ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� (สำำ�หรัับครููผู้้�สอน)
กลุ่ม�่ สาระการเรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (วิิทยาศาสตร์์)

ภาคเรีียนที่่� ๑

ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� ๑
ฉบัับปรัับปรุุง

เล่่ม ๑

โครงการส่่วนพระองค์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
มููลนิิธิิการศึึกษาทางไกลผ่่านดาวเทีียม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

คํานํา
ตามที่สํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู
มีครูไมครบชั้นหรืออยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบดวย ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน)
และชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู (สํ า หรั บ นั กเรี ย น) หลังจากที่มีการนําไปใช พบวาสื่อดังกลาวชว ยพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กไดเปนอยางดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จีงเห็นควรมีการนํา
สื่อดังกลาวมาใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ กและโรงเรียนขยายโอกาสทุ กโรง เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษาใหดียิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรี ยนรูคณิ ต ศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภูมิศาสตร ในกลุ มสาระการเรีย นรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครู)
ใหสอดคลองกับการประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชจึงจัดแยกเปน
รายชั้นป (ประถมศึกษาปที่ ๑-๖) และเปนรายภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) และชุดการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครู) นี้ใชรวมกับชุดการจัดการเรีย นรู (สําหรับนักเรียน) ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะเป น
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาตอไป
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครู อาจารย และทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการปรับปรุงและจัดทําเอกสารมา ณ โอกาสนี้

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

คําชี้แจง
ตามที่สํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทําชุดการเรียนรู สําหรับใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไมครบชั้น
หรืออยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบดวยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) และชุดกิจกรรม
การเรียนรู (สําหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการนําไปใช พบวาสื่อดังกลาวชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กไดเปนอยางดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรใหมีการนําสื่อดังกลาวมาใชใน
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาใหดียิ่งขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึง
ไดปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใช จึงจัดแยกเปนรายชั้น (ประถมศึกษาปที่ ๑-๖) และแตละระดับชั้นแยก
เปนเลม ๑ และเลม ๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครู) ของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เลม ๑ นี้ ประกอบดวย ๑
หน ว ยการเรี ย นรู ได แ ก ตั ว เราและสิ่ ง มี ชี วิ ต รอบตั ว ซึ่ ง แต ล ะหน ว ยการเรี ย นรู จ ะมุ ง เน น ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู
วิ ท ยาศาสตร ผ า นการสื บ เสาะหาความรู มี ก ารทํ า กิ จ กรรมด ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได ใ ช ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร นําความรูที่ไดไปใชในการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได
คณะผู จั ด ทํ า หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู (สํ า หรั บ ครู ผู ส อน) ของระดั บ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ เล ม ๑ นี้ จะเป น ประโยชน ต อ ครู ผู ส อนในการนํ า ไปใช จั ด การเรี ย นรู ใ ห กั บ นั ก เรี ย น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของครูและการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้นตอไป
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สารบัญ
คําแนะนําสําหรับครูผูสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โครงสรางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู
โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6-11 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12-15 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย
เฉลยใบงาน
หนวยยอยที่ 2 สวนตาง ๆ ของสัตว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 16-19 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 20-24 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
เฉลยใบงาน
หนวยยอยที่ 3 สวนตาง ๆ ของพืช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 25-28 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 29-31 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
เฉลยใบงาน

หนา
1-4
5-7
8
9
10-12
13
14
15
16
17-18
19-44
45-51
52-85
86-97
98-120
121-127
128-129
130-150
151-158
159-184
185-191
192-193
194-214
215-218
219-235
236-240

หนวยยอยที่ 4 บริเวณที่สัตวและพืชอยูอาศัย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 32-35 ที่อยูของสัตวและพืช
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 36-38 ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
เฉลยใบงาน
เฉลยแบบทดสอบ
บรรณานุกรม
คณะผูจัดทํา

241-242
243-263
264-268
269-285
286-292
293-298
299
300-301
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คําแนะนําสําหรับครูผูสอน
๑. แนวคิดหลัก
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงใหผูเรียนมีความสามารถเขาใจเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรและ
นําความรูไปอธิบายหรือประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ เชน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการ
แกปญหา ทักษะการเขียน ทักษะการอาน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมยังมุงเนนการเรียนรูรวมกันเปนกลุม
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกันคิด ปรึกษาหารือ อภิปราย แกปญหา แสดงความคิดเห็น สะทอน
ความคิด และไดนําเสนอผลการทํากิจกรรม ซึ่งชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งความรู ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและทักษะอื่น ๆ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมอีกดวย ในการจัดกลุมอาจจัดเปนกลุม ๒ คน
หรือกลุม ๔-๖ คน หรืออาจจัดกิจกรรมรวมกันทั้งชั้นทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นั้น ๆ
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สิ่งสําคัญที่ผูสอนควรคํานึงถึงเปนอันดับแรกคือ
ความรูพื้นฐานของผูเรียน ผูสอนอาจทบทวนหรือตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนโดยใชคําถามหรือกลวิธี
ตาง ๆ ที่กระตุนความสนใจของผูเรียนและนําไปสูการเรียนรูเนื้อหาใหม ขั้นการสอนเนื้อหาใหม ผูสอนอาจ
กําหนดสถานการณที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในขั้นทบทวนความรูหรือมีคําถาม และมีกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry) ในการคนหาคําตอบที่สงสัยดวยตนเอง ผูสอนมีบทบาท
เปนผูใหอิสระทางความคิด กั บผูเรี ยน คอยสังเกต ตรวจสอบความเขาใจและคอยให ความชวยเหลื อและ
คําแนะนําอยางใกลชิด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนควรใหผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุมไดนําเสนอแนวคิด
เพราะผูเรียนมีโอกาสแสดงแนวคิดเพิ่มเติมรวมกัน ซักถาม อภิปรายขอขัดแยงดวยเหตุและผล ผูสอนมีโอกาส
เสริมความรู ขยายความรูหรือสรุปประเด็นสําคัญของสาระที่นําเสนอนั้น ทําใหการเรียนรูขยายวงกวางและ
ลึกมากขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดี มีความภูมิใจ
ในผลงาน เกิดความรูสึกอยากทํา กลาแสดงออก และจดจําสาระที่ตนเองไดออกมานําเสนอไดนาน รวมทั้ง
ฝกการเปนผูนํา ผูตาม รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู
การนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใช ครูควรเตรียมตัวลวงหนา ดังนี้
๑. ศึกษาโครงสรางชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหทราบวาตลอดทั้งปการศึกษา นักเรียนตอง
เรียนรูทั้งหมดกี่หนวย แตละหนวยมีหนวยยอยอะไรบาง ใชเวลาสอนกี่ชั่วโมง และมีกี่แผน
๒. ศึกษาโครงสรางหนวยการเรียนรู วาแตละหนวยการเรียนรูมีเนื้อหาอะไรบาง เนื้อหาละกี่ชั่วโมง
ซึ่งจะชวยใหครูผูสอนมองเห็นภาพรวมของการสอนในหนวยดังกลาวไดอยางชัดเจน
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๓. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งอยูหนาแผนแตละแผน เปนการสรุปแนวการจัดกิจกรรม
ในแตละขั้นตอนการสอน ทําใหครูมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรูในชั่วโมงนั้น ๆ
๔. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ตามหัวขอตอไปนี้
๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา เปนเนื้อหาที่นักเรียนตองเรียนรูในแผนที่กําลังศึกษา
๔.๒ สาระสําคัญ เปนความคิดรวบยอดหรือหลักการที่นักเรียนควรจะไดหลังจากไดเรียนรูตามแผน
ที่กําหนด
๔.๓ จุดประสงคการเรียนรู แบงเปนดานความรู ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดาน
คุณธรรม
๔.๔ กิจกรรมการเรียนรู แบงเปน ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งแตละขั้นครูผูสอนควรศึกษา
ทําความเขาใจอยางละเอียด นอกจากนี้ครูควรพิจารณาดวยวา ในแตละขั้นตอนการสอน ครูจะตองศึกษาวามี
สื่อ/อุปกรณอะไรบาง
๔.๕ สื่ อ/แหล งเรี ย นรู เป น การบอกรายการสื่ อ อุป กรณ และแหลงเรีย นรูที่ตองใชในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงนั้น
๔.๖ การประเมิน เปนการบอกทั้งวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑการประเมิน สําหรับเครื่องมือ
การประเมินในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ นี้ ไดจัดเตรียมไวใหครูผูสอนเรียบรอยแลว
๓. สื่อการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
สื่ อ การจั ด การเรี ย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑
ประกอบดวย
๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู สําหรับครูใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน
๓.๒ ใบกิจกรรม สําหรับนักเรียนใชฝกทักษะปฏิบัติ หรือสรางความคิดรวบยอดในบทเรียน โดยใน
ใบกิจกรรมจะประกอบดวยใบงาน ใหนักเรียนไดบันทึกผลการทํากิจกรรม การตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม
เพื่ อทบทวนสิ่ งที่ ได เ รี ย นรู จ ากการทํ า กิ จ กรรม และมีแบบฝกหัดเพื่อประเมิน การเรีย นรูห ลังจากเรียนจบ
ในแตละกิจกรรม
๓.๓ แบบทดสอบ เปนการวัดความรูความเขาใจตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตร
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ใบกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดมีการกําหนดสัญลักษณรูปดาว ๕ แฉก จํานวน ๑
ดวง และแถบสีเหลือง โดย
บ. หมายถึง ใบกิจกรรม
ผ. หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู
เชน

