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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : ร่างกายมหัศจรรย์ Miracle of my body                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เร่ือง  Short movie about  my body                                   จำนวน 8 ช่ัวโมง  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 1.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของ
มนุษย์ 

  ท 1.1 ป.6/4  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
  ค 4.1 ป. 6/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

ส 2.1 ป. 6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 
พ 1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียน โลหิต และระบบหายใจ ที่มีผลต่อ

สุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
  ศ 1.1 ป.6/7  สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ   
  ง 1.1 ป.6/1  อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน   
  ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
  ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
                                              

2. สาระสำคัญ 
 Miracle of my body   สามารถพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อครอบครัว หลักการทำงาน
เบื้องต้นในการแก้ปัญหา เรื ่องใกล้ตัว อธิบายความสัมพันธ์ของระบบการย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบ
หมุนเวียนเลือด สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนผังถึงสัมพันธ์ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตท่ีมีต่อ
สุขภาพและการเจริญเติบโตและการพัฒนาการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในครอบครัวและ
ชุมชน โดยใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 

  3.1.1 นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร  
                        ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจ (Science) 



 
 

 

  3.1.2 นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน (Thai) 
  3.1.3 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปได้ (Math) 
  3.1.4  นักเรียนสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎรได้ (Social) 
        3.1.5  นักเรียนบอกประโยชน์ของผู้ท่ีปฏิบัติตามกฎหมายชุมชนได้ (Social) 
  3.1.6  นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิต   
                         และระบบหายใจท่ีมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ (Health and Physical) 
  3.1.7  นักเรียนสร้างสรรค์ช้ินงานเป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ (Art) 
  3.1.8 นักเรียนอธิบายบอกหลักการทำงานเบื ้องต้นและการแก้ปัญหา (Occupations and 
Technology)  
  3.1.9  นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ (Occupations and Technology)  
  3.1.10 นักเรียนสามารถพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอวัยวะในร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ 
(English) 
 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
             4.2.1. มีวินัย 

4.2.2. ใฝ่เรียนรู้ 
4.2.3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4.2.4. กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: การเรียนรู้ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของ 
 มนุษย์ 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การเขียนส่ือสาร 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: การเรียนรู้และแบบความสัมพันธ์ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา: การเรียนรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจำวัน 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การเรียนรู้ระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 

        สาระการเรียนรู้ศิลปะ: การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพ ประกอบ                            
 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: การทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 
 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี: การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 



 
 

 

  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ: การพูดและเขียนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเองและเพื่อน           
คนใกล้ตัว 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมการในหัวข้อ Short 
movie about  my body จัดเรียงเป็นขั้นตอน 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “ร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์จริงๆ” 
 https://youtu.be/PSO9KpEDukQ 

 โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 
1.1 นักเรียนร่วมกนักำหนดหัวข้อ Short movie about  my body จากความรู้ระบบย่อยอาหาร ระบบ

หายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย ์ มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต 
1.2 นักเรียนร่วมระดมค้นหาข้อมูล นักเรียนเล่าประสบการณ์เกีย่วกับระบบต่างๆ  
1.3 นักเรียนร่วมคิดวาดแผนผัง แผนภาพ ระบบต่างๆ ในการทำเรื่องส้ัน โดยจับกลุ่ม 4–5 คน  
1.4 นักเรียนร่วมกนัลำดับเป็นขั้นตอนๆ (Episode) แต่ละตอนจะมีลำดับระบบการเหตุการณ์ 

(Sequence) ความคิดของนักเรียน 
 

2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้นักเรียนทุกคนได้รับบทบาทเป็นคุณหมอสุดเจ๋ง เข้าสำรวจอวัยวะภายใน
ร่างกาย ว่ามีระบบอะไร ทำหน้าท่ีอย่างไรบ้าง โดยสำรวจออกมาในรูปแบบการเขียนวาดแบบร่างหรือแผนผังให้มี
ความสัมพันธ์กันในระบบต่างๆ โดยการหาข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต” โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้ 

เงื่อนไขของกิจกรรม 
  2.1 ภายในหัวข้อเรื่อง (Theme) เดียวกัน มีการผูกเรื่องเป็นตอนๆ (Episode) แต่ละระบบจะมีลำดับ 
ขั้นตอนเหตุการณ์ (Sequence) หรือ “เส้นทางการเดินเรื่อง” (Topic line) และใช้คำถามหลัก (Key question) 
สร้างความสัมพันธ์กัน นักเรียนต้องวาดอวัยวะใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี ในการสร้างแบบจำลอง
ระบบต่างๆ ของร่างกาย  
   2.2 นักเรียนจะต้องร่างบทโดยการเขียนเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอเรื่องส้ันกับระบบต่างๆ ของ
ร่างกายท่ีได้รับหัวข้อ     
    2.3 นักเรียนจะต้องพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด 
       2.4 นักเรียนการแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนร่วมชั้นแบบแผนผังจำลอง  

https://youtu.be/PSO9KpEDukQ


 
 

 

   2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องนำผลคะแนนความพึงพอใจท่ีได้เปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจของทุก
แบบจำลอง เพื่อคิดเป็นร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ 
3. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ “อวัยวะในระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบ
หายใจ” โดยนักเรียนจะต้องตอบตามเงื่อนไขกิจกรรม  
 
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 2)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 1. ครูต้ังคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย “นักเรียนคิดว่าหากนักเรียนสำรวจอวัยวะของตนเอง
กับเพื่อนท่ีมีรูปร่างต่างกัน อวัยวะจะต่างกันหรือไม่ อย่างไร       
        2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ ่มละ 4 – 5 คน ปฏิบัติกิจกรรม Short movie about my body โดยการใช้
คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล 
  ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียน (coaching) ขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
   2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

- ระบบการย่อยอาหารเกี่ยวข้องอวัยวะส่วนใดบ้าง (แนวคำตอบ ปาก คอหอย หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก) 

- ระบบหมุนเวียนเลือดเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนใดบ้าง (แนวคำตอบ หัวใจ ปอด) 
     - ระบบหายใจใช้อวัยวะส่วนใดบ้าง (แนวคำตอบ จมูก หลอดลม ปอด) 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญ หน้าท่ี
ของระบบการย่อยอาหาร สารอาหารที่ได้ ถูกลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายพร้อม ก๊าซออกซิเจน 
ท่ีมาจากระบบหายใจ เข้าสู่ปอดลำเลียงไปตามระบบหมุนเวียนเลือด ขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีร่างกาย
ไม่ต้องการจะถูกขับออก ด้วยระบบหายใจ  

 
 ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 3)  
 บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์, วิชาพละศึกษา   

1. ครูนำโมเดล (แบบจำลอง) อวัยวะภายในร่างกาย ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาความสำคัญ หน้าท่ีต่างๆ 

ของระบบอวัยวะนั้นๆ    

 



 
 

 

 

 
   

2. นักเรียนสามารถบอกลำดับความสำคัญของระบบย่อยอาหารกับระบบหมุนเวียนเลือดว่าสัมพันธ์กัน

อย่างไร (แนวคำตอบ ลำไส้เล็กดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด และลำเลียงไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย เป็นต้น)  

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 3) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ  

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4 – 5 คน ในการเรียนรู้ระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเข้าแอปพลิเคชันสำหรับการ
เรียนรู้ anatomy  Human body educational VR 3D ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มได้วาดระบบต่างๆ ลงกระดาษปรู๊ฟ ขนาดA3 เป็นแผนภาพประกอบเพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วย ท่ีได้จากเรียนรู้สืบค้นแอปพลิเคชัน  

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอระบบต่างๆ หน้าช้ันเรียน      
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ระบบการเรียนรู้

ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
 

ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ครูทบทวนสถานการณ์กฎหมายพื้นฐานในสังคมไทยท่ีทุกคนพึ่งจะได้รับ เช่น สิทธิท่ีผู้บริโภคได้รับความ
คุ้มครองจากผู้ผลิต “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยหากเกิดความผิดพลาดจากผู้ผลิต ทาง



 
 

 

ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบหากทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย โดยให้นักเรียนจัดกลุ่มทำช้ินงานบูรณาการท่ีเกี่ยวกับ
อาหารท่ีหมดอายุ ถ้าเรารับประทานอาหารท่ีหมดอายุจะทำให้เกิดผลเสียต่อระบบในร่างกายอย่างไรบ้าง และมีวิธี
ในการป้องกันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างไรท่ีจะส่งผลดีให้กับร่างกายและระบบในอวัยวะของเรา  

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากเงื่อนไขท่ีครูต้ังประเด็นขึ้น และทำการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ 
ในการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับอาหารหรือผลิตภัณฑ์ท่ีหมดอายุ  

ใบงาน “สัญลักษณ์ ต่าง ๆ คุ้มครองผู้บริโภค”   

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาศิลปะ 
  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบ แบบร่างการเรียนรู้ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดว่า “นักเรียนพยายามทำให้แบบภาพจำลองแสดงถึง
ล ักษณะทางกายภาพเสม ือนจร ิ ง โดยใช ้ เทคน ิคแสง เง าน ้ ำหน ั กและวรรณะส ี ลง ในแบบจำลอง ” 
  2. กลุ่มที่ออกแบบระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ เสมือนจริงเขียน
รายการเตรียมอุปกรณ์พิจารณาความถูกต้อง 
  3. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างแบบจำลองกับระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด
ของมนุษย์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในช่ัวโมงถัดไป 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 5 - 6) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ 

1. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่กลุ่ม ท่ีได้ทำการเลือกจากช่ัวโมงก่อน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ตาม

แบบร่างท่ีออกแบบภาพไว้ 
3. นักเรียนที่สร้าง ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ นำชิ้นงานต้นแบบ

ทดลองนำเสนอเบ้ืองต้นกับครู โดยนักเรียนจะต้องอธิบายช้ินงานว่า 
 - แบบจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย์อย่างไร 
 - แบบจำลองของนักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
 - แบบจำลองของนักเรียนมีการใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี หรือไม่ อย่างไร 
 พร้อมทั้งนำใบงาน “ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์” ที่นักเรียน
ออกแบบและวางแผนไว้มาด้วย ครูจะเป็นผู้พิจารณาการทดลองนำเสนอเบื้องต้นในแต่ละครั้งและให้ความคิดเห็น 
คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อไปปรับปรุงช้ินงาน 
 



 
 

 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 7)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอแบบจำลองความ
แตกต่างระหว่างระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ โดยในระหว่างท่ีแต่ละ
กลุ่มออกแบบระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ครูจะต้องคอยแนะนำ
อย่างใกล้ชิด 

2. นักเรียนกลุ่มท่ีร่างบทพูดในการนำเสนอแบบจำลองระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียน

เลือดของมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ให้สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีระบุสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง

กับระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสืบค้นไปใส่เพื่อระบุองค์ประกอบในแบบจำลองดาวฤกษ์กับ

ดาวเคราะห์ในระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ของนักเรียน 

(ชั่วโมงที่ 8) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

4. นักเรียนกลุ่มที่แบบจำลองระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ให้นำช้ินงานพร้อมบทพูด ลงมาบริเวณสนามหน้าเสาธง เพื่อเตรียมตัวในการจัดนิทรรศการ 
และเตรียมพื้นท่ีสำหรับการลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลองไว้ให้พร้อม 

5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานแบบจำลองระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ของตนเองตามบทพูดท่ีร่างไว้ พร้อมท้ังตอบประเด็นต่อไปนี้  

 - แบบจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนมีการใช้เทคนิคแสงเงา อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนมีความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าแบบจำลองช้ินอื่น ๆ อย่างไร 
6. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแบบจำลองระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียน

เลือดของมนุษย์ลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง โดยผู้ร่วมงานนิทรรศการจะมีสติ๊กเกอร์คนละ 1 
ดวง เพื่อลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลองท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด (เจ้าของแบบจำลองห้ามลงคะแนนให้
แบบจำลองตนเอง) 

7. หัวหน้าแต่ละกลุ่มรวบรวมคะแนนความพึงพอใจที่กลุ่มของตัวเองได้ จากนั้นนำคะแนนที่ได้มารวมกับ
คะแนนความพึงพอใจจากทุกกลุ่ม  



 
 

 

8. นักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้ 
- ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างสร้างช้ินงาน 

- วิธีการท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบ 

- ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

 

8. สื่อการเรียนรู้ 

           8.1) ส่ือ Power point   
  8.2) โมเดล (แบบจำลอง) อวัยวะภายในร่างกาย 
    8.3) ใบงาน “ระบบต่างๆ ”และ ใบงาน “สัญลักษณ์ ต่าง ๆ คุ้มครองผู้บริโภค” 
  8.4) ส่ือดีทัศน์ เรื่อง “ร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์จริงๆ” https://youtu.be/PSO9KpEDukQ 
   8.5) อินเตอร์เน็ต 
 
9. การวัดและการประเมิน 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
-นักเรียนสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด
และระบบหายใจ (Science) 
 
Social 
-นักเรียนสามารถบอกวิธีการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรได้ (Social) 
 
 
 
 

 
 
- ประเมินจากแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
 
- ประเมินจากแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
 
 

 
 
- แบบประเมินแบบจำลอง

ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

 
 
 
 
- ประเมินจากแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
 

 
 
- เกณฑ์ผ่าน 
60 % 
 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น 
60 % 
 
 
 
 
 



 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Thai 
- นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน  
 
Technology 
- นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ
แบบจำลองระบบย่อยอาหาร 
ระบบหายใจและระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย์พร้อมท้ังประเมิน
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 
English 
- นักเรียนสามารถพูดและเขียน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอวัยวะใน
ร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ  
 
Mathematics 
- นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูปได้ 
 
 
Morality & Art 
- นักเรียนสร้างสรรค์ช้ินงานเป็น
แผนภาพ แผนผังและ
ภาพประกอบ 
 
 

- ประเมินจากการนำเสนอ
แบบจำลองระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย 
 
 
- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อสืบค้นข้อมูล 
 
 
 
 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
แบบจำลองระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย 
 
 
- ประเมินจากแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
- ประเมินจากแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 

