีก าหนดไวดี้ ส่งงานชา้และไม่ตรงต่อเวลาท่ี
ก าหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพ 

ระดับคะแนน 

ดี 
(8-10 คะแนน) 

ปานกลาง 

(5-7 คะแนน) 
ควรปรับปรุง 

(ต ่ากว่า  5 คะแนน) 

ผลการบันทึก 

กจิกรรม 

บนัทึกกิจกรรมถูกตอ้งครบ
ทั้งหมด มีความตั้งใจในการ
ท างานดี มีความเรียบร้อย
ในการท างานและมีความ
สะอาดดี มีความคิด
สร้างสรรคใ์นการตอบ
ค าถามดี และส่งงานตรงต่อ
เวลาท่ีก าหนดไว ้

บนัทึกกิจกรรมยงัไม่ค่อย
ถูกตอ้งทั้งหมด ไม่ค่อยมี
ความตั้งใจในการท างาน ไม่
ค่อยมีความเรียบร้อยในการ
ท างานและไม่ค่อยมีความ
สะอาด ไม่ค่อยมีความคิด
สร้างสรรคใ์นการตอบ
ค าถาม และไม่ค่อยส่งงาน
ตรงต่อเวลาท่ีก าหนดไว ้

บนัทึกกิจกรรมไม่ถูกตอ้ง ไม่มี
ความตั้งใจในการท างาน ไม่มี
ความเรียบร้อยในการท างาน
และไม่มีความสะอาด ไม่มี
ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ตอบค าถาม และส่งงานไม่ตรง
เวลาท่ีก าหนดไว ้

 

 

เกณฑ์การประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 

การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

ตั้งใจฟังครู สนใจการเรียนไม่เล่น ไม่คุย
ขณะเรียน  ตอบค าถามโตต้อบครู 

ไม่สนใจเรียน เล่นหรือคุยขณะเรียน  ไม่ลอง
ตอบตอบค าถาม เม่ือครูถาม 

 