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑
ระดับชั้น
ใบกิจกรรม
หนวยที่
หนวยยอยที่
แผนที่
ใบงานที่
หมายเหตุ เลขแสดงลําดับของแผนการจัดการเรียนรูจะเรียงตอกันจนครบทุกแผนในแตละหนวยยอย และ
ใบงานจะเรียงเลขตอกันในแตละแผน เมื่อขึ้นหนวยใหม การแสดงลําดับเลขของทั้งหนวยย อย
แผน และใบงานจะเริ่มตนใหม
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
จัดทําเปนหนวยการเรียนรู (Learning Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาจัดทําเปน
หนวยการเรียนรู ในแตละเลมเปน ๒ เลม ดังนี้
เลม ๑ ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๒ หนวย ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ ๑ สวนตาง ๆ ของรางกาย
หนวยยอยที่ ๒ สวนตาง ๆ ของสัตว
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หนวยยอยที่ ๓ สวนตาง ๆ ของพืช
หนวยยอยที่ ๔ บริเวณที่สัตวและพืชอยูอาศัย
เลม ๒ ประกอบดวยหนวยการเรียนรู ๔ หนวย ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ ๒ วัสดุรอบตัว
หนวยยอยที่ ๑ วัสดุในชีวิตประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เสียงรอบตัว
หนวยยอยที่ ๑ เสียงในชีวิตประจําวัน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ หิน
หนวยยอยที่ ๑ ลักษณะของหิน
หนวยการเรียนรูที่ ๕ ทองฟาและดาว
หนวยยอยที่ ๑ ทองฟาของเรา
๕. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ กําหนดใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรู แตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
๑ แผนหรือมากกวา ๑ แผน โดยมีองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูคือ ขอบเขตเนื้อหา สาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรูซึ่งมีทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานคุณธรรม กิจกรรม
การเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู และการประเมิน สําหรับแผนการจัดการเรียนรูทุกแผนจะมีแนวการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู อ ยู ห น า แผนทุ ก แผนซึ่ ง เป น การสรุ ป ภาพรวมของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นชั่ ว โมงนั้ น ๆ
ในทุกขั้นตอนการสอนตั้งแตขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป และการประเมินผล พรอมทั้งมีเฉลยคําตอบในใบงาน
และเฉลยแบบทดสอบอีกดวย
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(Science Process Skills)
การเรี ย นรู ท างวิ ท ยาศาสตร จํ า เป น ต อ งใช ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ นํ า ไปสู
การสืบเสาะคนหาผานการสังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง และวิธีการอื่น ๆ เพื่อนําขอมูลสารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษมาสรางคําอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองคความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย
ทักษะการสังเกต (Observing) เปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไมลงความคิดเห็นของ
ผูสังเกตลงไปดวย ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อยาง ไดแก การดู การฟงเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส
ทักษะการวัด (Measuring) เปนความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใชออกมาเปน
ตัวเลขไดถูกตองและรวดเร็ว พรอมระบุหนวยของการวัดไดอยางถูกตอง
ทั ก ษะการลงความเห็ น จากข อ มู ล (Inferring) เป น ความสามารถในการคาดการณ อ ย า งมี
หลักการเกี่ยวกับเหตุการณหรือปรากฏการณ โดยใชขอมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคยเก็บ
รวบรวมไวในอดีต
ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying) เปนความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุม
สิ่งตาง ๆ ที่สนใจ เชน วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุตาง ๆ หรือปรากฏการณที่ตองการศึกษาออกเปน
หมวดหมู นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑหรือลักษณะรวมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของสิ่งตาง ๆ ที่ตองการจําแนก
ทั กษะการหาความสั มพั น ธ ร ะหว า งสเปซกั บสเปซ (Relationship between Space and
Space) และทักษะการความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time)
สเปซ (Space) คือ พื้นที่ที่วัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเปนตําแหนง รูปราง รูปทรงของวัตถุ
สิ่งเหลานี้อาจมีความสัมพันธกัน ดังนี้

ทั ก ษะการหาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสเปซ เปนความสามารถในการหาความเกี่ยวของ
กั บ สเปซ (Relationship between Space สัมพันธกันระหวางพื้นที่หรือตําแหนงที่วัตถุ
and Space)
ตาง ๆ ครอบครอง
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ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกั บ เปนความสามารถในการหาความเกี่ยวของ
เวลา (Relationship of Space and Time) สัมพันธกันระหวางพื้นที่หรือตําแหนงที่วัตถุ
ครอบครองเมื่อเวลาผานไป
ทักษะการใชจํานวน (Using Number) เปนความสามารถในการใชความรูสึกเชิงจํานวน และ
การคํานวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง
ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing and Communicating Data)
เปนความสามารถในการนําผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหลงตาง ๆ มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบ
ที่ มี ค วามหมายหรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น มากขึ้ น จนง า ยต อ การทํ า ความเข า ใจหรื อ เห็ น แบบรู ป ของข อ มูล
นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการนําขอมูลมาจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
วงจร กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เพื่อสื่อสารใหผูอื่นเขาใจความหมายของขอมูลมากขึ้น
ทักษะการพยากรณ (Predicting) เปนความสามารถในบอกผลลัพธของปรากฏการณ สถานการณ
การสังเกต การทดลองที่ไดจากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ
ที่แมนยําจึงเปนผลมาจากการสังเกตที่ร อบคอบ การวัดที่ถูกตอง การบันทึก และการจัดกระทํากับ ขอ มู ล
อยางเหมาะสม
ทั กษะการตั้ งสมมติ ฐ าน (Formulating Hypotheses) เปน ความสามารถในการอธิ บ ายถึ ง
เหตุผลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกอนจะทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน
ของคํ า อธิ บ ายล ว งหน า เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ยั ง ไม รู ม าก อ น หรื อ ยั ง ไม เ ป น หลั ก การ กฎ หรื อ ทฤษฎี ม าก อ น
การตั้งสมมติฐานหรือคําอธิบายที่คิดไวลวงหนา มักกลาวไวเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตน (สิ่งที่เปนตนเหตุ) กับตัวแปรตาม (สิ่งที่เปนผลจากตนเหตุ) ซึ่งอาจเปนไปตามที่คาดการณไวหรือไมก็ได
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) เปนความสามารถในการ
กําหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ที่อยูในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เกี่ยวของกับการทดลอง
ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได
ทั กษะการกํ า หนดและควบคุ มตั วแปร (Controlling Variables) เปน ความสามารถในการ
กํ า หนดตั ว แปรต า ง ๆ ทั้ งตั ว แปรต น และตัว แปรตาม ใหส อดคลองกับ สมมติฐ านของการทดลอง รวมถึง
ความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน แตอาจสงผลตอผลการทดลอง
หากไมควบคุมใหเหมือนกันหรือเทากัน ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการทดลอง ไดแก ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ ซึ่งลวนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการทดลองดังนี้

7

ตัวแปรตน
(Independent Variable)

สิ่งที่เปนตนเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงตองจัด
สถานการณใหมีสิ่งนี้แตกตางกัน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

สิ่ ง ที่ เ ป น ผลจากการจั ด สถานการณ บ างอย า งให
แตกตางกัน และเราตองสังเกต วัด หรือติดตามดู

ตั ว แปรที่ ต อ งควบคุ ม ให ค งที่ สิ่งตาง ๆ ที่อาจสงผลตอการจัดสถานการณ จึงตองจัด
สิ่ ง เหล า นี้ ใ ห เ หมื อ นกั น หรื อ เท า กั น เพื่ อ ให มั่ น ใจว า
(Controlled Variable)
ผลจากการจัดสถานการณเกิดจากตัวแปรตนเทานั้น
ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ การออกแบบ
การทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเปนความสามารถในการ
ออกแบบและวางแผนการทดลองได อย างรอบคอบ และสอดคล องกั บ คํ าถามการทดลองและสมมติ ฐ าน
รวมถึงความสามารถในการดําเนินการทดลองไดตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได
ละเอียด ครบถวน และเที่ยงตรง
ทั ก ษะการตี ค วามหมายข อ มู ล และลงข อ สรุ ป (Interpreting and Making Conclusion)
ความสามารถในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู จนสามารถสรุป
ความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด
ทักษะการสรางแบบจําลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสรางและใชสิ่งที่ทํา
ขึ้ น มา เพื่ อเลี ย นแบบหรื อ อธิ บ ายปรากฏการณ ที่ศึ ก ษาหรื อสนใจ เชน กราฟ สมการ แผนภูมิ รูป ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสามารถในการใชแบบจําลองนําเสนอปรากฏการณ อธิบายความสัมพันธ ของ
แต ล ะองค ป ระกอบในแบบจํ า ลอง และอธิ บ ายแนวคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ ข องแบบจํ า ลอง
แบบตาง ๆ
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โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
(๓๘ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ ๒
วัสดุรอบตัว
(๑๒ ชั่วโมง)

วิชาวิทยาศาสตร
(๘๐ ชั่วโมง/ป)
หนวยการเรียนรูที่ ๓
เสียงรอบตัว
(๑๐ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ ๕
ทองฟาและดาว
(๑๔ ชั่วโมง)
หนวยการเรียนรูที่ ๔
หิน
(๖ ชั่วโมง)

หมายเหตุ : สามารถปรับโครงสรางเวลาในชั้นเรียนไดตามความเหมาะสมกับวันและเวลาในการจัดการเรียน
การสอนจริง
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แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เลม ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)

เลม ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)