- แบบประเมินการ
นำเสนอแบบจำลองระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินการ
นำเสนอแบบจำลองระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
- แบบประเมินแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
- ประเมินจากแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 

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



 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Health Education 
- นักเรียนสามารถอธิบาย
ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ
หายใจท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ  
 
Occupations 
- นักเรียนอธิบายบอกหลักการ
ทำงานเบ้ืองต้นและการแก้ปัญหา 
 

- ประเมินจากแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
แบบจำลองระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย 

- ประเมินจากแบบจำลอง
ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินการ
นำเสนอแบบจำลองระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกาย 

-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น 
60 % 
 
 
 
 
 
 
- เกณฑ์ผ่าน 60 
% 
 
 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู้ 
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 
   - กล้าแสดงออก 

 
- สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 
 

 
10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 
 

 

ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
ส่ิงท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 
      (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ใบงานที ่1 
เรื่อง “ระบบร่างกายของมนุษย์ ” 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนออกแบบ ระบบร่างกายของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้
 
1. คะแนนความพึงพอใจของชิ้นงาน  
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

2. คะแนนความพึงพอใจรวม (จากทุกชิ้นงาน) 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

3. แสดงวิธีการการหาเปอร์เซ็นต์/ร้อยละ ของคะแนนความพึงพอใจช้ินงานของกลุ่มตนเอง 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ใบงานที ่2 

บทพูดนำเสนอ แบบจำลองดาวแบบจำลองระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย์ 

คำช้ีแจง นักเรียนเขียนบทพูดเพ่ือนำเสนอแบบจำลองระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจและระบบ
หมุนเวียนเลือดของมนุษย์ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่กำหนด 

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



 
 

 

   

   

  
 

 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : ร่างกายมหัศจรรย์ Miracle of my body                   



 
 

 

 
 

  

  

  
 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : ร่างกายมหัศจรรย์ Miracle of my body                



 
 

 

เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการ 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

1. ความ

ถูกต้องของ

ข้อมูล ในการ

นำเสนอ 

ข้อมูลในการนำเสนอ

ครบถ้วนทุกประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอตรง

บางประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอไม่ตรง

ประเด็น 

2.ความถูกต้อง

ในการใช้ภาษา 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ และชัดเจน 

 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ แต่ไม่ชัดเจน  

สามารถส่ือสารได้ แต่ไม่

ชัดเจน 

 

3.ข้อมูลตรง

ประเด็นตาม

เนื้อหา 

มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี

กำหนดทุกประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

บางประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

ไม่ตรงประเด็น 

4.รูปแบบการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจ

ตลอดระยะเวลาในการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจใน

การนำเสนอ เป็นบางช่วง 

ไม่มีความน่าสนใจในการ

นำเสนอ 

5.ทำงานตรง

ตาม

กำหนดเวลา 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด เป็นบางครั้ง 

ไม่ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด 

6.การมีส่วน

ร่วมของ

สมาชิกในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานทุก

ครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานเป็น

บางครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มไม่

มีส่วนร่วมในการทำงาน 



 
 

 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

7.กระบวนการ

แก้ปัญหาใน

การทำงาน

อย่างมีระบบ 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนทุกครั้ง 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนได้เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีระบบ 

8.การนำ

เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ใน

การทำงาน 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงานทุก

ครั้ง 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

9.ความคิด

สร้างสรรค์ 

ช้ินงานมีความแปลกใหม่ ช้ินงานงานมีการประยุกต์

จากรูปแบบเดิม 

ช้ินงานเลียนแบบจากรูป

แบบเดิม 

10.การนำ

กระบวนการ

ทำงานไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างชัดเจน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินทักษะกระบวนการ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ความถูกต้องของข้อมูล ในการนำเสนอ      

2.ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

3.ข้อมูลตรงประเด็นตามเนื้อหา      

4.รูปแบบการนำเสนอ      

5.ทำงานตรงตามกำหนดเวลา      

6.การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      

7.กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ      

8.การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน      

9.ความคิดสร้างสรรค์      

10.การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนน 25-30  ดีมาก             ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
 คะแนน 20-24  ปานกลาง        ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
 คะแนน 15-19  ปรับปรุง          ผ่านเกณฑ์ระดับ 1                         
 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ........................ 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ         

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

ใฝ่เรียนรู้ เอาใจใส่ในการเรียน 

ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ

หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู

กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีการปรับปรุงและ

พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

ภายในเวลาท่ีกำหนด 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

 

ไม่ต้ังใจและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

และดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ไม่ดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียน 

กล้าแสดงออก

ในทางท่ี

เหมาะสม 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ โดย

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นบางครั้ง โดยไม่

ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

ไม่กล้าซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ใฝ่เรียนรู้      

2.มุ่งม่ันในการทำงาน      

3.มีวินัย      

4.กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนระดับ 3     ดีมาก 
คะแนนระดับ 2     ปานกลาง 
คะแนนระดับ 1     ปรับปรุง 
 

 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ........................ 
 
 
 

 
 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : พลังงานกับชีวิต  Energy in daily life                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เร่ือง  อนุรักษ์พลังงาน (Energy saving comics)                       จำนวน 8 ช่ัวโมง  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 5.1 ป.6/1  ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  
ท 1.1 ป.6/3 อ่านเรื่องส้ันๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
ค 1.4 ป.6/1 ใช้สมบัติการสลับท่ี สมบัติการเปล่ียนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ 
ส 2.1 ป.6/5  ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารใน

การเรียนรู้ได้เหมาะสม 
พ 2.1 ป.6/1  อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
ศ 1.1 ป.6/2 หลักการจัดขนาด สัดส่วน และ ความสมดุล ในงานทัศนศิลป์ 

  ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
 ต 1.1 ป.6/3 ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน 
 
2. สาระสำคัญ 
 Energy in daily life  สามารถอ่านเรื่องส้ัน ได้อย่างหลากหลายโดยมีการจำกัดเวลาแล้วต้ังถามกับเรื่องท่ี
อ่าน เลือกระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ สร้าง ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน ใช้สมบัติสลับท่ี
สมบัติการเปล่ียนหมู่และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ ทำการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ติดตามข้อมูล  ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกข้อมูลและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ใช้หลักการวัด ขนาดสัดส่วนและความสมดุลในทัศนศิลป์ 
อธิบายความสำคัญของตารางและรักษาสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 
  3.1.1 นักเรียนสามารถประกอบวงจรไฟฟ้าอย่างได้ (Science) 
  3.1.2 นักเรียนสามารถอธิบายวงจรไฟฟ้าลักษณะวงจรปิดและวรจรเปิดได้ (Science) 
  3.1.3 นักเรียนสามารถอธิบายการอ่านจับใจความได้ จับใจความจากเรื่องท่ีอ่านภายในเวลาท๋ีกำหนด
ได้บอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญได้ (Thai) 
  3.1.4 นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปจำนวนได้ (Math) 



 
 

 

  3.1.5 นักเรียนสามารถการประมาณค่าใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็ม ในโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การ
คูณ การหาร (Math) 
  3.1.6  นักเรียนสามารถบอกความสำคัญการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู ้อ ื ่น  (Health 
Education) 
  3.1.7 นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มให้ประสบความสำเร็จและยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในความรับผิดชอบ (Occupations)  
  3.1.8 นักเรียนอธิบายข้ันตอนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดขนาดสัดส่วนในภาพวาด 
(Math) 
  3.1.9 นักเรียนสามารถเลือกรับและใช้ข้อมลูข่าวสารในการเรียนรู้ให้เหมาะสม (Social)  
        3.1.10 นักเรียนสามารถเลือกรับข่าวสารท่ีเหมาะสมกับวัยได้ (Social) 
  3.1.11 นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ (Technology) 
  3.1.12 นักเรียนสามารถระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ ของวงจรไฟฟ้าเป็น
ภาษาอังกฤษ (English)  
   
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2. 1. มีวินัย 

4.2.2. ใฝ่เรียนรู้ 
4.2.3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4.2.4. กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การเขียนส่ือสาร 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา: การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้มากท่ีสุด 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป:์ การจัดขนาด สัดส่วนและความสมดุลในงานทัศนศิลป์ 

 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: การทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน        
 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ: การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล                                 

 



 
 

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมการในหัวข้อ Energy 
saving comics จัดเรียงเป็นขั้นตอน 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง Energy saving comics: การประหยัดพลังงานไฟฟ้า” 
 https://youtu.be/J0SRh8CeFos 
 โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 

1) นักเรียนร่วมกันฟังกำหนดหัวข้อ Energy saving comics : การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
2) นักเรียนร่วมระดมค้นหาข้อมูล การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
3) นักเรียนร่วมกันต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง เข้ากับข้ัวลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์ 

2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้นักเรียนทุกคนได้รับบทบาทเป็นมนุษย์ไฟฟ้าพิทักษ์โลก สร้างการ์ดรณรงค์
ประหยัดไฟฟ้า” นักเรียนจะต้องนำส่ิงท่ีพบมาจัดนิทรรศการประหยัดไฟ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และลงคะแนน
โหวตให้กับแบบจำลองท่ีมีความโดดเด่น โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้ 

เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าผ่านได้ครบรอบ วงจรไฟฟ้าประกอบด้วย    

   แหล่งจ่ายไฟฟ้า สายไฟ และหลอดไฟฟ้า LED ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า  
2. นักเรียนสร้างการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
3. นักเรียนเรียนรู้เรื่องการสลับท่ี เปล่ียนกลุ่มในเรื่องการคำนวณประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. นักเรียนเขียนข่าว เรื่องส้ันลงในการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
5. นักเรียนสร้างสรรค์ กำหนดการ์ดขนาด โดยใช้เทคนิค สร้างสรรค์ดึงดูด      
6. นักเรียนจะต้องเขียนข้อความ สัญลักษณ์ ต่าง ๆ เป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษลงในการ์ดรณรงค์ประหยัด

ไฟฟ้า  
7. นักเรียนเตรียมพื้นที่สำหรับการลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง และต้องยอมรับในความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในการลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง (เจ้าของแบบจำลองห้าม
ลงคะแนนให้แบบจำลองตนเอง) 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องนำผลคะแนนความพึงพอใจที่ได้เปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจของทุก
แบบจำลอง เพื่อคิดเป็นร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ 



 
 

 

3. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ “ยกตัวอย่างเหตุการณ์ ช่วงหน้าหนาวในยุโรป พลังงานเช้ือเพลิง
ขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องจากพลังงานท่ีมีอยู่ มีปริมาณน้อยลงทุกปี และคงต้องหมดไปในอนาคตอันใกล้ จึงทำให้
เกิดพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ” โดยนักเรียนจะต้องตอบตามเงื่อนไขกิจกรรม  
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 2)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. ครูต้ังคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย “ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลสาเหตุสถานการณ์โลกท่ีเกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวันในแต่ละปีสาเหตุท่ีทำให้พลังงานเช้ือเพลิงลดลงอย่างรวดเร็วเกิดจากสาเหตุใด และมีวิธีการ
ป้องกันอย่างไรได้บ้างท่ีจะทำให้พลังงานมีใช้อยู่ตลอดและนานขึ้น”  

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ปฏิบัติกิจกรรมออกแบบการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า  
3. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– อุปกรณ์ใดในช้ินงานเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (แนวคำตอบ แหล่งจ่ายไฟ คือ ถ่านไฟฉาย) 
– สัญลักษณ์ใดท่ีบ่งบอกถึงตัวผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดไฟฟ้า (แนวคำตอบ คือ เบอร์ 5) 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนในชีวิตประจำวัน ท่ีเราสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันที่กำลังจะหมดไป  

  7. ครูนำอุปกรณ์ การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยมี ถ่ายไฟฉาย สายไฟ หลอดไฟ 
  8. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และวิธีการประหยัดไฟฟ้า ซึ่งมีผลประโยชน์ต่ออนาคตของโลกอย่างไร (แนว
คำตอบ รณรงค์ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีฉลากเบอร์ 5 เป็นต้น)  

 - รณรงค์ร่วมกันปิดไฟฟ้าในเวลาเท่ียง 1 ช่ัวโมง (พักกลางวัน) 
 - พลังงานที่จะสามารถนำมาทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ นักเรียน

อาจตอบได้หลากหลาย เช่น ไบโอดีเซล ไฟฟ้า พลังงานชีวมวล) 
(ชั่วโมงที่ 3) 

บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
9. ครูกำหนดสถานการณ์ว่า “มนุษย์ไฟฟ้าตระหนักถึงพลังงานท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงหาหนทางร่วมรณรงค์

กับมนุษย์โลกจัดทำการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า” 
10. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน พร้อมรับกระดาษขนาด A4 เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ค้นหาข้อมูลการต่อ

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและค้นหาข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้อินเตอร์เน็ตหาข้อมูล  



 
 

 

11. ครูมอบหัวข้อจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการการประหยัด ลดการใช้พลังงานและการอนุรักษ์
พลังงาน 

12. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูล สำรวจบริเวณโรงเรียน และสถานท่ีบ้านของกลุ่มตนเอง 
13. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ร่วมกันจัดทำการ์ดรณรงค์ประหยัดในรูปแบบต่าง ๆ 
14. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การ์ดรณรงค์

ประหยัดไฟฟ้า สีสันสวยงามเด่นชัดและมีข้อความประหยัดไฟเบอร์ 5 
ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ  

1. ครูทบทวนสถานการณ์กติกาและเงื่อนไข จัดสีสันสวยงามเด่นชัดและมีข้อความประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก
ช่ัวโมงท่ีแล้วสอบถามตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจะใช้สร้างต้องมีลักษณะสีสันสวยงาม
เด่นชัดและมีข้อความประหยัดไฟเบอร์ 5 

2. ครูต้ังประเด็นเพื่อร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า “ตามเงื่อนไขนักเรียนจะต้องทำการเลือกวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุ
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม/อุปกรณ์เพื่อออกแบบการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า”  

 ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน “การออกแบบ การ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า”จากครู  
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากเงื่อนไขที่ครูตั้งประเด็นขึ้น ร่วมกันต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้า