หนวยการเรียนรูที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๒

ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว

วัสดุรอบตัว

หนวยการเรียนรูที่ ๓
เสียงรอบตัว
หนวยการเรียนรูที่ ๔
หิน
หนวยการเรียนรูที่ ๕
ทองฟาและดาว
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โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
หนวยการเรียนรู/
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลาที่ใช (ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ว ๑.๑ ป.๑/๑ ระบุชื่อพืชและสัตว ที่ อาศั ย • บริ เ วณต า ง ๆ ในท อ งถิ่ น เช น สนามหญ า
ตั ว เรา และสิ่ งมี ชี วิต อยูบ ริเวณตาง ๆ ที่ไดจากขอมูลที่รวบรวมได ใตตนไม สวนหยอม แหลงน้ํา อาจพบพืชและ
รอบตัว / ๓๘ ชั่วโมง ว ๑.๑ ป.๑/๒ บอกสภาพแวดล อ มที่ สัตวหลายชนิดอาศัยอยู
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว • บริ เ วณที่ แ ตกต า งกั น อาจพบพื ช และสั ต ว
ในบริเวณที่อาศัยอยู
แตกต า งกั น เพราะสภาพแวดล อ มในแต ล ะ
บริเวณเปนที่อยูอาศัยและมีอาหารที่เหมาะสม
กั บ การดํ า รงชี วิ ต ของพื ช และสั ต ว ที่ อ าศั ย อยู
เชน สระน้ํา มีน้ําเปนที่อยูอาศัยของหอย ปลา
สาหราย และมีแหลงอาหารของหอยและปลา
บริ เ วณตน มะมว งมีตน มะมว งเป น แหล ง ที่ อ ยู
และมีอาหารสําหรับกระรอกและมด
ว ๑.๒ ป.๑/๑ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและ • มนุ ษ ย มี ส ว นต า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะและหน า ที่
บอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย พืช แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
มนุษย รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกัน เชน ตามีหนาที่ไวมองดู โดยมีหนังตาและขนตา
ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํา เพื่อปองกันอันตรายใหกับตา หูมีหนาที่รับฟง
เสีย ง โดยมีใบหูและรูหูเพื่อเปน ทางผา นของ
กิจกรรมตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
เสีย ง ปากมีห นาที่พูด กิน อาหาร มีชองปาก
และมีริมฝปากบนลาง แขนและมือมีหนาที่ยก
หยิบ จับ มีทอนแขนและนิ้วมือที่ขยับได สมอง
มีหนาที่ควบคุมการทํางานของสวนตาง ๆ ของ
รางกาย เปนกอนอยูในกะโหลกศีรษะ โดยสวน
ตาง ๆ ของรางกายจะทําหนาที่รวมกันในการ
ทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ว ๑.๒ ป.๑/๒ ตระหนักถึงความสําคัญของ • มนุ ษ ย ใ ช ส ว นต า ง ๆ ของร า งกายในการทํ า
สวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแล กิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต มนุษยจึง
สวนตาง ๆ อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และ ควรใช ส ว นต า ง ๆ ของร า งกายอย า งถู ก ต อ ง
ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ เชน
รักษาความสะอาดอยูเสมอ
ใชตามองตัวหนังสือในที่ ๆ มีแสงสวางเพียงพอ
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หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ตัวชี้วัด

•

•

หนวยการเรียนรูที่ ๒ ว ๒.๑ ป.๑/๑ อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของ •
วั ส ดุ ร อ บ ตั ว / วัสดุที่ใชทําวัตถุ ซึ่งทํ าจากวัสดุช นิด เดี ย ว
๑๒ ชั่วโมง
ห รื อ ห ล า ย ช นิ ดป ร ะ ก อ บกั น โ ดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ
•

•

หนวยการเรียนรูที่ ๓ ว ๒.๓ ป.๑/๑ บรรยายการเกิ ด เสี ย งและ •
เ สี ย ง ร อ บ ตั ว / ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐาน
๑๐ ชั่วโมง
เชิงประจักษ

สาระการเรียนรู
ดู แ ลตาให ป ลอดภั ย จากอั น ตราย และรั ก ษา
ความสะอาดตาอยูเสมอ
สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนต าง ๆ ที่มี
ลักษณะและหนาที่แตกตาง เพื่อใหเหมาะสมใน
การดํารงชีวิต เชน ปลามีครีบเปนแผน สวนกบ
เตา แมว มีขา ๔ ขาและมีเทา สําหรับใชในการ
เคลื่อนที่
พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตาง
กัน เพื่อใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต เชน ราก
มี ลั ก ษณะเรี ย วยาว และแตกแขนงเป น ราก
เล็ก ๆ ทําหนาที่ดูดน้ํา ลําตนมีลักษณะเป น
ทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งกาน ทําหนาที่ชูกิ่ง
กาน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเปน แผ น แบน
ทําหนาที่สรางอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด
อาจมีดอกที่มีสี รูปรางตาง ๆ ทําหนาที่สืบพันธุ
รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อหอหุมเมล็ด และมี
เมล็ดซึ่งสามารถงอกเปนตนใหมได
วัสดุที่ใชทําวัตถุที่เปนของเลน ของใช มีหลาย
ชนิด เชน ผา แกว พลาสติก ยาง ไม อิฐ หิน
กระดาษ โลหะ วัสดุแตละชนิดมีสมบัติที่สังเกต
ไดตาง ๆ เชน สี นุม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุน
ยืดหดได บิดงอได
ส ม บั ติ ที่ สั ง เ ก ต ไ ด ข อ ง วั ส ดุ แ ต ช นิ ด อาจ
เหมือนกันซึ่งสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการ
จัดกลุมวัสดุได
วัสดุบางอยางสามารถนํามาประกอบกันเพื่อทํา
เปนวัตถุตาง ๆ เชน ผาและกระดุม ใชทําเสื้อ
ไม โลหะใชทํากระทะ
เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่ทําใหเกิด
เสียงเปนแหลงกําเนิดเสียงซึ่งมีทั้งแหลงกําเนิด
เสี ย งตามธรรมชาติ แ ละแหล ง กํ า เนิ ด เสี ย งที่
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หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
มนุ ษ ย ส ร า งขึ้ น เสี ย งเคลื่ อ นที่ อ อ ก จา ก
แหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ ว ๓.๒ ป.๑/๑ อธิ บ ายลั ก ษณะภายนอก • หิ น ที่ อ ยู ใ นธรรมชาติ มี ลั ก ษณะภายนอก
ทรั พยากรธรรมชาติ ของหิน จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได
เฉพาะตัวที่สังเกตได เขน สี ลวดลาย น้ําหนัก
รอบตัว / ๖ ชั่วโมง
ความแข็งและเนื้อหิน
หนวยการเรียนรูที่ ๕ ว ๓.๑ ป.๑/๑ ระบุดาวที่ปรากฏบนทองฟา • บนทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจัน ทร และดาว
ท อ งฟ า และดาว / ในเวลากลางวั น และกลางคื น จากข อ มู ล ในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตยและอาจ
๑๔ ชั่วโมง
ทีร่ วบรวมได
มองเห็น ดวงจัน ทร บ างเวลาในบางวัน แต ไ ม
สามารถมองเห็นดาว
ว ๓.๑ ป.๑/๒ อธิบายสาเหตุที่มองไมเห็นดาว • ในเวลากลางวั น มองไม เ ห็ น ดาวส ว นใหญ
ส ว น ใ ห ญ ใ น เ ว ล า ก ล า ง วั น จ า ก ห ลั ก ฐ า น เนื่องจากแสงอาทิตยสวางกวาจึงกลบแสงของ
เชิงประจักษ
ดาว สวนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและ
มองเห็นดวงจันทรเกือบทุกคืน
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หนวยการเรียนรูที่ ๑
ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรูที่ ๑
ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๑
เข า ใจความหลากหลายของระบบนิ เ วศ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง ไม มี มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ ที่ไดจากขอมูลที่รวบรวมได
ป.๑/๒ บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของพืชและสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู
มาตรฐาน ว ๑.๒
เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การลําเลียงสารผานเซลล ความสัมพัน ธ ข อง
โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่สัมพันธกันรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายพืช สัตว และมนุษย
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
ป.๑/๒ ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตาง ๆ
อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ

15

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยการเรียนรูท ี่ ๑ ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
มนุษยมีสวนตาง ๆ ทั้งที่อยูภายนอกและภายในรางกาย
สวนตาง ๆ ของรางกายมีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เชน ตามีหนาที่ไวมองดู สมองที่อยูในศีรษะมีหนาที่
ควบคุมการทํางานของสวนตาง ๆ ของรางกาย
สวนตาง ๆ ของรางกายจะทําหนาที่รวมกันในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต มนุษยจึงควรใชสวนตาง ๆ
ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตาง เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต เชน
ปลามีครีบเปนแผน สวนกบ เตา แมว มีขา ๔ ขาและมีเทา สําหรับใชในการเคลื่อนที่
พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมการดํารงชีวิต
รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเปนรากเล็ก ๆ ทําหนาที่ดูดน้ํา ลําตนมีลักษณะเปนทรงกระบอกตั้งตรง
และมีกิ่งกาน ทําหนาที่ชูกิ่งกาน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเปนแผนแบน ทําหนาที่สรางอาหาร นอกจากนี้
พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี รูปรางตาง ๆ ทําหนาที่สืบพันธุ รวมทั้งมีผลและมีเมล็ดซึ่งสามารถงอก
เปนตนใหมได
สัตวและพืชจะอาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ เชน เชน สนามหญา ใตตนไม สวนหยอม แหลงน้ํา
บริเวณที่แตกตางกัน อาจพบพืชและสัตวแตกตางกัน เพราะสภาพแวดลอมในแตละบริเวณเปนที่อยูอาศัยและ
มีอาหารที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของพืชและสัตวที่อาศัยอยู
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ตัวอยางโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ ๑ ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู
ลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของรางกาย
(๕ ชั่วโมง)

หนวยยอยที่ ๒
(สวนตาง ๆ ของสัตว)

แผนการจัดการเรียนรู
ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
สัตว (๔ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
(๕ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู
ที่อยูของสัตวและพืช
(๔ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
รางกาย (๖ ชั่วโมง)

หนวยยอยที่ ๑
(สวนตาง ๆ ของ
รางกาย)

แผนการจัดการเรียนรู
การดูแลรักษา
สวนตาง ๆ ของรางกาย
(๔ ชั่วโมง)

หนวยยอยที่ ๓
(สวนตาง ๆ ของพืช)

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ตัวเราและสิ่งมีชีวิต
รอบตัว
(๓๘ ชั่วโมง)

หนวยยอยที่ ๔
(บริเวณที่พืชและสัตวอยูอาศัย)

แผนการจัดการเรียนรู
ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
พืช (๔ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
พืช (๓ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู
ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตว
(๓ ชั่วโมง)

หมายเหตุ : โครงสรางเวลานี้เปนตัวอยางสําหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับไดตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา
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หนวยการเรียนรูที่ ๑
จํานวนเวลาเรียน ๑๕ ชั่วโมง

หนวยยอยที่ ๑ สวนตาง ๆ ของรางกาย
ชื่อหนวย ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู ๓ แผน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญของหนวย
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต เชน ตามี
หนาที่ไวมองดู โดยมีหนังตาและขนตาเพื่อปองกันอันตรายใหกับตา หูมีหนาที่รับฟงเสียง โดยมีใบหูและรูหู
เพื่อเปนทางผานของเสียง ปากมีหนาที่พูด กินอาหาร มีชองปากและมีริมฝปากบนลาง แขนและมือมีหนาที่
ยก หยิบ จับ มีทอนแขนและนิ้วมือที่ขยับได สมองมีหนาที่ควบคุมการทํางานของสวนตาง ๆ ของรางกายอยูใน
ศีรษะ โดยสวนตาง ๆ ของรางกายจะทําหนาที่รวมกันในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๒
เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การลําเลียงสารผานเซลล ความสัมพัน ธ ข อง
โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่สัมพันธกันรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๑/๑ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว พืช มนุษย
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
ว ๑.๒ ป.๑/๒ ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตาง ๆ
อยางถูกตองใหปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยที่ ๑ สวนตาง ๆ ของรางกาย
มนุษยมีสวนตาง ๆ ทั้งที่อยูภายนอกและภายในรางกาย
สวนตาง ๆ ของรางกายมีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เชน ตามีหนาที่ไวมองดู สมองที่อยูในศีรษะมีหนาที่
ควบคุมการทํางานของสวนตาง ๆ ของรางกาย
สวนตาง ๆ ของรางกายจะทําหนาที่รวมกันในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต มนุษยจึงควรใชสวนตาง ๆ
ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
โครงสรางของหนวยยอยที่ ๑ สวนตาง ๆ ของรางกาย
หนวยการเรียนรู

ชื่อหนวยยอย

หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที่ ๑
๑ ตัวเรา และ
สวนตาง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตรอบตัว
ตัวเรา

จํานวนแผน

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู

จํานวนชั่วโมง

๓

ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
รางกาย
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
รางกาย
การดูแลรักษาสวนตาง ๆ
ของรางกาย

๕
๖
๔
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว 11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกของรางกายของตนเองและของเพื่อน
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายหลายสวน แตละสวนอยูในตําแหนงตาง ๆ ของรางกาย
แตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย ซึ่งสามารถมองเห็นได เชน ศีรษะ ตา หู จมูก ปาก แขนและ
มือ ขาและเทา แตละสวนอยูในตําแหนงตาง ๆ ของรางกายแตกตางกัน
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกชื่อสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกของรางกายของตนเองและของเพื่อน
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยเปดวีดิทัศนเพลง รางกายของฉัน แลวใหนักเรียนเตนทาประกอบเพลง
2. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยใชคําถามวา ในเนื้อเพลงรางกายของฉัน มีสวนตาง ๆ ของ
รางกายอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่สังเกตไดในเนื้อเพลง) และใหนักเรียนจับสวนนั้นวาอยูตรง
สวนไหนของรางกาย จากนั้นครูเขียนคําตอบของนักเรียนบนกระดาน
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
3. ครูใชสื่อสไลดและชักชวนนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและอานจุดประสงคของกิจกรรมที่ 1 เรามี
สวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง หนา 3 โดยครูอานนําแลวใหนักเรียนอานตาม จากนั้นครูตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียน โดยใชคําถามดังนี้
3.1 นั กเรี ย นจะเรี ยนรูเ กี่ ยวกั บ เรื่องอะไร (ลักษณะของสว นตาง ๆ ที่อยูภ ายนอกและภายในของ
รางกาย)
3.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (วิธีการสังเกต)
3.3 นักเรียนเรียนแลวจะทําอะไรได (ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกและ
ภายในของรางกาย)
4. นักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 เรามีสวน ตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง ในขอที่ 1 และ 2 หนา 3
และครูถามวา
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4.1 นักเรียนจับคูกับเพื่อนเพื่อทําอะไร (สํารวจสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกของรางกายของเพื่อน)
4.2 นักเรียนสํารวจสวนตาง ๆ ของรางกาย แลวจะไดทําอะไรตอไป (วาดรูปสวนตาง ๆ ของรางกาย
ของเพื่อนพรอมระบุชื่อสวนของรางกายที่วาด)
4.3 นักเรียนตองเปรียบเทียบอะไรกับเพื่อน (เปรียบเทียบชื่อและลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยู
ภายนอกรางกายของตนเองกับเพื่อน)
5. นักเรียนฝกอานคําจากบัตรคํ าชื่อสว นตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย โดยครูอานนําทีละคําแล ว ให
นักเรียนอานตาม
6. ครูอธิบายวิธีการบันทึกผลการทํากิจกรรมในใบงาน 01 หนา 5 เมื่อตรวจสอบจนแนใจวานักเรี ยน
เขาใจแลวครูใหนักเรียนทํากิจกรรม และกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมครูคอยใหคําแนะนักเรียนขณะ
ทํากิจกรรม
7. ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอผลการสังเกตหนาชั้นเรียน และใชคําถามอภิปรายความรูดังนี้
7.1 สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายของนักเรียนที่สํารวจมีอะไรบาง (คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํา
กิจกรรมของนักเรียน เชน หู ตา จมูก ปาก ขา แขน เทา )
7.2 สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายที่นักเรียนสํารวจ อยูตรงสวนไหนของรางกายบาง ยกตัวอยาง
(แนวคําตอบ เชน ตา จมูก ปาก อยูตรงสวนใบหนา แขนสองขางตอมาจากหัวไหล หรือให
นักเรียนจับสวนของรางกายนั้นใหเพื่อนดูหนาชั้นเรียนอีกครั้ง)
7.3 แตละสวนของรางกายอยูในตําแหนงเหมือนกันหรือแตกตางกัน (แตกตางกัน)
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
8. ครู เ ป ดโอกาสให นั กเรี ย นสรุ ป แนวคิ ดหรื อสิ่ ง ที่ไ ดเ รีย นรูในชั่ว โมงนี้เ กี่ ย วกั บ ชื่ อและตํ า แหน ง ของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกร างกาย โดยอาจใหนักเรี ยนแต ล ะกลุ มแขงกัน บอกชื่ อสวนตาง ๆ ที่อยู
ภายนอกรางกายดวยตนเอง
9. ครู และนั กเรี ย นร ว มกั น อภิ ร ายและลงข อสรุป เกี่ ย วกับ ลัก ษณะของสว นตาง ๆ ของรางกายได ว า
สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายมีหลายสวน เชน ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเทา และอยูที่
ตําแหนงตาง ๆ ของรางกาย
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
8.2 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 3-5
8.3 วีดิทัศนเพลงรางกายของฉัน
8.4 บัตรคําชื่อสวนตาง ๆ ของรางกาย
8.5 เนื้อเพลง รางกายของฉัน
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 การทําใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 5
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9.2 การสังเกตสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกของรางกายของเพื่อน
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องสวนตาง ๆ ของรางกายจากการทําใบงานและอภิปรายในชั้นเรียน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมดวยแบบประเมินดานทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินดานคุณธรรมดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอก
รางกายดวยตนเอง โดยไม
เพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอก
รางกาย โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

การจั ด กระทํ า และ สามารถวาดรูปและ
สื่อความหมายขอมูล นําเสนอสวนตาง ๆ ที่อยู
ภายนอกรางกายใหผูอื่น
เขาใจไดงายและชัดเจนได
ดวยตนเอง
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความเห็น
ขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะสวนตาง ๆ
ของรางกายไดอยางมี

สามารถวาดรูปและนําเสนอ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอก
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจน โดยอาศัยคําแนะนํา
ของครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะสวนตาง ๆ
ของรางกายไดอยางมีเหตุผล

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอก
รางกายไดบางสวน แมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
สามารถวาดรูปและ
นําเสนอสวนตาง ๆ ที่อยู
ภายนอกรางกายใหผูอื่น
เขาใจบางสวน แมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะสวนตาง ๆ
ของรางกายไดอยางมี
เหตุผลบางสวน แมจะ
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ดี (3)
เหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