เซลล์หนึ่ง เข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์ และทำการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ ในการสร้างแบบจำลอง
ออกแบบการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า   

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาศิลปะ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า โดยในระหว่างท่ีแต่ละกลุ่มออกแบบ

แบบ ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดว่า “นักเรียนพยายามทำให้รูปแบบขนาดความสมดุลลักษณะ

การ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า โดยใช้เทคนิคแสงเงาและวรรณะสี” 

2. กลุ่มที่ออกแบบ ต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง เข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์เสร็จแล้ว นำใบ
งานส่งครูเพื่อพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องกับเงื่อนไข 

3. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ต่อวงจรไฟฟ้า ถ่ายไฟฉาย สายไฟ หลอดไฟ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในช่ัวโมง
ถัดไป 

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 5-6) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ 

4. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่กลุ่ม ท่ีได้ทำการเลือกจากช่ัวโมงก่อน 



 
 

 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือออกแบบการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า ตามแบบร่างท่ีออกแบบไว้ 
6. นักเรียนที่สร้าง ออกแบบการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า นำชิ้นงานต้นแบบทดลองนำเสนอเบื้องต้นกับครู 

โดยนักเรียนจะต้องอธิบายช้ินงานว่า 
 - แบบจำลองของนักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
 - แบบจำลองของนักเรียนมีการใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี หรือไม่ อย่างไร 
 พร้อมท้ังนำใบงาน “การออกแบบ แบบการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า” ท่ีนักเรียนออกแบบและวางแผนไว้มา
ด้วย ครูจะเป็นผู้พิจารณาการทดลองนำเสนอเบื้องต้นในแต่ละครั้งและให้ความคิดเห็น คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อ
ไปปรับปรุงช้ินงาน 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 7)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอแบบการ์ดรณรงค์
ประหยัดไฟฟ้า โดยครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

7. นักเรียนกลุ่มท่ีร่างบทพูดในการนำเสนอ ให้สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีระบุออกแบบการ์ดรณรงค์

ประหยัดไฟฟ้า  โดยในระหว่างท่ีแต่ละกลุ่มสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับแบบจำลองดาวฤกษ์

กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสืบค้นไปใส่เพื่อระบุองค์ประกอบในออกแบบการ์ดรณรงค์

ประหยัดไฟฟ้าของนักเรียน 

(ชั่วโมงที่ 8) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

9. นักเรียนกลุ่มท่ีออกแบบการ์ดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นำช้ินงานพร้อมบทนำเสนอ 
10. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอช้ินงานไปติดบริเวณเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการย้ำเตือนในการ

เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันอภิปรายตาม
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างสร้างช้ินงาน 

- วิธีการท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบ 

- ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

 
 
 



 
 

 

8. สื่อการเรียนรู้ 

           8.1) ส่ือ Power point  
    8.2) ใบงาน “การออกแบบ การ์ดวงจรไฟฟ้า” 
  8.3) ส่ือวิดีทัศน์ เรื่อง “Energy saving comics: การประหยัดพลังงานไฟฟ้า” 
https://youtu.be/J0SRh8CeFos 

   8.4) อินเตอร์เน็ต 
 
9. การวัดและการประเมิน 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
- นักเรียนสามารถ
ประกอบวงจรไฟฟ้าอย่าง
ได้ (Science) 
- นักเรียนสามารถอธิบาย
วงจรไฟฟ้าลักษณะวงจร
ปิดและวรจรเปิดได้ 
(Science) 
 

 
 
- ประเมินจากการ์ด
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
 
 
 
 

 
 
- แบบประเมินการ์ด

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 

 

 
 
 

 
 
- เกณฑ์ผ่าน 60 % 
 
 
 
 

Social 
- นักเรียนสามารถติดตาม
ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงานของ
โลกและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการเรียนรู้ได้เหมาะสม 
(Social) 
 
 

 
 
- ประเมินจากการ์ด
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
 
 
 
 

 
 
- แบบประเมินการ์ด

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 

 

 
 
 

 
 
- เกณฑ์ผ่าน 60 % 
 
 
 
 

https://youtu.be/J0SRh8CeFos


 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
Thai 
- นักเรียนสามารถอธิบาย
การอ่านจับใจความได้ จับ
ใจความจากเรื่องท่ีอ่าน
ภายในเวลาท่ีกำหนดได้ 
บอกประโยชน์ของการ
อ่านจับใจความสำคัญได้ 
(Thai) 
 

 
 
- ประเมินจากการ์ด
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
 
 
 
 

 
 
- แบบประเมินการ์ด

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 

 

 
 
 

 
 
- เกณฑ์ผ่าน 60 % 
 
 
 
 

Technology 
- นักเรียนสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย 
 

- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้น
ข้อมูล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 
 

- เกณฑ์ผ่านระดับ 2 ขึ้น
ไป 
 

English 
- นักเรียนสามารถระบุ
ประโยค หรือข้อความ
ส้ันๆ ตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์ ของ
วงจรไฟฟ้าเป็น
ภาษาอังกฤษ  
 

 
 
- ประเมินจากการ์ด
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
 
 
 
 

 
 
- แบบประเมินการ์ด

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 

 

 
 
 

 
 
- เกณฑ์ผ่าน 60 % 
 
 
 
 

Mathematics 
- นักเรียนสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูปจำนวนได้ 
 

 
 
- ประเมินจากการ์ด
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
 
 

 
 
- แบบประเมินการ์ด

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 

 

 

 
 
- เกณฑ์ผ่าน 60 % 
 
 



 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
Morality & Art 
- นักเรียนอธิบายข้ันตอน
การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ
จัดขนาดสัดส่วนใน
ภาพวาด 
 

 
 
- ประเมินจากการ์ด
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
 
 

 
 
- แบบประเมินการ์ด

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 

 

 

 
 
- เกณฑ์ผ่าน 60 % 
 
 

Health Education 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กฎของชุมชนได้และ
ยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการ
ลงคะแนนความพึงพอใจ
ต่อแบบจำลอง 
 

- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการลงคะแนน
ความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การลงคะแนนความพึง
พอใจ 

- เกณฑ์ผ่านระดับ 2 ขึ้น
ไป 
 

Occupations 
- นักเรียนบอกหลักการ
ทำงานเบ้ืองต้นและรู้จัก
การปัญหา 
 

 
 
- ประเมินจากการ์ด
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 
 
 

 
 
- แบบประเมินการ์ด

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 

 

 

 
 
- เกณฑ์ผ่าน 60 % 
 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู้ 
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 
   - กล้าแสดงออก 

 
- สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
- เกณฑ์ผ่านระดับ 2 ขึ้น
ไป 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

  

  
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : พลังงานกับชีวิต  Energy in daily life                  



 
 

 

เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการ 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

1. ความ

ถูกต้องของ

ข้อมูล ในการ

นำเสนอ 

ข้อมูลในการนำเสนอ

ครบถ้วนทุกประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอตรง

บางประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอไม่ตรง

ประเด็น 

2.ความถูกต้อง

ในการใช้ภาษา 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ และชัดเจน 

 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ แต่ไม่ชัดเจน  

สามารถส่ือสารได้ แต่ไม่

ชัดเจน 

 

3.ข้อมูลตรง

ประเด็นตาม

เนื้อหา 

มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี

กำหนดทุกประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

บางประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

ไม่ตรงประเด็น 

4.รูปแบบการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจ

ตลอดระยะเวลาในการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจใน

การนำเสนอ เป็นบางช่วง 

ไม่มีความน่าสนใจในการ

นำเสนอ 

5.ทำงานตรง

ตาม

กำหนดเวลา 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด เป็นบางครั้ง 

ไม่ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด 

6.การมีส่วน

ร่วมของ

สมาชิกในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานทุก

ครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานเป็น

บางครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มไม่

มีส่วนร่วมในการทำงาน 



 
 

 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

7.กระบวนการ

แก้ปัญหาใน

การทำงาน

อย่างมีระบบ 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนทุกครั้ง 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนได้เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีระบบ 

8.การนำ

เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ใน

การทำงาน 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงานทุก

ครั้ง 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

9.ความคิด

สร้างสรรค์ 

ช้ินงานมีความแปลกใหม่ ช้ินงานงานมีการประยุกต์

จากรูปแบบเดิม 

ช้ินงานเลียนแบบจากรูป

แบบเดิม 

10.การนำ

กระบวนการ

ทำงานไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างชัดเจน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินทักษะกระบวนการ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ความถูกต้องของข้อมูล ในการนำเสนอ      

2.ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

3.ข้อมูลตรงประเด็นตามเนื้อหา      

4.รูปแบบการนำเสนอ      

5.ทำงานตรงตามกำหนดเวลา      

6.การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      

7.กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ      

8.การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน      

9.ความคิดสร้างสรรค์      

10.การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนน 25-30  ดีมาก             ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
 คะแนน 20-24  ปานกลาง        ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
 คะแนน 15-19  ปรับปรุง          ผ่านเกณฑ์ระดับ 1                         
 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ........................ 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ         

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

ใฝ่เรียนรู้ เอาใจใส่ในการเรียน 

ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ

หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู

กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีการปรับปรุงและ

พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

ภายในเวลาท่ีกำหนด 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

 

ไม่ต้ังใจและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

และดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ไม่ดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียน 

กล้าแสดงออก

ในทางท่ี

เหมาะสม 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ โดย

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นบางครั้ง โดยไม่

ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

ไม่กล้าซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ใฝ่เรียนรู้      

2.มุ่งม่ันในการทำงาน      

3.มีวินัย      

4.กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนระดับ 3     ดีมาก 
คะแนนระดับ 2     ปานกลาง 
คะแนนระดับ 1     ปรับปรุง 
 

 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ....................... 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 

บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  : THAILAND'S PRIDE : Thai crafts                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เร่ือง  Suan Sunandha’s Pottery                                                  จำนวน 8 ช่ัวโมง  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ว 6.1 ป 6/3  สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัย ท่ี มี ผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
  ส 4.3 ป.6/4 อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่ 
      การอนุรักษ์ไว ้
  ส 5.2 ป.6/3  จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
  ท 1.1 ป.6/5 อธิบายการนําความรู้ ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
    ท 2.1 ป.6/5 เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน 
   ศ 1.1 ป.6/5 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่าง  
  ง 4.1 ป.6/1 สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ 
   ค 1.1 ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  
  พ 4.1 ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
 ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาทาทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาท 
      สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
   
2. สาระสำคัญ 
 สามารถเขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่านใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง มีกริยาท่าทางท่ีสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบ เรื่องลำดับเศษส่วน และทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง สืบค้นและ
อธิบาย ธรณีพิบัติภัย ท่ีมีผลต่อมนุษย์  อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญ สมัยรัตนโกสินทร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ และควรค่า
แก่อนุรักษ์ สามารถจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ สร้างสรรค์  
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่าง แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ 
 
 
 



 
 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 

     3.1.1 นักเรียนอธิบายภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยได้ (Science) 
     3.1.2 นักเรียนบอกและอธิบายส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ (Science) 
        3.1.3 นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการเขียนย่อความได้ (Thai) 
        3.1.4 นักเรียนบอกหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์และสร้างสรรค์               
      งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่างได้ (Art) 
  3.1.4 นักเรียนอธิบายสามารถบรรยายเพลงท่ีฟังโดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีตได้ (Art) 
  3.1.5  นักเรียนบอกสนใจและความสามารถเพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและระบุความรู้ 
       ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจได้ (Occupations and Technology) 
   3.1.6  ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอ 

     ด้วยการพูด / การเขียน (English) 
 

 4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2. 1. มีวินัย 

4.2.2. ใฝ่เรียนรู้ 
4.2.3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4.2.4. กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: ธรณีพิบัติภัย ท่ี มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา: ภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ การใช้ทรัพยากรในชุมชน  
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน 
        สาระการเรียนรู้ศิลปะ: สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและพื้นท่ีว่าง                            
 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ 
 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: พฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ 
                                                        สุขภาพ  
  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ: ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวของกับ Suan  
                                                                   Sunandha’s pottery และนำเสนอด้วยการพูด / 
                                                                   การเขียน  



 
 

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมการในหัวข้อ Thailand 
pride : Thai craft  จัดเรียงเป็นขั้นตอน 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ “ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์” 
     https://www.youtube.com/watch?v=8WI-Uugi7i8 
    นักเรียนชมวิดีทัศน์ “วิถีชาววังสวนสุนันทา” 
  https://www.youtube.com/watch?v=vUm3cVozQ4c 
     โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 

1.1 นักเรียนร่วมกนัฟังกำหนดหัวข้อ Thailand pride : Thai craft จากความรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีสำคัญ
สมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงภูมิปัญญาท่ีสำคัญในวังสวนสุนันทา   

1.2 นักเรียนร่วมระดมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงภูมิปัญญาท่ี
สำคัญในวังสวนสุนันทา 

1.3 นักเรียนร่วมกันลำดับเป็นขั ้นตอน ๆ (Episode) แต่ละตอนจะมีลำดับระบบการเหตุการณ์ 
(Sequence) ความคิดของนักเรียน 
2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้นักเรียนทุกคนได้รับบทบาทเป็นปฏิมากรน้อย” นักเรียนจะต้องข้อมูลท่ี
ได้มาออกแบบเครื่องปั้นของตนเอง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และลงคะแนนโหวตให้กับงานปั้นท่ีมีความโดดเด่น 
โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้ 

เงื่อนไขของกิจกรรม 
  2.1 ภายในหัวข้อเรื่องเดียวกัน คือ “Suan Sunandha’s pottery: งานปั้นของชาวสวนสุนันทา” ซึ่ง
เช่ือมโยงมาจากภูมิปัญญาไทยในอดีตและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตามแนวคิดของนักเรียนเอง   
   2 .2  น ั ก เร ี ยนจะต ้ อง ร ่ า งบทพ ูด เป ็น เน ื ้ อหาภาษาไทยในการนำ เ สนองานป ั ้ นของตนเอง       

   2.3 นักเรียนจะต้องระบุองค์ประกอบของงานปั้นของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 