โดยอาศัยคําแนะนําของครู ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
หรือผูอื่น
ผูอ่นื

แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มีวินัย
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมัน่ ในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว 11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกของรางกายของตนเองและของเพื่อน
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย ซึ่งสามารถมองเห็นได เชน ศีรษะ ตา หู จมูก ปาก แขนและ
มือ ขาและเทา แตละสวนของรางกายมีลักษณะแตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การสังเกต
2. การลงความคิดเห็นจากขอมูล
3. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
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5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกของรางกายของตนเองและของเพื่อน
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลว โดยครูใหตัวแทนนักเรียน 1 คนออกมาหนาชั้นเรียน โดยที่ครูชี้ไป
ที่สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายของนักเรียน แลวใหเพื่อน ๆ ในหองรวมกันบอกชื่อสวนตาง ๆ
ของรางกายของเพื่อนที่อยูหนาชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นสอน (50 นาที)
2. ครูและนักเรีย นรว มกัน อภิป รายผลการทํ ากิจ กรรม โดยครูเลือกรูป ที่นั กเรีย นวาดพร อมทั้งชี้ บ อก
สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายมาขยายเปนรูปใหญไวบนกระดานแลวใชคําถาม ดังตอไปนี้
2.1 สวนตาง ๆ ของรางกายที่อยูภายนอก เปนสวนที่มองเห็นหรือมองไมเห็น (มองเห็นได)
2.2 สวนของรางกายที่อยูภายนอกที่นักเรียนสํารวจได มีอะไรบาง (ตา หู จมูก ปาก แขน ขา มือ เทา
เปนตน)
2.3 แตละสวนของรางกายมีลักษณะใดบางและอยูตําแหนงใดของรางกาย (ครูถามทีละสวนและ
แนวคําตอบของนักเรียน เชน ตามี 2 ตา อยูบนใบหนา ขางจมูก มีลักษณะเปนรี ๆ ลูกตามีสีขาว
และมีสีดําอยูตรงกลาง)
2.4 แตละสวนของรางกายมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร (แตกตางกัน เชน จมูกมีลักษณะ
เปนแทง มี 2 รู แตปากมีลักษณะเปนชองปาก)
2.5 สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายของนักเรียนและเพื่อน ๆ มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
(แนวคําตอบตามลักษณะความเขาใจของนักเรียน เชน เหมือนกัน เชน มีตา 2 ตา มีจมูก 1 จมูก
หรืออาจตอบไดแตกตางกัน เชน มีขนาดดวงตาไมเทากัน หรือสีของลูกตา)
2.6 สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกายมีสวนใดเปนสวนสําคัญที่สุด (มีความสําคัญเทา ๆ กันทุกสวน)
3. ครูใชสื่อสไลดและครูใหนักเรียนทําความเขาใจขั้นตอนการทํากิจกรรมในวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1
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ขอ 3-4 หนา 3 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจโดยนักเรียนเลนเกมจับคูบัตรคําชื่อสวนตาง ๆ ของ
รางกายกับรูปภาพสวนตาง ๆ ของรางกาย โดยครูอธิบายกติกาการเลน เมื่อนักเรียนเขาใจกติกาแลว
ครูแจกบัตรภาพและบัตรคําใหกับนักเรียน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน
ขั้นสรุป (5 นาที)
4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอก
รางกายดวยตนเอง โดยครูอาจใชสื่อที่เขาใจงาย เชน รูปสวนตาง ๆ ของรางกาย และชวยใหนักเรียน
ไดสรุปความรูได
5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกายไดอีกครั้ง
วา สวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกร างกายมี หลายส วน เชน ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท า
ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
8.2 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกายเรา หนา 3-5
8.3 บัตรคําและบัตรรูปภาพสวนตาง ๆ ของรางกายที่อยูภายนอก
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 5
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย ดวยแบบการอภิปรายและตอบคําถาม
ในชั้นเรียน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความมุงมั่นในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 2 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชื่อ
และลักษณะของสวนตาง ๆ
ของรางกายไดถูกตอง ดวย
ตนเอง โดยไมเพิ่มเติมความ
คิดเห็น
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความเห็น
ขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะสวนตาง ๆ
ของรางกายไดอยางมี
เหตุผลจากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตัวเอง
ก า ร ตี ค ว า ม ห ม า ย สามารถตีความหมายจาก
ขอมูลและลงขอสรุป การสังเกตและลงขอสรุปได
ดวยตนเองวา สวนตาง ๆ ที่
อยูภายนอกรางกายมี
ลักษณะแตกตางกัน

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับชื่อและ
ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
รางกายไดถูกตอง โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

สามารถใชตาในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับชื่อและ
ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
รางกายไดถูกตองบางสวน
แมจะไดรับคําแนะนําจากครู
หรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะสวน ตาง ๆ เกี่ยวกับลักษณะสวนตาง ๆ
ของรางกายไดอยางมีเหตุผล ของรางกายไดอยางมีเหตุผล
โดยอาศัยคําแนะนําของครู บางสวน แมจะไดรับ
หรือผูอื่น
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถตีความหมายจาก
การสังเกตและลงขอสรุปได
โดยอาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่นวา สวนตาง ๆ ที่
อยูภายนอกรางกายมี
ลักษณะแตกตางกัน