       2.4 นักเรียนเตรียมพื้นท่ีสำหรับการลงคะแนนความพึงพอใจต่องานปั้นของตน และต้องยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการลงคะแนนความพึงพอใจต่องานปั้น (เจ้าของงานปั้นไม่สามารถคะแนนใหก้ับงานปั้น
ของตนเอง) 
   2.5 นักเรียนแต่ละคนนำผลคะแนนความพึงพอใจท่ีได้เปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจของทุกงานปั้น
เพื่อคิดเป็นร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ 

https://www.youtube.com/watch?v=8WI-Uugi7i8
https://www.youtube.com/watch?v=vUm3cVozQ4c


 
 

 

3. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ “เป้าหมายของการสร้างงานปั้นภูมิปัญญาไทย” โดยนักเรียน
จะต้องตอบตามเงื่อนไขกิจกรรม  
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 2)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ   
 1. ครูต้ังคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย “ภูมิปัญญาไทยมีความสำคัญอย่างไร”       
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน 
        3. ครูให้นักเรียนดูภาพภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ประเภทต่างๆ ท้ังด้านอักษรศาสตร์ ด้านศิลปกรรม
และด้านการแพทย์แผนไทย จากนั้นช่วยกันจำแนกประเภทของภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และให้ช่วยกัน
วิเคราะห์ความสำคัญของภูมิปัญญาไทยในแต่ละประเภท 
  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า ถ้านักเรียนไม่ร่วมกนัอนรุักษ์ภูมิปัญญาไทย จะเกิดผลอย่างไร กับ
คนรุ่นหลัง 
  5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันกำหนดจุดประสงค์ในการวางแผนการสืบค้นข้อมูลและแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้สมาชิกแต่ละคน 

 ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 3)  
 บทบาทของครู: ครูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูวิชาภาษาไทย  

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นคว้าข้อมูลความรู้เกี่ยวภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์จากหนังสือเรียน  
หรือห้องสมุด ตามประเด็นท่ีกำหนด ดังนี้ 

  1) ภูมิปัญญาไทยด้านอักษรศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ 
  2) ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ 
  3) ภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทย สมัยรัตนโกสินทร์ 
  4) ภูมิปัญญาไทยในสวนสุนันทา  
  5) การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย สมัยรัตนโกสินทร์ และสวนสุนันทา  
  

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 3) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 

1. สมาชิกแต่ละคนนำข้อมูลท่ีค้นคว้ามาเล่าให้สมาชิกในกลุ่มฟังแล้วช่วยกันวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลมา
สังเคราะห์และประเมินค่าเพื่อนำมาสรุปเป็นผังความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์และสวนสุนัน
ทา   

2. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานผังความคิดหน้าช้ันเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
 



 
 

 

 
ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพ และวิชาศิลปะ  
 1. ครูทบทวนสถานการณ์กติกาและเงื่อนไข จัดนิทรรศการการสร้างงานปั้นภูมิปัญญาไทย จากช่ัวโมงท่ีแล้ว
สอบถามตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ / อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจะใช้สร้างการสร้างงานปั้นภูมิปัญญาไทย  
 

  

  
 
ครูต้ังประเด็นเพื่อร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า 
“ตามเงื่อนไขนักเรียนจะต้องทำการเลือกวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม / อุปกรณ์เพื่อสร้างสร้างงานปั้นภูมิปัญญา
ไทย”  
 นักเรียนรับใบงาน “งานปั้นภูมิปัญญาไทย” จากครู 
 2. นักเรียนแต่ละคนร่วมระดมความคิดและทำการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ ในการสร้างงานปั้นภูมิปัญญาไทย ใส่
ลงในใบงาน “งานปั้นภูมิปัญญาไทย”   

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาศิลปะ และวิชาคณิตศาสตร์ 



 
 

 

  1. นักเรียนแต่ละคนวางแผนออกแบบงานปั้นภูมปิัญญาไทย โดยพิจารณาจากเงื่อนไขใส่ลงในใบงาน “งาน

ปั้นภูมิปัญญาไทย” โดยในระหว่างท่ีนักเรียนแต่ละคนแบบแบบงานปั้นภูมิปัญญาไทย ครูจะคอยให้แนะนำอย่าง

ใกล้ชิด  

  2. นักเรียนท่ีออกแบบแบบงานปั้นภูมิปัญญาไทยเสร็จแล้วนำใบงานส่งครูเพื่อพิจารณาความถูกต้องและ

ความสอดคล้องกับเงื่อนไข 

  3. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างงานปั้นภูมิปัญญาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในช่ัวโมงถัดไป 

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 5 - 6) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

7. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่ละคน ท่ีได้ทำการเลือกจากช่ัวโมงก่อน 
8. นักเรียนแต่ละคนลงมือสร้างปั้นภูมิปัญญาไทยตามแบบร่างท่ีออกแบบไว้ 
9. นักเรียนท่ีปั้นภูมิปัญญาไทยเสร็จแล้ว นำช้ินงานต้นแบบทดลองนำเสนอเบื้องต้นกับครู โดยนักเรียนจะต้อง

อธิบายช้ินงานว่า 
 - แบบจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยในด้านใด 
 - แบบจำลองของนักเรียนใช้หรือวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
 - แบบจำลองของนักเรียนมีการใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี หรือไม่ อย่างไร 
 พร้อมท้ังนำใบงาน “งานปั้นภูมิปัญญาไทย” ท่ีนักเรียนออกแบบและวางแผนไว้มาด้วย ครูจะเป็นผู้พิจารณา
การทดลองนำเสนอเบ้ืองต้นในแต่ละครั้งและให้ความคิดเห็น คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อไปปรับปรุงช้ินงาน 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 7)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาภาษาไทยและ 
วิชาภาษาอังกฤษ 

11. นักเรียนแต่ละคนร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนองานปั้นภูมิปัญญาไทย โดยในระหว่างท่ี
แต่ละคนร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทย ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

12. นักเรียนกลุ่มท่ีร่างบทพูดงานปั้นภูมิปัญญาไทยเรียบร้อยแล้ว ให้สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานปั้นภูมิปัญญาไทย ท่ีนักเรียนออกแบบไว้แล้ว โดยมีครูคอยใหแ้นะนำอย่าง

ใกล้ชิด 

13. นักเรียนแต่ละคนนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสืบค้นไปใส่เพื่อระบุองค์ประกอบปั้นภูมิปัญญาไทยของ

นักเรียน 
 

(ชั่วโมงที่ 8) 



 
 

 

บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

14. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ทุกคนนำชิ้นงานพร้อมบทนำเสนองาน ลงมาบริเวณห้องประชุมของ
โรงเรียนเพื่อเตรียมตัวในการนำเสนองานและเตรียมพื้นที่สำหรับการลงคะแนนความพึงพอใจต่องานปั้น
ภูมิปัญญาไทย 

15. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอช้ินงานงานปั้นภูมิปัญญาไทยของตนเองตามบทพูดท่ีร่างไว้ 
พร้อมท้ังตอบประเด็นต่อไปนี้  

 - งานปั้นภูมิปัญญาไทยของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยในด้านใด 

 - งานปั้นภูมิปัญญาไทยของนักเรียนใช้หรือวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

 - งานปั้นภูมิปัญญาไทยของนักเรียนใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี หรือไม่ อย่างไร -       
     - งานปั้นภูมิปัญญาไทยของนักเรียนมีความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าแบบจำลองชิ้นอื่น ๆ 
อย่างไร 

7. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานปั ้นภูมิปัญญาไทยลงคะแนนความพึงพอใจต่องานปั้น โดยผู้ร่วมงาน
นิทรรศการจะมีสติ๊กเกอร์คนละ 1 ดวง เพื่อลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลองที่ชื่นชอบมากที่สุด 
(เจ้าของงานปั้นไม่สามารถลงคะแนนให้กับงานปั้นของตนเองได้) 

9. นักเรียนแต่ละคนรวบรวมคะแนนความพึงพอใจท่ีงานปั้นของตนเองของตัวเองได้ จากนั้นนำคะแนนท่ีได้มา
ร่วมกับคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนคนอื่น ๆ  เพื่อคิดคำนวณหาร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ โดยในระหว่าง
ท่ีนักเรียนแต่ละคนคิดคำนวณหาร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ คะแนนความพึงพอใจของงานปั้นภูมิปัญญาไทย ครู
จะคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

10. นักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้ 
- ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างสร้างช้ินงาน 

- วิธีการท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบ 

- ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

11. ครูประกาศผลรางวัลผู้ชนะท่ีมีร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ สูงสุด  
 

8. สื่อการเรียนรู้ 

         8.1) ส่ือ Power point  
  8.2) ใบงาน “งานปั้นภูมิปัญญาไทย” 
 8.3) ส่ือวิดีทัศน์ เรื่อง “ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์” 
              https://www.youtube.com/watch?v=8WI-Uugi7i8 
 8.4) ส่ือวิดีทัศน์ เรื่อง ““วิถีชาววังสวนสุนันทา” 

https://www.youtube.com/watch?v=8WI-Uugi7i8


 
 

 

              https://www.youtube.com/watch?v=8WI-Uugi7i8 
   8.5) อินเตอร์เน็ต 
9. การวัดและการประเมิน 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
สังคมศึกษา  
สังเกตการตอบคำถามในช้ันเรียน 
- การตอบคำถามในแบบฝึกหัด   
 
วิทยาศาสตร์  
- สังเกตทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม   
- สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน 
มีวินัย 
- นักเรียนสามารถจำแนกภูมิ
ปัญญาไทยประเภทต่าง ๆ 
 
ภาษาไทย  
- นักเรียนสามารถเขียนส่ือสาร 
บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติงาน
ปั้นภูมิปัญญาไทย 
 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
- นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์พร้อมท้ัง
ประเมินความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล 

 
 
- ประเมินจากงานปั้นภูมิ
ปัญญาไทย  
 
 
- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการค้นคว้าหา
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
- ประเมินจากการตรวจบท
พูดการนำเสนอแบบจำลอง 
 
 
 
- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อสืบค้นข้อมูล 
 
 

 
 
-แบบประเมินงานปั้นภูมิ
ปัญญาไทย 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้ส่ือในการค้นคว้าหา
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินบทพูดการ
นำเสนอแบบจำลอง 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 
 
 

 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8WI-Uugi7i8


 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

 
ภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนสามารถรวบรวม เขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงาน
ปั้นภูมิปัญญาไทย  

 
 
- ประเมินจากงานปั้นภูมิ
ปัญญาไทย 

 
 
- แบบประเมินงานปั้นภูมิ
ปัญญาไทย 

 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 

คณิตศาสตร์ 
- นักเรียนสามารถสรุปข้อมูล
ความพึงพอใจในรูปแบบการเขียน
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ 
 ศิลปะ 
- นักเรียนสามารถใช้เทคนิคของ
แสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี ใน
การสร้างแบบจำลองได้ 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามสิทธิ
ของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
และยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการลงคะแนน
งานปั้นภูมิปัญญาไทย 
 
การงานอาชีพฯ 
- นักเรียนมีจิตสำนึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
 
 

 
- ประเมินจากใบงาน “งาน
ปั้นภูมิปัญญาไทย” 
 
 
- ประเมินจากงานปั้นภูมิ
ปัญญาไทย 
 
 
 
- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการลงคะแนน
ความพึงพอใจ 
 
 
 
- ประเมินจากใบงาน “งาน
ปั้นภูมิปัญญาไทย” 

 
- แบบประเมินใบงาน 
“งานปั้นภูมิปัญญาไทย” 
 
 
- แบบประเมินงานปั้นภูมิ
ปัญญาไทย 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การลงคะแนนความพึง
พอใจ 
 
 
 
- แบบประเมินใบงาน 
“งานปั้นภูมิปัญญาไทย” 

 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 



 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู้ 
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 
   - กล้าแสดงออก 

 
- สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 

10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
ผลการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
ส่ิงท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 
      ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 

   (............................................) 
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เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการ 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

1. ความ

ถูกต้องของ

ข้อมูล ในการ

นำเสนอ 

ข้อมูลในการนำเสนอ

ครบถ้วนทุกประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอตรง

บางประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอไม่ตรง

ประเด็น 

2.ความถูกต้อง

ในการใช้ภาษา 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ และชัดเจน 

 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ แต่ไม่ชัดเจน  

สามารถส่ือสารได้ แต่ไม่

ชัดเจน 

 

3.ข้อมูลตรง

ประเด็นตาม

เนื้อหา 

มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี

กำหนดทุกประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

บางประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

ไม่ตรงประเด็น 

4.รูปแบบการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจ

ตลอดระยะเวลาในการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจใน

การนำเสนอ เป็นบางช่วง 

ไม่มีความน่าสนใจในการ

นำเสนอ 

5.ทำงานตรง

ตาม

กำหนดเวลา 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด เป็นบางครั้ง 

ไม่ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด 

6.การมีส่วน

ร่วมของ

สมาชิกในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานทุก

ครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานเป็น

บางครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มไม่

มีส่วนร่วมในการทำงาน 



 
 

 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

7.กระบวนการ

แก้ปัญหาใน

การทำงาน

อย่างมีระบบ 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนทุกครั้ง 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนได้เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีระบบ 

8.การนำ

เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ใน

การทำงาน 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงานทุก

ครั้ง 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

9.ความคิด

สร้างสรรค์ 

ช้ินงานมีความแปลกใหม่ ช้ินงานงานมีการประยุกต์

จากรูปแบบเดิม 

ช้ินงานเลียนแบบจากรูป

แบบเดิม 

10.การนำ

กระบวนการ

ทำงานไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างชัดเจน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินทักษะกระบวนการ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ความถูกต้องของข้อมูล ในการนำเสนอ      

2.ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

3.ข้อมูลตรงประเด็นตามเนื้อหา      

4.รูปแบบการนำเสนอ      

5.ทำงานตรงตามกำหนดเวลา      

6.การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      

7.กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ      

8.การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน      

9.ความคิดสร้างสรรค์      

10.การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนน 25-30  ดีมาก             ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
 คะแนน 20-24  ปานกลาง        ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
 คะแนน 15-19  ปรับปรุง          ผ่านเกณฑ์ระดับ 1                         
 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ........................ 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ         

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

ใฝ่เรียนรู้ เอาใจใส่ในการเรียน 

ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ

หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู

กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีการปรับปรุงและ

พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

ภายในเวลาท่ีกำหนด 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

 

ไม่ต้ังใจและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

และดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ไม่ดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียน 

กล้าแสดงออก

ในทางท่ี

เหมาะสม 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ โดย

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นบางครั้ง โดยไม่

ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

ไม่กล้าซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ใฝ่เรียนรู้      

2.มุ่งม่ันในการทำงาน      

3.มีวินัย      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนระดับ 3     ดีมาก 
คะแนนระดับ 2     ปานกลาง 
คะแนนระดับ 1     ปรับปรุง 
 

 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ........................ 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : Creative Materials Matters in Science        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เร่ือง Body care products                                                                 จำนวน 8 ช่ัวโมง  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 3.1 ป 6/3 ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกันโดยการรอน การตกตะกอนการ 
กรอง การระเหิดการระเหยแห้ง 
ค 2.2 ป.6/2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ท 3.1 ป.6/1 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องท่ีฟังและดู 
ส 3.1 ป.6/3 บอกวิธีและประโยชน์ของการใชทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 
ศ 1.1 ป.6/1 ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใชสีคู่ตรงขา้มในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 
ศ 3.1 ป.6/2 ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ 

 
2. สาระสำคัญ 
 การพูด การแสดงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีฟังและดูข้อความการอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดท่ีผสม
กัน โดยการร่อน การตกตะกอน การระเหิดการระเหยแห้ง  การระเบิดของระเหยแห้ง บอกวิธีและประโยชน์ของ
การใช้ทรัพยากร แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียม มุมฉาก นำมาออกแบบรูปทรงระบุสีตรง
ข้ามถ่ายทอดความคิดและอารมณ์  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 

  3.1.1  นักเรียนสามารถอธิบายการแยกสารเนื้อเดียว โดยวิธีการระเหยแห้งได้ (Science) 
  3.1.2  นักเรียนสามารถทดลองการแยกสารเนื้อเดียว โดยวิธีการระเหยแห้งได้ (Science) 

 3.1.3 นักเรียนสามารถการแก้ปัญหาเกี ่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี ่ยม - มุมฉาก 
(Mathematics )  
3.1.4  นักเรียน รู้ เข้าใจ สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยม -มุมฉาก 
(Mathematics )   
3.1.5. นักเรียนสามารถการออกเสียงคำสะกดคำกลุ่มคำ ประโยคและบอกความหมาย (English) 



 
 

 

3.1.6  นักเรียนสามารถอธิบายหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูได้ (Thai) 
3.1.7  นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูได้ (Thai) 
3.1.8  นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูได้(Thai)  
3.1.9  นักเรียนสามารถบอกสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของไทยได้ (Social) 
3.1.10  นักเรียนสามารถระบุปัจจัยท่ีทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปล่ียนแปลงได้ (Social) 
3.1.11 นักเรียนสามารถบอกมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น (Occupations) 

  3.1.12 นักเรียนอธิบายขั้นตอนการนำสีคู่ตรงข้ามแบบเยื้องไปใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
(Morality & Art)  
   
  4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2.1 มีวินัย 
       4.2.2 ใฝ่เรียนรู้ 

      4.2.3 มุ่งมั่นในการทำงาน 
      4.2.4 กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการรอน การตกตะกอนการกรอง การ
ระเหิดการระเหยแห้ง 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา: ประโยชน์ของการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การพูด แสดงความรู้เข้าใจเรื่องท่ีฟังและดู 
        สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: การอ่านออกเสียง ข้อความบทกลอน 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ: การออกแบบเครื่องแตงกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่ายๆ 

 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: การมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “MATTER AND MATERIALS: WHAT IS MATTER?” 
 https://youtu.be/8Wl3_lQLT7E  
 “การเลือกใช้สารในชีวิตประจำวัน” 
    https://www.youtube.com/watch?v=yMaL4hl-Utw 
 โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 
2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “น้ำใส ๆ มาจากไหน?” โดยยกตัวอย่างแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มีตามธรรมชาติและ
แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ตัวอย่าง “ระบบการกรอกน้ำสะอาด” โดยไว้ใช้ดื่ม , ใส่ตู้เลี้ยงปลา ฯลฯ โดยมีสาร 
หินปูน น้ำตาลทราย น้ำมันพืชและกรวด วัตถุดิบ ลูกเหม็น ลูกแก้ว และลวดเย็บกระดาษ พิจารณาทางกายภาพ มี
สีและขนาดแตกต่างกัน มีสถานะต่างกัน ไม่ละลาย บอกหลักการการแยกสารผสมเนื้อผสมด้วยวิธีการหยิบออก 
การร่อน การใช้แม่เหล็กดูดการกรอง และการตกตะกอนได้  สามารถบอกและเชื่อมโยงวิธีการแยกสารกับการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้ 

เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. นักเรียนจะต้องสำรวจ สารรู้จักแยกสารเนื้อผสม ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การกรอง การใช้กรวยแยก การใช้

อำนาจแม่เหล็ก การระเหิด การระเหยจนแห้งสารท่ีผสม หรือแยกของแข็งออกจากสารผสมและแยก

ของเหลวออกจากสารผสม 

2. นักเรียนค้นคว้าหาวิธีการแยกสารผสมเนื้อเดียว โดยการแยกของแข็งหรือของเหลว  ท่ีละลายในของเหลว
เป็นสารละลาย 

3. นักเรียนคิดค้นสร้างและออกแบบเกี่ยวกับการทำให้น้ำใส โดยร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษหรือวาดแผนผังภาพประกอบในการนำเสนอแบบกิจกรรมๆ น้ำใส ๆ มาจากไหน   

4. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างช้ินงานประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 
5. นักเรียนเตรียมพื้นท่ีสำหรับการลงคะแนนความพึงพอใจต่อ 

6.   ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ “น้ำใส ๆ มาจากไหน” โดยนักเรียนจะต้องตอบตามเงื่อนไข
กิจกรรม  
 
 
 



 
 

 

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 2)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย “นักเรียนคิดว่าน้ำท่ีเราด่ืมยู่ทุกวันนี้ เราจะขจัด

ส่ิงเจือปนได้” อย่างไร       

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน เพื่อปฏิบัติสืบค้นหาวิธีการ จากน้ำประปาตามก๊อกน้ำจะทำให้น้ำ
สะอาดจนด่ืมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างปลอดภัย โดยใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและทำการจดบันทึก 

3. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอส่ิงท่ีตนสืบค้นหา 
5. ครูและนักเรียน  การออกแบบ เกี่ยวกับกระบวนการทำให้น้ำใส โดยสืบค้นวิธีการแยกสารออกจากกัน

ระหว่างของแข็งกับของเหลว หรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ำ  
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– การแยกสารเนื้อผสมอาจใช้วิธีการอย่างไร (แนวคำตอบ การกรอง การใช้กรวยแยก การใช้อำนาจ
แม่เหล็ก การระเหิด การระเหยจนแห้ง) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจวิธีการแยกสารบาง
ชนิดท่ีผสมกันโดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง โดยการแยกสารบาง
ชนิดท่ีผสมกันออกจากกันต้องใช้วิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมซึ่งอาจจะทำได้โดยการร่อน การตกตะกอน 
การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารท่ีเป็นส่วนผสมในสารผสมนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 3)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาคณิศาสตร์  

1. ครูนำเครื่องกรอกน้ำให้ดูของจริง นักเรียนร่วมกันพิจารณาความแตกต่างกันในการทำการกรอก 

 
2. ครูกำหนดสถานการณ์ว่า “ลุงพลเดินทางเข้าป่าชายเลน ขณะเดินป่าอากาศร้อนมาก ๆ ลุงพลลืมน้ำกระติก

น้ำจะต้องใช้เวลาในการเดินอีก 3 ชม. ลุงพลนำความรู้เกี่ยวกับการกรอง มาใช้ทำน้ำด่ืม” 
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 3) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์ 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน  

  

  



 
 

 

 

4. ครูต้ังคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนคิดว่าวัสดุใด มีสมบัติสามารถแยกส่ิงสกปรกออกจากน้ำท่ีใช้อุปโภค
บริโภคได้” 

5. นักเรียนร่วมกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุท่ีเหมาะสมสามารถแยกส่ิงสกปรกออกจากน้ำได้ 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลท่ีรวบรวมได้ โดยมีครูให้คำแนะนำเป็นรายกลุ่ม 

ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ  

7. ครูทบทวนสถานการณ์กติกาและเงื ่อนไข จัดนิทรรศการแบบจำลองกรอกน้ำจากชั่วโมงที่แล้วสอบถาม

ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีนักเรียนจะใช้สร้างแบบจำลองกรอกน้ำ 

8. ครูต้ังประเด็นเพื่อร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า 
“ตามเงื ่อนไขนักเรียนจะต้องทำการเลือกวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/อุปกรณ์เพื่อสร้าง
แบบจำลองกรอกน้ำท่ีจะต้องมีลักษณะทางกายภาพเสมือนจริงโดยการวัดรูปทรง ปริมาตรและความจุให้เหมาะสม
โดยมีการออกแบบให้เหมาะสมใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน”  

9. ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน “การออกแบบเครื่องกรอกน้ำ”จากครู  
10. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากเงื่อนไขท่ีครูต้ังประเด็นขึ้น และทำการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ ใน

การสร้างเครื่องกรอกน้ำใส่ลงในใบงาน “การออกแบบเครื่องกรอกน้ำ”   

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาศิลปะ 

11. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบ แบบเครื่องกรอกน้ำจำลองโดยพิจารณาจากเงื่อนไข ใส่ลงในใบงาน 

“การออกแบบ แบบจำลอง”   



 
 

 

12. ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดว่า “นักเรียนพยายามทำให้แบบจำลองแกรอกน้ำลงในแบบจำลอง” น้ำ

ท่ีได้จากการกรองเพิ่มความมั่นใจควรเอาไปต้ม ก็จะฆ่าเช้ือ มีข้อควรระวัง ถ้าน้ำนั้นมีกล่ินสารเคมีไม่ควร

นำมาใช้เพื่อกรอง  

13. กลุ่มที่ออกแบบ แบบจำลองกรอกน้ำนำใบงานส่งครูเพื่อพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องกับ

เงื่อนไข 

14. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างแบบจำลองกรอกน้ำ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในช่ัวโมงถัดไป 

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 5-6) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ 

15. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่กลุ่ม ท่ีได้ทำการเลือกจากช่ัวโมงก่อน 

16. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างแบบจำลองเครื่องกรองน้ำ ตามแบบร่างท่ีออกแบบไว้ 

17. นักเรียนนำใบงาน “การออกแบบ แบบจำลองเครื่องกรองน้ำ” ท่ีนักเรียนออกแบบและวางแผนไว้มาด้วย 

ครูจะเป็นผู้พิจารณาการทดลองนำเสนอเบื้องต้นในแต่ละครั้งและให้ความคิดเห็น คำแนะนำแก่นักเรียน

เพื่อไปปรับปรุงช้ินงาน 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 7)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ 

18. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์- อนุภาคสารท่ีมีขนาดใหญ่กว่าวัสดุกรองจะไม่สามารถผ่านไปได้- ควรเรียงลำดับ

ไส้กรอง หรือวัสดุสำหรับกรองสามารถ คัดขนาดอนุภาคได้มีประสิทธิภาพ โดยด้านบนสามารถกรอง

อนุภาค 

19.  ขนาดใหญ่ไล่ลงไปจนถึงขนาดเล็กนักเรียนกลุ่มท่ีร่างบทพูดในการนำเสนอแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาว

เคราะห์ในระบบสุริยะเรียบร้อยแล้ว ให้สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีระบุองค์ประกอบแบบจำลองดาว

ฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยในระหว่างท่ีแต่ละกลุ่มสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับ

แบบจำลองเครื่องกรองน้ำครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

20. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสืบค้นไปใส่เพื่อระบุองค์ประกอบในแบบจำลองเครื่องกรอง

น้ำของนักเรียน 

(ชั่วโมงที่ 8) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

21. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอช้ินงานแบบจำลองเครื่องกรองน้ำของตนเองตามบทพูดท่ี



 
 

 

ร่างไว้ พร้อมท้ังตอบประเด็นต่อไปนี้  
 - แบบจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง.........................อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนมีการใช้รูปทรงได้หลากหลาย หรือไม่ อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนมีความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าแบบจำลองช้ินอื่น ๆ อย่างไร 
22. นักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้ 

- ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างสร้างช้ินงาน 

- วิธีการท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบ 

- ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

8. สื่อการเรียนรู้ 

           8.1) ส่ือ Power point   
  8.2) แบบจำลองเครื่องกรองน้ำ 
    8.3) ใบงาน “การออกแบบ แบบจำลองเครื่องกรองน้ำ” 
  8.4) ส่ือวิดีทัศน์  เรื่อง “MATTER AND MATERIALS: WHAT IS MATTER?” 
 https://youtu.be/8Wl3_lQLT7E  
 “การเลือกใช้สารในชีวิตประจำวัน”    https://www.youtube.com/watch?v=yMaL4hl-Utw 
   8.5) อินเตอร์เน็ต 
 
9. การวัดและการประเมิน 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
- นักเรียนสามารถเข้าใจวิธ ีการ
แยกสารบางชนิดที ่ผสมกันโดย
การร ่อน การตกตะกอน การ
กรอง การระเหิด การระเหยแห้ง  
 
 

 
 
- ประเมินจากแบบจำลอง
เครื่องกรองน้ำ 
 
 
 

 
 