สามารถตีความหมายจาก
การสังเกตและลงขอสรุปได
บางสวนแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 2 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมัน่ ในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว 11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในของรางกายของตนเอง
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายหลายสวน ซึ่งแตละสวนมีลักษณะตาง ๆ แตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
มนุ ษย มีส ว นต า ง ๆ ที่ อยู ภ ายในร า งกาย ซึ่งไมส ามารถมองเห็น ได เชน สมอง หั ว ใจ กระดู ก ตั บ
แตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
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5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกชื่อบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
5.2 ความสามารถในการคิด
- ระบุสวนตาง ๆ ที่อยูภายในของรางกายของตนเอง
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน โดยเปดวีดิทัศนเพลงรางกายของฉัน ใหนักเรียนรองตาม พรอม
ทําทาประกอบ 2 รอบ จากนั้นครูถามคําถามจากเพลงดังนี้
1.1 สวนตาง ๆ ของรางกายที่นักเรียนมองไมเห็นอยูบริเวณใดของรางกาย (ภายในรางกาย)
1.2 ในเนื้อเพลงสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายของเรามีอะไรบาง และมีลักษณะอยางไร (นักเรียน
ตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง ซึ่งอาจถูกตองหรือไมถูกตองก็ได ครูถามเหตุผลและจด
คําตอบของนักเรียนไว เพื่อใชในการกลับมาทบทวน อภิปราย และแกไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อน
ของนักเรียนหลังจากจบบทเรียนแลว)
ขั้นสอน (50 นาที)
2. ครูชวนนักเรียนอานวิธีทํากิจกรรมที่ 1 เรามีสวนตาง ๆ อะไรบาง ขอ 3 หนา 3 จากนั้นครูตรวจสอบ
ความเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแตละขอโดยใชคําถามดังนี้
2.1 รูปภาพที่นักเรียนสังเกตเปนรูปภาพอะไร (รูปภาพสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย)
2.2 เมื่อสังเกตรูปภาพแลวนักเรียนตองทําอยางไร (เปรียบเทียบรูปสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
ในใบงาน 01 หนา 4 กับรางกายของตนเอง
3. ครูฝกการอานคําในรูปภาพสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย หนา 4 โดยครูอานนําแลวใหนักเรียนอาน
ตามพรอมกับชี้คําตามที่ครูอาน
4. ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมวาโดยใชสื่อสไลดอธิบายสวนตาง ๆ ของรางกายที่ไมสามารถมองเห็นได
จัดเปนสวนตาง ๆ ของรางกายที่อยูภายใน
5. ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบรูปที่สังเกตไดกับรางกายตนเอง
6. ครูสุมนักเรียนออกมาเสนอชื่อ และลักษณะสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายหนาชั้นเรียน
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7. ครูเตรียมสื่อหรือใบความรูเกี่ยวกับชื่อสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายที่นอกเหนือจากในรูปหนา 4
เพื่อใหนักเรียนไดสืบคนเพิ่มเติม จากนั้นใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและทําใบงาน 01 หนา 6
ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูท่ีไดเรียนเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกายดวยตนเอง โดยอาจใชบัตรภาพสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย และชวยใหนักเรียนไดสรุป
ความรูได
9. ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกายไดวา สวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
มีหลายสวน เชน สมอง กระดูก หัวใจ ปอด ลําไส กระเพาะอาหาร
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
8.2 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกายเรา หนา 3 4 และ 6
8.3 วีดิทัศนเพลงรางกายของฉัน
8.4 เนื้อเพลง รางกายของฉัน
8.5 รูปภาพสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
8.6 สื่อหรือใบความรูเกี่ยวกับชื่อสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายที่นอกเหนือจากในใบงาน 01 หนา 4
8.7 บัตรภาพสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 5 - 6
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ภายในรางกาย ดวยการตอบคําถามอภิปรายใน
ชั้นเรียน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความมุงมั่นในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 3 เรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อของสวนตาง ๆ ที่อยู
ภายในรางกายดวยตนเอง
โดยไมเพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกาย โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกายไดบางสวน แมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 3 เรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
ที่ ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้
เกิด = 1 ไมเกิด = 0
1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว 11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในของรางกายของตนเอง
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายหลายสวน ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย ซึ่งไมสามารถมองเห็นได เชน สมอง หัวใจ กระดูก ปอด
กระเพาะอาหาร ลําไส ซึ่งแตละสวนมีลักษณะตาง ๆ ที่แตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การสังเกต
2. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
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3. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- นําเสนอบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายลักษณะสวนตาง ๆ ที่อยูภายในของรางกายของตนเองและของเพื่อน
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลว โดยครูบอกใบลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย แลวให
ทายชื่อสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายนั้น
ขั้นสอน (50 นาที)
2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยขยายรูปในหนา 4 .ใหเปนรูปใหญติดไวบน
กระดานแลวใชคําถาม ดังตอไปนี้
2.1 สวนตาง ๆ ของรางกายที่อยูภายในเปนสวนที่มองเห็นหรือมองไมเห็น (ไมสามารถมองเห็นได)
2.2 สวนของรางกายที่อยูภายในที่นักเรียนสํารวจได มีอะไรบาง (สมอง หัวใจ กระดูก ปอด ลําไส
กระเพาะอาหาร)
2.3 สวนของรางกายที่อยูภายในที่นักเรียนสืบคนขอมูลเพิ่มเติม มีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามขอมูลที่
ได เชน ตับ ไต)
2.4 แตละสวนของรางกายมีลักษณะใดบางและอยูตําแหนงใดของรางกาย (ครูถามทีละสวนและแนว
คําตอบของนักเรียน เชน หัวใจมีลักษณะเปนกอน ๆ อยูบริเวณหนาอก)
2.5 แตละสวนของรางกายมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (แตกตางกัน เชน ลําไสมีลักษณะ
เปนเสนยาว ๆ ขดมวนไปมา ไมเหมือนกับกระเพาะที่เปนลักษณะที่เปนถุง)
2.6 สวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายของนักเรียนและเพื่อน ๆ เหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร
(นักเรียนตอบตามผลการทํากิจกรรม เชน เหมือนกัน เราและเพื่อนมีหัวใจ 1 หัวใจเหมือนกัน)
3. ครูใชสื่อสไลด และชวนนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 ขอ 5-6 หนา 3 จากนั้นตรวจสอบ
ความเขาใจในขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยครูอาจใชคําถามอภิปรายดังตอไปนี้
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3.1 นักเรียนตองตัดกระดาษปรูฟใหมีขนาดเทาใด (ขนาดยาวตั้งแตคอจนถึงเทาของเพื่อน)
3.2 นักเรียนตองทําอะไรกับกระดาษปรูฟที่ตัดแลว (ชวยกันวาดรูปสวนของรางกายที่อยูภายใน
รางกายใหใกลเคียงกับตําแหนงจริงในรางกายของเพื่อน) ครูอาจเตรียมภาพสวนตาง ๆ ที่อยู
ภายในรางกายแลวใหนักเรียนแตละกลุมนําไปติดบนกระดาษปรูฟ เพื่อประหยัดเวลา
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมลงมือทํากิจกรรม โดยเลือกเพื่อนที่จะไดติดกระดาษปรูฟที่ลําตัว และเพื่อน
ที่เหลือชวยกันวาดหรือติดสวนตาง ๆ ของรางกายของเพื่อน
ขั้นสรุป (5 นาที)
5. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูท่ีไดเรียนเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกายดวยตนเอง โดยครูอาจใชสื่อที่เขาใจงาย เชน คลิปวีดิทัศนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกาย และชวยใหนักเรียนไดสรุปความรูได
6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกายไดอีกครั้ง
วาสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายมีหลายสวน เชน สมอง กระดูก หัวใจ ปอด ลําไส กระเพาะอาหาร
ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
8.2 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกายเรา หนา 3-4
8.3 บัตรภาพสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายที่มีขนาดใกลเคียงของจริง
8.4 คําใบลักษณะสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
8.5 กระดาษบรูฟ และเทปใส
8.6 ปากกาเคมีและดินสอสี
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกายเรา หนา 5-6
9.2 รูปสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายในกระดาษปรูฟ
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ภายในรางกาย ดวยการตอบคําถามอภิปราย
ในชั้นเรียน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความมุงมั่นในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 4 เรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกายดวยตนเอง โดยไม
เพิ่มเติมความคิดเห็น
การจัดกระทําและ
สื่อความหมายขอมูล

การตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป

พอใช (2)
สามารถใชตาและมือในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชื่อ
และลักษณะของสวนตาง ๆ
ที่อยูภายในรางกาย โดย
อาศัยคําแนะนําของครูหรือ
ผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกายไดบางสวน แมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
วาดรูปและนําเสนอสวน วาดรูปและนําเสนอสวนตาง ๆ สามารถวาดรูปและ
ตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย ที่อยูภายในรางกายใหผูอื่น นําเสนอสวนตาง ๆ ที่อยู
เขาใจไดงายและชัดเจน โดย ภายในรางกายไดบางสวน
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
อาศัยคําแนะนําของครูหรือ แมจะไดรับคําแนะนําจาก
ชัดเจนไดดวยตนเอง
ผูอื่น
ครูหรือผูอื่น
สามารถตีความหมายจาก สามารถตีความหมายจากการ สามารถตีความหมายจาก
การสังเกตและลงขอสรุป สังเกตและลงขอสรุปไดโดย การสังเกตและลงขอสรุป
ไดดวยตนเองวา
อาศัยคําแนะนําของครูหรือ ไดบางสวน แมจะไดรับ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
ผูอื่นวา สวนตาง ๆ ที่อยู
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
รางกายมีลักษณะแตกตาง ภายในรางกายมีลักษณะ
กัน
แตกตางกัน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 4 เรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมัน่ ในการทํางาน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว 11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 5 เรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (5)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกและภายในรางกาย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกและภายในของรางกายของตนเอง
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูทั้งภายนอกและภายในรางกายหลายสวน ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย ซึ่งสามารถมองเห็นได เชน ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขา
และเทา และยังมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย ซึ่งไมสามารถมองเห็นได เชน สมอง หัวใจ กระดูก ปอด
กระเพาะอาหาร ลําไส ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
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5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกชื่อและลักษณะของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของรูปที่วาด
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มุงมั่นในการทํางาน
6.2 ซื่อสัตยสุจริต
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลว โดยใชกิจกรรมการจับคูบัตรคําชื่อกับบัตรภาพสวนตาง ๆ ที่อยู
ทั้งภายนอกและภายในรางกาย ติดบนรูปรางกายที่อยูหนาชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นสอน (45 นาที)
2. จากการทํากิจกรรมในชั่วโมงที่แลว ครูใหคนที่ไดติดกระดาษปรูฟของแตละกลุมออกไปยืนเรียงกัน
หนาขั้นเรียน แลวใหทุกคนเปรียบเทียบรูปที่วาดเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ และตําแหนงของสวนตาง ๆ
ของรางกาย แลวครูชวนนักเรียนอภิปรายในประเด็นเหลานี้จนนักเรียนเขาใจถูกตอง
3. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามหลังกิจกรรมในใบงาน 01 หนา 7-8 จากนั้นครูและนักเรียนรวมกัน
เฉลยคําตอบที่ถูกตอง
ขั้นสรุป (10 นาที)
4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย
ดวยตนเอง โดยครูอาจใชสื่อที่เขาใจงาย และชวยใหนักเรียนไดสรุปความรูได
5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกายไดอีกครั้ง
โดยใชสื่อสไลดวา มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกรางกาย ซึ่งสามารถมองเห็นได เชน ตา หู จมูก
ปาก แขนและมือ ขาและเทา และยังมีสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย ซึ่งไมสามารถมองเห็นได เชน
สมอง หัวใจ กระดูก ปอด กระเพาะอาหาร ลําไส ซึ่งแตละสวนมีลักษณะตาง ๆ ที่แตกตางกัน
6. ครูมอบหมายใหนักเรียนไดทําแบบฝกหัด 02 เรื่องสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 9-10
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8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (5)
8.2 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกายเรา หนา 7-10
8.3 บัตรภาพสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกและภายในรางกาย
8.4 บัตรคําชื่อสวนตาง ๆ ที่อยูภายนอกและภายในรางกาย
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของรางกายเรา หนา 7-8
9.2 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 9 - 10
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องชื่อและลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย ดวยการอภิปรายและ
ตอบคําถามในใบงาน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความมุงมั่นในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)

43

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 5 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (5)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกายดวยตนเอง โดยไม
เพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาและมือในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชื่อ
และลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกาย โดยอาศัยคําแนะนํา
ของครูหรือผูอื่น

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อและลักษณะของ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายใน
รางกายไดบางสวน แมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 5 เรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของรางกาย (5)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มุงมั่นในการทํางาน
2. ซื่อสัตยสุจริต