-แบบประเม ินประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
 

 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 



 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Social 
- นักเรียนสามารถบอกวิธ ีและ
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรท่ี
ยั่งยืน  
Thai 
- นักเรียนสามารถเขียนอธิบาย 
เล่าวิธีการแยกสารบางชนิดท่ีผสม
กันโดยการร่อน การตกตะกอน 
การกรอง การระเหิด การระเหย
แห้ง 
Technology 
- นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาข้อมูลเกี ่ยวกับคุณสมบัติ
วิธีการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกัน
โดยการร่อน การตกตะกอน การ
กรอง การระเหิด การระเหยแห้ง 
English 
- นักเรียนสามารถรวบรวม เขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ สารต่างๆ พร้อมนำเสนอ
ได้  
Mathematics 
- นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
เก ี ่ยวกับปร ิมาตรและความจะ
ของรูปทรง 
 
 
 

- ประเม ินจากการส ั ง เกต
พฤต ิกรรมการใช้ว ัสดุการ
ปฎิบัติงาน 
 
- ประเมินจากการตรวจบท
พูดการนำเสนอแบบจำลอง
เครื่องกรองน้ำ 
 
 
- ประเม ินจากการส ั ง เกต
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อสืบค้นข้อมูล 
 
 
 
 
- ประเมินจากแบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ 
 
 
- ประเมินจากใบงาน เกี่ยวกับ
ปร ิมาตรและความจะของ
รูปทรง 
 
 
 
 

- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้อ ินเทอร ์เน ็ตเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 
 
 
 
 
- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
 
- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
 
 

-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ข้ึนไป 
 
 
 
 



 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Morality & Art 
- นักเรียนสามารถใช้เทคนิคของ
แสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี ใน
การสร้างแบบจำลองได้ 
Occupations 
- นักเรียนมีจิตสำนึกในการใช้
ทร ัพยากรอย่างประหย ัดและ
คุ้มค่า 

- ประเมินจากแบบออกแบบ 
 
 
 
 
-ประ เม ินจากการส ั ง เกต
พฤติกรรมการทำงาน 

- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
 
- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 

-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ข้ึนไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ข้ึนไป 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู้ 
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
- ส ั ง เ ก ตพ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 

 
10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 
 

 

ส่ิงท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 
      (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการ 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

1. ความ

ถูกต้องของ

ข้อมูล ในการ

นำเสนอ 

ข้อมูลในการนำเสนอ

ครบถ้วนทุกประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอตรง

บางประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอไม่ตรง

ประเด็น 

2.ความถูกต้อง

ในการใช้ภาษา 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ และชัดเจน 

 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ แต่ไม่ชัดเจน  

สามารถส่ือสารได้ แต่ไม่

ชัดเจน 

 

3.ข้อมูลตรง

ประเด็นตาม

เนื้อหา 

มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี

กำหนดทุกประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

บางประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

ไม่ตรงประเด็น 

4.รูปแบบการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจ

ตลอดระยะเวลาในการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจใน

การนำเสนอ เป็นบางช่วง 

ไม่มีความน่าสนใจในการ

นำเสนอ 

5.ทำงานตรง

ตาม

กำหนดเวลา 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด เป็นบางครั้ง 

ไม่ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด 

6.การมีส่วน

ร่วมของ

สมาชิกในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานทุก

ครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานเป็น

บางครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มไม่

มีส่วนร่วมในการทำงาน 



 
 

 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

7.กระบวนการ

แก้ปัญหาใน

การทำงาน

อย่างมีระบบ 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนทุกครั้ง 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนได้เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีระบบ 

8.การนำ

เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ใน

การทำงาน 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงานทุก

ครั้ง 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

9.ความคิด

สร้างสรรค์ 

ช้ินงานมีความแปลกใหม่ ช้ินงานงานมีการประยุกต์

จากรูปแบบเดิม 

ช้ินงานเลียนแบบจากรูป

แบบเดิม 

10.การนำ

กระบวนการ

ทำงานไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างชัดเจน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินทักษะกระบวนการ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ความถูกต้องของข้อมูล ในการนำเสนอ      

2.ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

3.ข้อมูลตรงประเด็นตามเนื้อหา      

4.รูปแบบการนำเสนอ      

5.ทำงานตรงตามกำหนดเวลา      

6.การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      

7.กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ      

8.การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน      

9.ความคิดสร้างสรรค์      

10.การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนน 25-30  ดีมาก             ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
 คะแนน 20-24  ปานกลาง        ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
 คะแนน 15-19  ปรับปรุง          ผ่านเกณฑ์ระดับ 1                         
 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ........................ 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ         

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

ใฝ่เรียนรู้ เอาใจใส่ในการเรียน 

ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ

หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู

กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีการปรับปรุงและ

พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

ภายในเวลาท่ีกำหนด 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

 

ไม่ต้ังใจและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

และดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ไม่ดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียน 

กล้าแสดงออก

ในทางท่ี

เหมาะสม 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ โดย

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นบางครั้ง โดยไม่

ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

ไม่กล้าซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ใฝ่เรียนรู้      

2.มุ่งม่ันในการทำงาน      

3.มีวินัย      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนระดับ 3     ดีมาก 
คะแนนระดับ 2     ปานกลาง 
คะแนนระดับ 1     ปรับปรุง 
 

 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ........................ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 
บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 : SSRU GREEN          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เร่ือง  หมู่บ้านในความคิดของฉัน Village in my mind                 จำนวน 8 ช่ัวโมง  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 2.2 ป 6/4 อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ค 2.2 ป.6/3 เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของส่ิงต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง  
ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึก ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อม 
ท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
ท 1.1 ป. 6/7 อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และ กราฟ 
ส 5.2 ป. 6/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน
ประเทศ 
พ 5.1 ป.6/1 วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติท่ีมีผลต่อร่างกายและจิตใจ 
ศ 1. 1 ป.6/3 สร้างงานทัศนศิลป์ จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก 
ง 3.1 ป.6/5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมี
จิตสํานึก และความรับผิดชอบ 

2. สาระสำคัญ 
 อธิบายความของข้อมูล ท่ีได้จากการอ่าน  แผนภูมิและกราฟ พูดเขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ  ประกอบ เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆและ
แผนผังแสดงเส้นทาง การเดินทาง อภิปรายแนวทางการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงาน จากการจินตนาการหรืองานท่ีทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ สร้างงานทัศนศิลป์ 
จากรูปแบบสองมิติเป็นสามมิติ โดยใช้หลักการของแสงเงา และน้ำหนัก วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงงของ
ธรรมชาติท่ีมีต่อร่างกายและจิตใจ    
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 

  3.1.1 นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถิ่นได้(Science) 



 
 

 

  3.1.2 นักเรียนเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ ่งต่างๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง
(Mathematics) 
  3.1.3 นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองและการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีชอบได้ (English) 
  3.1.4 นักเรียนอ่านและอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแผนภูมิได้ (Thai) 
  3.1.5 นักเรียนบอกสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของไทยได้ (social) 
  3.1.6 นักเรียนสามารถระบุปัจจัยท่ีทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปล่ียนแปลงได้ (social) 
  3.1.7 นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ี ตำแหน่งส่ิงของต่าง ๆ สถานท่ีท่ีสำคัญ 
  3.1.8 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง (Health Education) 
  3.1.10 น ักเร ียนมีจ ิตสำนึกสร ้างชิ ้นงานจากความเข้าใจตามจินตนการในชีว ิตประจำวัน 
(Occupations) 
  3.1.11 นักเรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างภาพที่มีน้ำหนักแสงเงากับภาพที่ไม่มีน้ำหนักแสงเงา 
ด้วยภาพจาก 2 มิติ เป็นภาพ 3 มิติด้วยหลักการของแสงและเงา (Art) 
  4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2.1 มีวินัย 

         4.2.2 มุ่งมั่นในการทำงาน         

         4.2.3 ใฝ่เรียนรู้  
5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา: ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การอ่าน อธิบายความหมาย จากแผนผัง แผนภูมิ 
        สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: การค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: การเขียนแผนผัง แสดงตำแหน่งและเส้นทางการเดินทาง 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ: การใช้เทคนิคแสงเงาและน้ำหนัก 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: ความรุนแรงของภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และ
สังคม 

 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: การใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานตามจินตนการและการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 



 
 

 

ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “Harris and His Organic Farm Story” : https://youtu.be/c-UmoZCjI74 
    มาเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้กันเถอะ : https://youtu.be/m85PkffXPD8 
 โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 
2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้นักเรียนทุกคนได้รับบทบาทเป็นผู้พิทักษ์พื้นท่ีดิน ให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวชอุ่ม  
    ดินแดนมหัศจรรย์รอบๆ สุนันทา” ดังนี้ 

เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. นักเรียนออกแบบจำลองเขยีนแผนผังแสดงตำแหน่ง และเส้นทางการเดินทาง ทางกายภาพเสมือนจริง โดย

สร้างมาจากวัสดุเหลือใช้ 
2. นักเรียนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องสร้างพื้นท่ีให้มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความเด่นชัดและมี

ความคิดสร้างสรรค์  
3. นักเรียนจะต้องอ่าน จดบันทึก และพูด แผนความคิดผัง แผนท่ีบริเวณโดยรอบสุนันทาได้เป็นเนื้อหา

ภาษาอังกฤษได้ในการนำเสนอแบบจำลอง  
4. นักเรียนจะต้องระบุหรือทำสัญลักษณ์ ในตำแหน่งบริเวณสถานท่ีในรูปแบบมี 3 มิติ 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องนำผลคะแนนความพึงพอใจที่ได้เปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจของทุก

แบบจำลอง  
    6. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ ในแต่ละกลุ่มพื้นท่ีสีเขียวชอุ่ม ดินแดนมหัศจรรย์รอบๆ สุนันทา   
        ขื่อ“หมู่บ้านในความคิดของฉัน Village in my mind” โดยนักเรียนจะต้องตอบ 
        ตามเงื่อนไขกิจกรรม  
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 2)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ศิลปะ 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย “นักเรียนคิดว่าหากนักเรียนสำรวจพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ  

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติว่ามีปัจจัยใดบ้าง 

2. นักเรียนหาแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างไร 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ปฏิบัติกิจกรรมผู้พิทักษ์พื้นที่ดิน สืบค้นพื้นที่โดยใช้อินเตอร์เน็ตหา

ข้อมูล (Google Map)  

4. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 



 
 

 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม  
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  
ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 3) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ  

1. ครูทบทวนสถานการณ์กติกาและเงื่อนไข จัดนิทรรศการแบบจำลองความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติสะท้อนต่อส่ิงแวดล้อมทางสังคมในประเทศ  จากช่ัวโมงท่ีแล้ว  

2. ตัวแทนกลุ่มนำข้อมูล เขียน คิด speak English  

3. ครูตั ้งประเด็นเพื่อร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า “ตามเงื ่อนไขนักเรียนจะต้องทำการเลือกวัสดุเหลือใช้

ออกแบบ อุปกรณ์เพื่อสร้างเมืองจำลองเสมือนจริงโดยใช้ระบุ เส้นทางการเดินทางสัญลักษณ์ แบบ 3 มิติ 

ใช้หลักการแสงและเงา ลงในเมืองจำลอง”  

4. ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน “การออกแบบเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม”จากครู  
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน ออกแบบเมืองจำลอง ตามเงื่อนไขจากสถานการณ์ท่ีกำหนด 

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาศิลปะ 

1. ครูทบทวนเงื่อนไขของสถานการณ์ในการสร้างเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

2. นักเรียนนำเสนอแบบร่างเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อมจากใบงาน โดยมีครูคอยให้แนะนำและเพื่อนร่วมชั้น

ร่วมกันอภิปรายถึงข้อดี ข้อเสีย และแนวทางในการปรับปรุงแบบร่างเมืองจำลอง 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับแก้ไขแบบร่างเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยครูคอยเดินให้ข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 

4. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในช่ัวโมงถัดไป 
 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 5-6) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ 

10. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่กลุ่ม ท่ีได้ทำการเลือกจากช่ัวโมงก่อน 
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามแบบร่างท่ีออกแบบไว้ 



 
 

 

12. นักเรียนที่สร้าง เมืองจำลองรักษ์สิ่งแวดล้อม เสร็จแล้ว นำชิ้นงานต้นแบบทดลองนำเสนอเบื้องต้นกับครู 
โดยนักเรียนจะต้องอธิบายช้ินงานว่า 

 - เมืองจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร 
 พร้อมท้ังนำใบงาน “การออกแบบ เมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม” ท่ีนักเรียนออกแบบและวางแผนไว้มาด้วย 
ครูจะเป็นผู้พิจารณาการทดลองนำเสนอเบื้องต้นในแต่ละครั้งและให้ความคิดเห็น คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อไป
ปรับปรุงช้ินงาน 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 7)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอเมืองจำลองรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยในระหว่างที่แต่ละกลุ่มออกแบบเมืองจำลองรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูจะต้องคอยแนะนำอย่าง
ใกล้ชิด 

7. นักเรียนกลุ่มท่ีร่างบทพูดในการนำเสนอเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว สืบค้นคำศัพท์

ภาษาอังกฤษท่ีระบุองค์ประกอบของเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยในระหว่างท่ีแต่ละกลุ่มสืบค้นคำศัพท์

ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสืบค้นไปใส่เพื่อระบุองค์ประกอบในเมืองจำลองรักษ์

ส่ิงแวดล้อมของนักเรียน 

(ชั่วโมงที่ 8) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

9. นักเรียนกลุ่มท่ีเมืองจำลองรักษ์สิ่งแวดล้อม เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นำชิ้นงานพร้อมบทพูด ลงมาบริเวณ
สนามหน้าเสาธง เพื่อเตรียมตัวในการจัดนิทรรศการ และเตรียมพื้นท่ีสำหรับการลงคะแนนความพึงพอใจ
ต่อแบบจำลองไว้ให้พร้อม 

10. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอช้ินงานเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม ของตนเองตามบทพูด
ท่ีร่างไว้ พร้อมท้ังตอบประเด็นต่อไปนี้  

 - เมืองจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการรักษ์สิ ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนมีความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าแบบจำลองช้ินอื่น ๆ อย่างไร 
8. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม ลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง 

โดยผู้ร่วมงานนิทรรศการจะมีสติ๊กเกอร์คนละ 1 ดวง เพื่อลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลองที่ช่ืน
ชอบมากท่ีสุด (เจ้าของแบบจำลองห้ามลงคะแนนให้แบบจำลองตนเอง) 



 
 

 

11. หัวหน้าแต่ละกลุ่มรวบรวมคะแนนความพึงพอใจที่กลุ ่มของตัวเองได้ จากนั้นนำคะแนนที่ได้มารวมกับ
คะแนนความพึงพอใจจากทุกกลุ่ม เพื่อสร้างแผนภูมิแสดงปริมาณความพึงพอใจที่แต่กลุ่มได้รับเพื่อ
เปรียบเทียบหรือเห็นส่วนแตกต่างท่ีชัดเจน โดยในระหว่างท่ีแต่ละกลุ่มสร้างแผนภูมิแสดงปริมาณความพึง
พอใจของเมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

12. นักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้ 
- ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างสร้างช้ินงาน 

- วิธีการท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบ 

- ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

13. ครูประกาศผลรางวัลผู้ชนะท่ีมีความพึงพอใจ สูงสุด  
8. สื่อการเรียนรู้ 

           8.1) ส่ือ Power point  
    8.3) ใบงาน “การออกแบบ เมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
  8.4) ส่ือวิดีทัศน์ เรื่อง “Harris and His Organic Farm Story” https://youtu.be/c-UmoZCjI74 
   8.5) ส่ือวิดีทัศน์ เรื่อง “มาเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้กันเถอะ” 
https://youtu.be/m85PkffXPD8 
 
9. การวัดและการประเมิน 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคน
ในท้องถิ่นได้ 
 
Social 
- นักเรียนบอกสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของไทยได้ 
 
 

 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
เมืองจำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
- ประเมินจากชิ ้นงานเมือง
จำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 

 
 
-แบบประเมินการนำเสนอ
เ ม ื อ ง จ ำ ล อ ง ร ั ก ษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 

 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 

https://youtu.be/m85PkffXPD8


 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Thai 
- นักเรียนอ่านและอธิบายข้อมูล
เกี่ยวกับแผนภูมิได้ 
 
Technology 
- นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลเก ี ่ยวกับพื ้นที ่ ตำแหน่ง
ส่ิงของต่าง ๆ สถานท่ีท่ีสำคัญ 
 
English 
- น ักเร ียนสามารถออกเส ียง
ค ำ ศ ั พ ท ์  ส ะ ก ด แ ล ะ บ อ ก
ความหมายคำศ ัพท ์ เก ี ่ ยวกับ
ตนเองและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีชอบได้ 
 
Mathematics 
- น ักเร ียนเข ียนแผนผังแสดง
ตำแหน่งของส่ิงต่างๆ และแผนผัง
แสดงเส้นทางการเดินทาง 
 
Morality & Art 
- นักเรียนอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างภาพที่มีน้ำหนักแสงเงา
กับภาพท่ีไม่มีน้ำหนักแสงเงา ด้วย
ภาพจาก 2 มิติ เป็นภาพ 3 มิติ
ด้วยหลักการของแสงและเงา 
 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก ิ จ ก ร ร ม
ลงคะแนนความพึงพอใจ 
 
 
 
- ประเม ินจากการส ั ง เกต
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อสืบค้นข้อมูล 
 
 
- ประเมินจากชิ ้นงานเมือง
จำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
- ประเมินจากชิ ้นงานเมือง
จำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
- ประเมินจากชิ ้นงานเมือง
จำลองรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้อ ินเทอร ์เน ็ตเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 
 
 
- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
 
 
 
- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
 
- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 
 
 
 

-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ข้ึนไป 
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ข้ึนไป 
 
 
 
 



 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Occupations 
- นักเรียนมีจิตสำนึกสร้างชิ้นงาน
จากความเข้าใจตามจินตนการใน
ชีวิตประจำวัน 

-ประ เม ินจากการส ั ง เกต
พฤติกรรมการทำงาน 

- แบบบันทึกการประเมิน
ทักษะกระบวนการ 
 

-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ข้ึนไป 

Health Education 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามสิทธิ
ของตนเองไม่ละเมิดสิทธ ิผู ้อื่น 
และยอมร ับในความแตกต ่าง
ระหว่างบุคคลในการลงคะแนน
ความพึงพอใจต่อเมืองจำลอง 

 
-  ป ร ะ เ ม ิ น จ า กก ิ จก ร รม
ลงคะแนนความพึงพอใจ 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ข้ึนไป 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู้ 
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 
   - กล้าแสดงออก 

 
- ส ั ง เ ก ตพ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ์ 

 
10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
ผลการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 



 
 

 

ส่ิงท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้สอน 
      (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการ 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

1. ความ

ถูกต้องของ

ข้อมูล ในการ

นำเสนอ 

ข้อมูลในการนำเสนอ

ครบถ้วนทุกประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอตรง

บางประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอไม่ตรง

ประเด็น 

2.ความถูกต้อง

ในการใช้ภาษา 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ และชัดเจน 

 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ แต่ไม่ชัดเจน  

สามารถส่ือสารได้ แต่ไม่

ชัดเจน 

 

3.ข้อมูลตรง

ประเด็นตาม

เนื้อหา 

มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี

กำหนดทุกประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

บางประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

ไม่ตรงประเด็น 

4.รูปแบบการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจ

ตลอดระยะเวลาในการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจใน

การนำเสนอ เป็นบางช่วง 

ไม่มีความน่าสนใจในการ

นำเสนอ 

5.ทำงานตรง

ตาม

กำหนดเวลา 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด เป็นบางครั้ง 

ไม่ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด 

6.การมีส่วน

ร่วมของ

สมาชิกในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานทุก

ครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานเป็น

บางครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มไม่

มีส่วนร่วมในการทำงาน 



 
 

 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

7.กระบวนการ

แก้ปัญหาใน

การทำงาน

อย่างมีระบบ 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนทุกครั้ง 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนได้เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีระบบ 

8.การนำ

เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ใน

การทำงาน 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงานทุก

ครั้ง 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

9.ความคิด

สร้างสรรค์ 

ช้ินงานมีความแปลกใหม่ ช้ินงานงานมีการประยุกต์

จากรูปแบบเดิม 

ช้ินงานเลียนแบบจากรูป

แบบเดิม 

10.การนำ

กระบวนการ

ทำงานไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างชัดเจน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินทักษะกระบวนการ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ความถูกต้องของข้อมูล ในการนำเสนอ      

2.ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

3.ข้อมูลตรงประเด็นตามเนื้อหา      

4.รูปแบบการนำเสนอ      

5.ทำงานตรงตามกำหนดเวลา      

6.การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      

7.กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ      

8.การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน      

9.ความคิดสร้างสรรค์      

10.การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนน 25-30  ดีมาก             ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
 คะแนน 20-24  ปานกลาง        ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
 คะแนน 15-19  ปรับปรุง          ผ่านเกณฑ์ระดับ 1                         
 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ........................ 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ         

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

ใฝ่เรียนรู้ เอาใจใส่ในการเรียน 

ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ

หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู

กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีการปรับปรุงและ

พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

ภายในเวลาท่ีกำหนด 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

 

ไม่ต้ังใจและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

และดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ไม่ดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียน 

กล้าแสดงออก

ในทางท่ี

เหมาะสม 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ โดย

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นบางครั้ง โดยไม่

ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

ไม่กล้าซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เร่ือง...............................................................................วิชา.................................... ........................................

กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......................  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ใฝ่เรียนรู้      

2.มุ่งม่ันในการทำงาน      

3.มีวินัย      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนระดับ 3     ดีมาก 
คะแนนระดับ 2     ปานกลาง 
คะแนนระดับ 1     ปรับปรุง 
 

 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ........................ 
 

 



 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 

บูรณาการ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 : Planet Earth Hero                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เร่ือง  เทคโนโลยีอวกาศจองฉัน My spaceship          จำนวน 8 ชั่วโมง  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 7.2 ป 6/2 สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
ค 3.2 ป.6/1 ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคลี่หรือรูป
เรขาคณิตสองมิติ ท่ีกำหนดให้ 
ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ันๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน 
ท 3.1 ป. 6/4 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู และการสนทนา 
ส 5.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ
ประเทศตามความสนใจ 
ศ 1.1 ป.6/3 สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงและน้ำหนัก 
ศ 1.1 ป.5/3 วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี 
ง 2.1 ป.6/3 นําความรู้และทักษะการสร้างช้ินงานไปประยุกต์ในการสร้างส่ิงของเครื่องใช้ 

2. สาระสำคัญ 
 Planet Earth Hero พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูเรื่องทรงกลม เลือกระบุ
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ระบุพิกัดท้องฟ้าตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน ประดิษฐ์รูปทรงกลม
ส่ีเหล่ียม มุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย ปริซึมและพีระมิด จากรูปคล่ีหรือรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยการวัดและมุม 
สืบค้นอภิปราย ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ ตามความสนใจ นำความรู้และทักษะ สร้างชิ้นงานไปประยุกต์ สร้าง
ส่ิงของเครื่องใช้ สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบสองมิติเป็นสามมิติ โดยการใช้หลักการแสงเงาและน้ำหนัก 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงคด้์านความรู้ 

  3.1.1 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ (Science) 
  3.1.2 นักเรียนสามารถคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติและประกอบรูป
เรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ีได้ (Mathematics) 



 
 

 

  3.1.3 นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ได้ (English) 
  3.1.4 นักเรียนสามารถบอกหลักการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ (Thai) 
  3.1.5 นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (social)  
  3.1.6 นักเรียนมีความสนใจและรู้จักลักษณะปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเพื่อแก้ไขและป้องกันภัย 
(social) 
  3.1.6 นักเรียนสามรถอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ภาพท่ีมีน้ำหนักแสงเงา กับภาพท่ีไม่
มีน้ำหนักแสงเงา (Morality & Art) 
  3.1.7 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากสองมิติเป็นสามมิติ ด้วยหลักการของแสงและ
เงา (Morality & Art) 
  3.1.8 นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานไปประยุกต์ใช้สร้างส่ิงของเครื่องใช้  (Occupations) 
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2.1 มีวินัย 

         4.2.2 มุ่งมั่นในการทำงาน         

         4.2.3 ใฝ่เรียนรู้  
 4.2.4 กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
   
5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 
 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา: การใช้แผนท่ีลักษณะทางกายภาพรู้ตำแหน่ง และทิศทางในภูมิภาค 
 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การพูด รายงานเรื่องท่ีค้นคว้า 
        สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: การอ่านข้อความตามภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: การประดิษฐ์รูปทรงและสร้างรูปส่ีเหล่ียมต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ: การสร้างช้ินงานเทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี 
 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: การประยุกต์สร้างช้ินงานเป็นส่ิงของเครื่องใช้ 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 



 
 

 

1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “How Does A ROCKET FLY”  : https://youtu.be/9g0FehS0H1E 
 โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 
 2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้นักเรียนทุกคนได้รับบทบาทเป็นนักบินอวกาศที่จะต้องไปผจญภัย
ในจักรวาล โดยนักเรียนออกแบบและสร้างยานอวกาศ ที่มีรูปร่างที่เหมาะสมในการบิน มีอุปกรณ์ที่ช่วยให้นกับิน
เอาชีวิตรอดในอวกาศ” นักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองยานอวกาศ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ดังนี้ 

เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. ยานอวกาศท่ีสร้างจะต้องอ้างอิงข้อมูลประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศท่ีมีในปัจจุบัน 

2. นักเรียนต้องใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี ในการสร้างยานอวกาศจำลอง 

3. นักเรียนจะต้องสร้างฐานยานอวกาศจำลองท่ีสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติบนพื้นโลก 

4. ช้ินงานจะต้องออกแบบโดยมีรูปเรขาตณิตสามมิติ ประกอบอยู่อย่างน้อย 3 รูป 

5. วัสดุในการสร้างช้ินงานจะต้องประยุกต์จากส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 2 อย่าง 

6. นักเรียนเขียนระบุองค์ประกอบของยานอวกาศจำลองท่ีสร้างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ 

7. นักเรียนเขียนรายงานคู่มือประกอบการใช้ยานอวกาศท่ีนักเรียนสร้างเป็นภาษาไทย 

3. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ “เป้าหมายของการสร้างยานอวกาศจำลอง” โดยนักเรียนจะต้อง
ตอบตามเงื่อนไขกิจกรรม  
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 2)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. นักเรียนพิจารณารูปดาวเทียม ยานอวกาศ และยานขนส่งอวกาศ แล้วตอบชุดคำถามต่อไปนี้ 

– นักเรียนรู้จักเทคโนโลยีอวกาศท้ังสามหรือไม่ (แนวคำตอบ รู้จัก) 

– เทคโนโลยีอวกาศท้ังสามทำหน้าท่ีเหมือนกันหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เหมือนกัน)       

2. ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศท่ีใช้ในการสำรวจอวกาศโดยแบ่ง
หัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามท่ีสมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย ดังนี้  
- ดาวเทียม  
- ยานอวกาศ  
- ยานขนส่งอวกาศ 
โดยครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
4.   นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 



 
 

 

– ดาวเทียมคืออะไร (แนวคำตอบ ดาวเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การส่ือสาร การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และการสำรวจสภาพอากาศ) 

– ยานอวกาศคืออะไร (แนวคำตอบ ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่สร้างขึ้นเพื่อนำนักบินอวกาศหรือ
อุปกรณ์อัตโนมัติข้ึนไปสู่อวกาศเพื่อสำรวจดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ) 

– ยานขนส่งอวกาศคืออะไร (แนวคำตอบ ยานขนส่งอวกาศ คือ ยานพาหนะที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อขนส่ง
นักบินอวกาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นไปสู่อวกาศแทนการใช้จรวดเพียงอย่างเดียว)  