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
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เฉลยใบงาน
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บันทึกตามที่สังเกตได
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 6 เรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุสวนตาง ๆ ของรางกายที่ใชในการทํากิจกรรม
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยที่ใชในการทํากิจกรรม
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับสวนของรางกายมนุษยที่ใชในการทํากิจกรรม
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางานกลุมรวมกับเพื่อน
3. สาระสําคัญ
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายหลายสวนในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4. สาระการเรียนรู
ความรู
การทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน มนุษยมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน กิจกรรมการถูพื้น
มีการใช มือและแขน ขาและเทา และตา
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การสังเกต
2. การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุสวนตาง ๆ ของรางกายที่ใชในการทํากิจกรรม
5.2 ความสามารถในการคิด
- บอกสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยที่ใชในการทํากิจกรรม
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมัน่ ในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลว และตรวจสอบความรูเดิม โดยใชสื่อสไลดนํานักเรียนรองเพลง ตา
หู จมูก พรอมประกอบทาทาง ซึ่งมีเนื้อรอง ดังนี้
เพลง ตา หู จมูก
ตา หู จมูก จับใหถูก จับจมูก ตา หูจับใหมจับใหฉันดู (ซ้ํา)
จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก
จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้
1.1 จากเนื้อเพลงมีสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง (มีตา หู และจมูก)
1.2 ตา หู จมูก มีลักษณะอยางไร (ตอบได เชน ตา มีลักษณะกลม ๆ มี 2 ตาสีดําและขาว เปนตน)
1.3 จากลักษณะของ ตา หู จมูก นักเรียนคิดวาสวนตาง ๆ เหลานี้มีหนาที่อะไรบาง (นักเรียน
ตอบตามความเขาใจของนักเรียน)
2. ครูจดคําตอบของนักเรียนไว เพื่อใชตรวจสอบคําตอบและนํามาใชแกไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อนหลังจาก
ที่นักเรียนไดเรียนรูแลว
ขั้นสอน (45 นาที)
3. ครูชักชวนนักเรียนอานชื่อกิจกรรม จุดประสงคในกิจกรรมที่ 1 เราใชสวนตาง ๆ ทําอะไรบาง หนา 12
แลวชวนนักเรียนอภิปรายโดยใชคําถามดังนี้
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3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย)
3.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สังเกตและสืบคนขอมูลสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย)
3.3 เมื่อเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (บรรยายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย)
4. ครูชักชวนนักเรียนอานวิธีการทํากิจกรรมที่ 1 เราใชสวนตาง ๆ ทําอะไรบาง ขอ 1–2 หนา 12 จากนั้น
ใชคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจดังนี้
4.1 กิจกรรมที่นักเรียนจะไดทํามีอะไรบาง (ถูพื้น กินไอศกรีม ดมขนม อานหนังสือ ฟงเพลง)
4.2 ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม นักเรียนตองสังเกตอะไรบาง (สังเกตการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในขอ 4.1)
4.3 เมื่อนักเรียนสังเกตแลว สิ่งที่ตองทําตอไปคืออะไร (บันทึกผลการทํากิจกรรมในใบงาน 01 หนาที่
ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 13-14)
4.4 หลังจากทํากิจกรรมตาง ๆ แลว นักเรียนจะไดรวมกันอภิปรายความรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร (หนาที่
ของสวนตาง ๆ ของรางกาย)
5. เมื่อนักเรียนเขาใจชั้นตอนการทํากิจกรรมแลว ครูชวนนักเรียนทุกกลุมลงมือทํากิจกรรมในวิธีทําขอ 1
ทีละกิจกรรมไปพรอมกัน โดยครูแจกอุปกรณใหนักเรียนแตละกลุมทีละกิจกรรม และใหสมาชิกแตละ
กลุมแบงหนาที่ในการทํากิจกรรม สังเกตผลการทํากิจกรรม รับอุปกรณและเก็บอุปกรณ จากนั้นให
นักเรียนบันทึกผลการทํากิจกรรมในใบงานของตนเอง ทําเชนนี้จนครบทุกกิจกรรม
6. หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมแลว ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมโดยใชคําถามดังนี้
6.1 จากกิจกรรมตาง ๆ ที่นักเรียนทําทั้งหมดมีกี่กิจกรรม และอะไรบาง (5 กิจกรรม ไดแก การถูพื้น
กินไอศกรีม ดมขนม อานหนังสือ และฟงเพลง)
6.2 กิจกรรมการถูพื้น มีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง (คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรม
เชน กิจกรรมการถูพื้น ใช แขนและมือ ขาและเทา ตา ครูควรถามคําถามนักเรียนใหครบทุก
กิจกรรม)
7. ครูใหนักเรียนกลับไปคิดกิจกรรมในชีวิตประจําวันคนละ 1 กิจกรรม แลวบอกวากิจกรรมนี้ ใชสวน
ใดบางของรางกาย เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนขอมูลในชั่วโมงตอไป
ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกายที่ใชในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ดวยตนเอง โดยครูอาจยกตัวอยางรูปเด็กกําลังทํากิจกรรม เชน รูปเด็กกําลังลางจาน แลวใช
คําถามเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูจากภาพวา จากรูปมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย
อะไรบาง อยางไร (แนวคําตอบ เชน จากรูปมีการใชสว นตาง ๆ ของรางกายมากกวา 1 สวน ใชมือใน
การลางจาน และใชตาในการมองจานที่กําลังลาง)
9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายไดอีกครั้งวา
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย
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8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลดเรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
8.2 ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 12 -14
8.3 เนื้อเพลง ตา หู จมูก
8.4 ไอศกรีม
8.5 หนังสือ
8.6 ไมถูพื้น
8.7 ขนม
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 13 -14
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย ดวยการตอบคําถามในการอภิปราย
ในชั้นเรียน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความมุงมั่นในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 6 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สวนของรางกายที่ใชในการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย
ตนเอง โดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็น
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความเห็น
ขอมูล
เกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ
ของรางกายในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
เหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สวนของรางกายที่ใชในการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ โดย
อาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ
ของรางกายในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
เหตุผล โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สวนของรางกายที่ใชในการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ได
บางสวน แมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ
ของรางกายในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี
เหตุผลบางสวน แมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 6 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมัน่ ในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 7 เรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงค
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บรรยายหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรมตาง ๆ
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรมตาง ๆ
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ
- ตีความหมายข อมูล และลงข อสรุปเกี่ ยวกั บหนาที่ ของสว นต าง ๆ ของรางกายในการทํ า
กิจกรรมตาง ๆ
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งมีหนาที่แตกตางกัน และทําหนาที่รวมกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
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4. สาระการเรียนรู
ความรู
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายซึ่งมีหนาที่แตกตางกัน เชน ตามีไวมองดู หูมีไวฟงเสียง จมูกมีไวใชดม
กลิ่นและหายใจ ปากมีไวพูดและกินอาหาร แขนและมือมีไวหยิบจับสิ่งตาง ๆ ขาและเทามีไวเดิน ยืน ในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ อาจใชสวนของรางกายมากกวา 1 สวน ทําหนาที่รวมกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การสังเกต
2. การลงความเห็นจากขอมูล
3. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายที่ใชในการทํากิจกรรม
5.2 ความสามารถในการคิด
- วิเคราะหการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรมตาง ๆ
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรูเดิม โดยนําวิดีทัศนนักเรียนทํากิจกรรม เชน นักเรียนเตะฟุตบอล หรือทํากิจกรรม
อื่น ๆ จากนั้นครูใชคําถาม จากกิจกรรมมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบางและใชทํา อะไร
(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)
ขั้นสอน (50 นาที)
2. ครูชักชวนใหนักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการถูพื้น
กินไอศกรีม อานหนังสือ ดมขนม และการฟงเพลง โดยครูทําตารางไวบนกระดานดังนี้
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ส ว นต า ง ๆ กิจกรรม
หนาที่
ของรางกาย ถูพื้น
กินไอศกรีม อานหนังสือ ดมขนม
ฟงเพลง
ตา
หู
จมูก
ปาก
แขนและมือ
ขาและเทา
ผิวหนัง
หมายเหตุ ครูสามารถเปลี่ยนชื่อกิจกรรมไดตามที่ใหนักเรียนไดสังเกตในชั้นเรียน
3. ครู ให นั กเรี ย นแต ล ะกลุ มร ว มกั น อภิป ราย วาใชสว นตาง ๆ ของรางกายนั้น ทําอะไรบา งในแต ล ะ
กิจกรรม โดยใชคําถามในการอภิปรายดังนี้
3.1 การถูพื้น ใชสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง และใชทําอะไร (ตาใชมองพื้น แขนและมือใชหยิบ
จับขาและเทาใชยืนและเดินในการถูพื้น)
3.2 การดมขนม ใชสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง และใชทําอะไร (ตาใชมองขนม จมูกดมกลิ่นขนม
แขนและมือในการหยิบจับ)
3.3 การกินไอศกรีม ใชสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง และใชทําอะไร (ตาใชมองไอศกรีม ปากใชกิน
ไอศกรีม แขนและมือในการหยิบจับไอศกรีม)
3.4 การฟงเพลง ใชสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง และใชทําอะไร (หูใชฟงเสียงเพลง)
3.5 การอานหนังสือ ใชสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง (ตาใชมองตัวหนังสือ ปากใชอานหนังสือ
แขนและมือในการหยิบจับหนังสือ)
4. นักเรียนแตละกลุมชวยกันอภิปรายหนาที่ของแตละสวนของรางกาย และบันทึกลงในใบงาน 01 หนา
15 ครูคอยใหความชวยเหลือและตรวจสอบความถูกตอง และชวนนักเรียนบันทึกผลการอภิปรายลง
ในตารางที่ครูทําไวแลวบนกระดาน
5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายที่ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในใบ
งานโดยใชคําถามดังนี้ และบันทึกผลลงในตารางที่ทําไวบนบนกระดาน
5.1 แตละสวนของรางกาย ทําหนาที่เหมือนกันหรือไม อยางไร (ไมเหมือนกัน เชน ตามีหนาที่มองเห็น
หูใชฟง ปากใช พูด หรือกิน จมูกใชดมกลิ่น ผิวหนังใชสัมผัส แขนและมือใชหยิบจับ ขาและเทาใช
ในการเดิน)
5.2 สวนใดของตาที่ชวยในการมองเห็นได (ลูกตา)
5.3 ลักษณะใดของหูชวยใหไดยินเสียง (มีใบหู รูหู)
5.4 ลักษณะใดของจมูกชวยใหไดกลิ่น (รูจมูก)
5.5 ลักษณะใดของปากที่ทําใหพูดและกินได (มีชองปาก และฟนในการเคี้ยวอาหาร)
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5.6 ลักษณะใดของแขนและมือที่ทําใหหยิบจับได (มีนิ้วมือชวยในการหยิบจับ)
5.7 ลักษณะใดของขาและเทาที่ทําใหเดิน และวิ่งได (มีขาที่ตรง ชวยทรงตัวอยูได มีเทาเปนแผนคอย
รับน้ําหนักและมีนิ้วเทาชวยในการเดิน)
5.8 ลักษณะใดของผิวหนังทําใหรับการสัมผัสได (มีลักษณะเปนแผน นุม หอหุมทั้งรางกาย)
5.9 ในแตละกิจกรรมที่ทํา ใชสวนของรางกายมากกวา 1 สวนหรือไม อยางไรยกตัวอยาง (ใชสวนของ
รางกายมากกวา 1 สวน เชน การกินขนม ใชทั้งแขนและมือ ตา ปาก
6. นั กเรี ย นยกตั วอย า งกิ จ กรรมในชีวิต ประจําวันมา 1 กิจ กรรม วามีการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย
อะไรบาง และใชทําอะไร ตามที่ใหนักเรียนไดคิดมากอนลวงหนาในชั่วโมงที่แลว
ขั้นสรุป (5 นาที)
7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายดวยตนเอง ครู
ใหนักเรียนดูรูปนักเรียนเตะฟุตบอล หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ จากกิจกรรมขั้นนํา แลวใชคําถามเพื่อลง
ขอสรุปจากกิจกรรม โดยใชคําถามวา จากรูปภาพมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายสวนใดบาง และแต
ละสวนมีหนาที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และใชสวนของรางกายหลายสวนในการทํากิจกรรม
หรือไม (ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบคําตอบที่ครูเขียนไวบนกระดาน)
8. ครูและนักเรียนรวมกันกิจกรรมสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายไดวา มนุษยใชสวน
ตาง ๆ ของรางกายซึ่งมีหนาที่แตกตางกัน เชน ตามีไวมองดู หูมีไวฟงเสียง จมูกมีไวใชดมกลิ่นและ
หายใจ ปากมีไวพูดและกินอาหาร แขนและมือมีไวหยิบจับสิ่งตาง ๆ ขาและเทามีไวเดิน ยืน ในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ อาจใชสวนของรางกายมากกวา 1 สวน ทําหนาที่รวมกัน
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 12 และ 15
8.2 สื่อสไลดเรื่อง หนาที่สวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
8.3 วีดิทัศนและรูปนักเรียนทํากิจกรรม เชน นักเรียนเตะฟุตบอล หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 15
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย ดวยการตอบคําถามในการอภิปราย
ในชัน้ เรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความมุงมั่นในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 7 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
รางกายที่ใชในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง
โดยไมเพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช (2)
สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
รางกายที่ใชในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
รางกายที่ใชในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ไดบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนํา
จากครูหรือผูอื่น
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความเห็น สามารถเพิ่มเติมความเห็น สามารถเพิ่มเติมความเห็น
ขอมูล
เกี่ยวกับการทําหนาที่ของ เกี่ยวกับการทําหนาที่ของ เกี่ยวกับการทําหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของรางกายที่ สวนตาง ๆ ของรางกายที่ สวนตาง ๆ ของรางกายที่
ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ไดอยางมีเหตุผล จาก
ไดอยางมีเหตุผล โดยอาศัย ไดอยางมีเหตุผลบางสวน
ความรูหรือประสบการณ คําแนะนําของครูหรือผูอื่น ถึงแมจะไดรับคําแนะนํา
เดิมไดดวยตนเอง
จากครูหรือผูอื่น
ก า ร ตี ค ว า ม ห ม า ย ตีความหมายที่ไดจากการ ตีความหมายที่ไดจากการ สามารถตีความหมายที่ได
ขอมูลและลงขอสรุป สังเกตและลงขอสรุปไดวา สังเกตและลงขอสรุปไดวา จากการสังเกตและไม
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการทํากิจกรรมตาง ๆ สามารถลงขอสรุปไดวาใน
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ดี (3)
อาจใชสวนของรางกาย
มากกวา 1 สวน ดวย
ตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