5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดาวเทียม ยาน
อวกาศ และยานขนส่งอวกาศเป็นเทคโนโลยีอวกาศท่ีใช้ในการสำรวจอวกาศ ซึ่งทำหน้าท่ีแตกต่างกัน 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 3)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเงื่อนไขของภารกิจสร้างเทคโนโลยีอวกาศจำลอง 
   2. ครูเกริ่มนำสถานการณ์ปัญหาต่อเนื่อง ดังนี้ “จากเงื่อนไขการสร้างเทคโนโลยีอวกาศจำลอง มีเงื่อนไขท่ีระบุ
ว่า จะต้องสร้างฐานยานอวกาศจำลองท่ีสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติบนพื้นโลก” 

3. นักเรียนร่วมกันตอบชุดคำถามจากครู ต่อไปนี้ 
- ลักษณะกายภาพทางธรรมชาติ ประกอบด้วย อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ภูมิธรณี หิน แร่ธาตุ ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ) 
- ลักษณะกายภาพทางธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งเปล่ียนแปลงจะส่งผลอย่างไรบ้าง (ครูเขียนเป็นแถบ

ประโยค  แล้วให้นักเรียนหาคำตอบ) 

 
 
 
 
 

 
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 3) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
- นักเรียนอาศัยอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศไทย (ตัวอย่างคำตอบ ภาคกลาง) 
- ประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค (6 ภูมิภาค) 

การตัดต้นไม้ทำลายป่า (ทำให้อากาศแห้งแล้ง สัตว์ป่าลดลง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน) ผล 

การระเบิดหินทำอุตสาหกรรม (เกิดมลพิษทางอากาศ  ป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลาย) ผล 

การถางป่าเชิงลาดเขาเพาะปลูก (เกิดดินถล่ม  ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม) ผล 



 
 

 

- การแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ใช้หลักเกณฑ์อะไรแบ่ง (ลักษณะทางกายภาพ ธรณีวิทยา วัฒนธรรม และ การ
วิเคราะห์เชิงวิชาภูมิศาสตร์) 

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมาจับสลากเพื่อนำไป
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม  ไปศึกษาสรุปข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศในภูมิภาคท่ีตนเองได้รับ ส่งผู้แทนออกนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. จบการนำเสนอของทุกกลุ่ม ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะเด่นของภูมิภาคต่าง ๆ เป็นแผนภาพบน
กระดาน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ และวิชาศิลปะ  

1. ครูทบทวนสถานการณ์กติกาและเงื่อนไขของการสร้างยานอวกาศจำลอง โดย 
2. ครูต้ังประเด็นเพื่อร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า 

“ตามเงื่อนไขนักเรียนจะต้องทำการเลือกวัสดุท่ีประยุกต์จากส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อย 2 

อย่างเพื่อสร้างยานอวกาศจำลอง ท่ีจะต้องมีลักษณะทางกายภาพเสมือนจริงโดยใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนัก

และวรรณะสีลงในยานอวกาศจำลอง”  

ลักษณะ 
ภูมิประเทศ 

ของประเทศไทย 

ภาคใต้ 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันตก 

พื้นท่ีราบกว้าง  โคก  โนน  เนิน 

เป็นเทือกเขา แอ่งหุบเขา ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
 

ภูเขาสูง มีพื้นท่ีราบ  
ท่ีราบชายฝ่ังทะเล และหมู่เกาะ 

มีเทือกเขาสูงเป็นแกนกลาง  
พื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเล  2  ด้าน 
 

พื้นท่ีราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน  
อุดมสมบูรณ์ 
 

พื้นท่ีคล้ายภาคเหนือ  
ต่างท่ีพื้นท่ีบางส่วนติดชายทะเล 
 



 
 

 

3. ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน “การออกแบบ ยานอวกาศจำลอง”จากครู  
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากเงื่อนไขที่ครูตั้งประเด็นขึ้น และทำการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ ใน

การสร้างแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ใส่ลงในใบงาน “การออกแบบ ยานอวกาศ
จำลอง”   

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาการงานอาชีพ และวิชาศิลปะ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบ ยานอวกาศจำลอง โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ใส่ลงในใบงาน “การ

ออกแบบ ยานอวกาศจำลอง” โดยในระหว่างท่ีแต่ละกลุ่มออกแบบยานอวกาศจำลอง ครูจะต้องคอย

แนะนำอย่างใกล้ชิดว่า “นักเรียนพยายามสร้างยานอวกาศจำลองท่ีต้องอ้างอิงข้อมูลประโยชน์ของ

เทคโนโลยีอวกาศท่ีมีในปัจจุบัน ช้ินงานจะต้องออกแบบโดยมีรูปเรขาตณิตสามมิติ ประกอบอยู่อย่างน้อย 

3 รูป โดยใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสีลงในช้ินงาน” 

6. กลุ่มท่ีออกแบบ ยานอวกาศจำลอง เสร็จแล้ว นำใบงานส่งครูเพื่อพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้อง
กับเงื่อนไข 

7. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างยานอวกาศจำลอง เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในช่ัวโมงถัดไป 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 5-6) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาคณิตศาสตร์ วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ 

1. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่กลุ่ม ท่ีได้ทำการเลือกจากช่ัวโมงก่อน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างยานอวกาศจำลอง ตามแบบร่างท่ีออกแบบไว้ 

3. นักเรียนท่ีสร้าง ยานอวกาศจำลอง เสร็จแล้ว นำชิ้นงานต้นแบบทดลองนำเสนอเบื้องต้นกับครู โดย

นักเรียนจะต้องอธิบายช้ินงานว่า 

 - ยานอวกาศจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศท่ีมีในปัจจุบันอย่างไร 
 - ยานอวกาศจำลองของนักเรียนใช้วัสดุท่ีประยุกต์จากส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไร 
 - ยานอวกาศจำลองของนักเรียนมีการใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี หรือไม่ อย่างไร 
 พร้อมท้ังนำใบงาน “การออกแบบ ยานอวกาศจำลอง” ท่ีนักเรียนออกแบบและวางแผนไว้มาด้วย ครูจะเป็น
ผู้พิจารณาการทดลองนำเสนอเบื้องต้นในแต่ละครั้งและให้ความคิดเห็น คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อไปปรับปรุง
ช้ินงาน 
 



 
 

 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 7)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอยานอวกาศ

จำลอง โดยในระหว่างท่ีแต่ละกลุ่มออกแบบยานอวกาศจำลองครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

2. นักเรียนกลุ่มท่ีร่างบทพูดในการนำเสนอยานอวกาศจำลองเรียบร้อยแล้ว ให้สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ี

ระบุองค์ประกอบยานอวกาศจำลองโดยในระหว่างท่ีแต่ละกลุ่มสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับ

ยานอวกาศจำลองครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสืบค้นไปใส่เพื่อระบุองค์ประกอบในยานอวกาศจำลองของ

นักเรียน 

(ชั่วโมงที่ 8) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

1. นักเรียนกลุ่มท่ียานอวกาศจำลองเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นำช้ินงานพร้อมบทพูด ลงมาบริเวณสนามหน้าเสา

ธง เพื่อเตรียมตัวในการจัดนิทรรศการ  

2. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานยานอวกาศจำลอง ของตนเองตามบทพูดที่รา่งไว้ 

พร้อมท้ังตอบประเด็นต่อไปนี้  

 - ยานอวกาศจำลองของนักเรียนได้แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีอวกาศท่ีมีในปัจจุบัน อะไร 

 - ยานอวกาศจำลองของนักเรียนประกอบด้วยรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง 

 - ยานอวกาศจำลองของนักเรียนมีการใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี หรือไม่ อย่างไร 

 - ยานอวกาศจำลองของนักเรียนใช้วัสดุประยุกต์จากส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง 
 - ยานอวกาศจำลองของนักเรียนมีความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าแบบจำลองชิ้นอื่น ๆ 
อย่างไร 

3. นักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้ 

- ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างสร้างช้ินงาน 

- วิธีการท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบ 

- ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

 
 
 



 
 

 

8. สื่อการเรียนรู้ 

           8.1) ส่ือ Power point  
    8.2) ใบงาน “การออกแบบ ยานอวกาศจำลอง” 
  8.3) ส่ือวิดีทัศน์ เรื่อง “How Does A ROCKET FLY”  : https://youtu.be/9g0FehS0H1E 
 
9. การวัดและการประเมิน 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
- นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ  
 
Social 
- นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ
ทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ 
 
Thai 
- นักเรียนสามารถบอกหลักการ
พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ 
 
English 
- นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ 
บอกความหมายของประโยคและ
ข้อความส้ัน ๆ ท่ีฟังหรืออ่านได้ 

 
 
- ประเมินจากยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 
- ประเม ินจากยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
ยานอวกาศจำลอง 
 
 
- ประเม ินจากยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 

 
 
-แบบประเมินยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 
-แบบประเมินยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 
-แบบประเมินยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
-แบบประเมินยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 

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



 
 

 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

Mathematics 
-  น ั ก เ ร ี ย น ส าม า ร ถ คล ี ่ รู ป
เรขาคณิตสามมิติท่ีกำหนดให้เป็น
รูปเรขาคณิตสองมิติและประกอบ
รูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคล่ีได้ 
  
 
Morality & Art 
-  น ั ก เ ร ี ย น ส า ม ร ถ อ ธ ิ บ า ย
เปร ี ยบ เท ี ยบความแตกต ่ า ง
ระหว่าง ภาพที่มีน้ำหนักแสงเงา 
กับภาพท่ีไม่มีน้ำหนักแสงเงา 
- นักเร ียนสามารถสร ้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์จากสองมิติเป็น
สามมิติ ด้วยหลักการของแสงและ
เงา 
 
Occupations 
- นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานไป
ประยุกต์ใช้สร้างส่ิงของเครื่องใช้ 
 

 
- ประเม ินจากยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 
 
 
- ประเม ินจากยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประเม ินจากยานอวกาศ
จำลอง 

 
-แบบประเมินยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 
 
 
-แบบประเมินยานอวกาศ
จำลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมินยานอวกาศ
จำลอง 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการ 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

1. ความ

ถูกต้องของ

ข้อมูล ในการ

นำเสนอ 

ข้อมูลในการนำเสนอ

ครบถ้วนทุกประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอตรง

บางประเด็น 

ข้อมูลในการนำเสนอไม่ตรง

ประเด็น 

2.ความถูกต้อง

ในการใช้ภาษา 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ และชัดเจน 

 

สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 

เข้าใจ แต่ไม่ชัดเจน  

สามารถส่ือสารได้ แต่ไม่

ชัดเจน 

 

3.ข้อมูลตรง

ประเด็นตาม

เนื้อหา 

มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี

กำหนดทุกประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

บางประเด็น 

มีข้อมูลตามเนื้อหาท่ีกำหนด

ไม่ตรงประเด็น 

4.รูปแบบการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจ

ตลอดระยะเวลาในการ

นำเสนอ 

มีการนำเสนอได้น่าสนใจใน

การนำเสนอ เป็นบางช่วง 

ไม่มีความน่าสนใจในการ

นำเสนอ 

5.ทำงานตรง

ตาม

กำหนดเวลา 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด เป็นบางครั้ง 

ไม่ทำงานตรงตามเวลาท่ี

กำหนด 

6.การมีส่วน

ร่วมของ

สมาชิกในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานทุก

ครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการทำงานเป็น

บางครั้ง 

สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มไม่

มีส่วนร่วมในการทำงาน 

7.กระบวนการ

แก้ปัญหาใน

การทำงาน

อย่างมีระบบ 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนทุกครั้ง 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมี

ขั้นตอนได้เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างมีระบบ 



 
 

 

การประเมิน

ทักษะ

กระบวนการ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

8.การนำ

เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ใน

การทำงาน 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงานทุก

ครั้ง 

สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เป็นบางครั้ง 

ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

9.ความคิด

สร้างสรรค์ 

ช้ินงานมีความแปลกใหม่ ช้ินงานงานมีการประยุกต์

จากรูปแบบเดิม 

ช้ินงานเลียนแบบจากรูป

แบบเดิม 

10.การนำ

กระบวนการ

ทำงานไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างชัดเจน 

สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้

อย่างไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถแสดงความคิดใน

เช่ือมโยงกระบวนการ

ทำงานไปสู่ชีวิตประจำวันได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินทักษะกระบวนการ 
เร่ือง...............................................................................วิชา

............................................................................กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......... .............  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ความถูกต้องของข้อมูล ในการนำเสนอ      

2.ความถูกต้องในการใช้ภาษา      

3.ข้อมูลตรงประเด็นตามเนื้อหา      

4.รูปแบบการนำเสนอ      

5.ทำงานตรงตามกำหนดเวลา      

6.การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม      

7.กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระบบ      

8.การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน      

9.ความคิดสร้างสรรค์      

10.การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนน 25-30  ดีมาก             ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
 คะแนน 20-24  ปานกลาง        ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
 คะแนน 15-19  ปรับปรุง          ผ่านเกณฑ์ระดับ 1                         
 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ........................ 
 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ         

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

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

ใฝ่เรียนรู้ เอาใจใส่ในการเรียน 

ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ

หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู

กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใส่ในการเรียน 

พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก

ล้อกับเพื่อนขณะครูกำลังพูด 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ

ทำงาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีการปรับปรุงและ

พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

ภายในเวลาท่ีกำหนด 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

 

ไม่ต้ังใจและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

และดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ดูแลรักษาความสะอาดของ

ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ

ไม่ดูแลรักษาความสะอาด

ของห้องเรียน 

กล้าแสดงออก

ในทางท่ี

เหมาะสม 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ โดย

ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

กล้าซักถามและแสดงความ

คิดเห็นบางครั้ง โดยไม่

ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

ไม่กล้าซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

 
 
 



 
 

 

แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เร่ือง...............................................................................วิชา

............................................................................กลุ่มที่.............ชั้นประถมศึกษาปีที่......... .............  
คำช้ีแจง  ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน รวม หมายเหตุ 

3 2 1 

1.ใฝ่เรียนรู้      

2.มุ่งม่ันในการทำงาน      

3.มีวินัย      

คะแนนรวมทั้งหมด 
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนระดับ 3     ดีมาก 
คะแนนระดับ 2     ปานกลาง 
คะแนนระดับ 1     ปรับปรุง 
 

 
                                                                     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน                     
                                                                              (..........................................................)                                                  
                                                                   วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ........................ 
 
 