อาจใชสวนของรางกาย 1
สวน โดยอาศัยคําแนะนํา
ของครูหรือผูอื่น

การทํากิจกรรมตาง ๆ อาจ
ใชสวนของรางกายมากกวา
1 สวน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 7 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ระดับพฤติกรรม
ที่
ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0
1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 8 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงค
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บรรยายหนาที่สวนตาง ๆ ภายในรางกายมนุษย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สืบคนขอมูลหนาที่สวนตาง ๆ ภายในรางกายมนุษย
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
สวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายมนุษยมีหนาที่แตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายมนุษยมีหลายสวน เชน สมอง หัวใจ ปอด กระดูก กระเพาะอาหาร
ลําไส ไโดยแตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน และทําหนาที่รวมกัน เชน สมอง ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
รางกาย หัวใจทําหนาที่สงเลือดไปเลี้ยงรางกาย ปอดทําหนาที่แลกเปลี่ยน กระดูกทําหนาที่เปนโครงรางของ
รางกาย กระเพาะอาหารและลําไสทําหนาที่ยอยอาหาร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การลงความเห็นจากขอมูล
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5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายหนาที่สวนตาง ๆ ภายในรางกายมนุษย
5.2 ความสามารถในการคิด
- สืบคนขอมูลหนาที่สวนตาง ๆ ภายในรางกายมนุษย
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลวเกี่ยวกับชื่อสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย และตรวจสอบความรู
เดิม เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย โดยครูอาจนําแบบจําลองรางกายมนุษยให
นักเรียนไดสังเกตและใชคําถามวา
1.1 สวนของรางกายนี้เรียกวาอะไร (ครูชี้ไปที่สวนของรางกายที่อยูภายในบางสวน เชน ลําไส หัวใจ
ปอด)
1.2 ส ว นของร า งกายนี้ มีลั กษณะอยางไร (ถาครูชี้ไปที่ลําไสนักเรีย นอาจตอบเปน ลักษณะจะเปน
ขดยาว ๆ เปนเสน)
1.3 สวนของรางกายนี้มีหนาที่อะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน กระเพาะอาหาร
ชวยในการยอยอาหาร)
ขั้นสอน (50 นาที)
2. ครูใชสื่อสไลด จากนั้นครูชักชวนนักเรียนไปเรียนรูเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
โดยครูนําอานวิธีทํากิจกรรมที่ 1 เราใชสวนตาง ๆ ทําอะไรบาง ขอ 3 หนา 12 แลวครูใชคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ ดังนี้
2.1 นักเรียนตองทํากิจกรรมอยางไร (สืบคนขอมูลหนาที่ของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย 1 สวน)
2.2 นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดดวยวิธีใดบางเพื่อหาคําตอบในสิ่งที่เราตองการคําตอบ (สืบคน
ขอมูลไดจากถามผูปกครอง สืบคนทางอินเทอรเน็ต หรือใบความรูจากครู)
2.3 เมื่อนักเรียนเลือกและสืบคนขอมูลสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายแลวตองทําอยางไรตอไป (วาด
รูปสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย 1 รูป และเขียนหนาที่สวนตาง ๆ ภายในลงในใบงาน หนา 16)
3. ครูอธิบายวิธีการบันทึกผล ในใบงาน 01 หนาที่ 16
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4. ครูใหนักเรียนเลือกสวนตาง ๆ ของรางกายกลุมละ 1 สวน จากนั้นครูเตรียมสื่อสําหรับใหนักเรี ยน
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน ใบความรูเรื่องสวนตาง ๆ ของรางกาย
แลวใหนักเรียนแตละกลุมชวยการทํากิจกรรมและบันทึกผลในใบงาน หนา 16 โดยครูกําหนดเวลาใน
การทํากิจกรรมและคอยใหความชวยเหลือ
5. หลั งจากนั กเรี ย นทํ า กิ จ กรรมเสร็ จ แลว ครูสุมนักเรีย นออกมานําเสนอหนาชั้น เรีย น และรว มกั น
อภิปรายโดยใชคําถามดังนี้
5.1 สมอง ที่อยูภายในของรางกายทําหนาที่อะไร (ควบคุมการทํางานของรางกาย ครูอาจยกตัวอยาง
วาสมอง ชวยในการคิด และถาสมองไมทํางานรางกายจะไมสามารถขยับรางกายได)
5.2 หัวใจ ที่อยูภายในของรางกายทําหนาที่อะไร (สงเลือดไปเลี้ยงรางกาย)
5.3 ปอด ที่อยูภายในของรางกายทําหนาที่อะไร (แลกเปลี่ยนอากาศ โดยครูยกตัวอยางเพิ่มเติมวา
เมื่อหายใจเขา อากาศจะเขาไปที่ปอด ปอดจะมีการเก็บอากาศที่รางกายตองการไว และปลอย
อากาศที่รางกายไมตองการออกมาเมื่อหายใจออก)
5.4 กระดูก ที่อยูภายในของรางกายทําหนาที่อะไร (เปนโครงรางของรางกาย)
5.5 กระเพาะอาหารและลําไส ที่อยูภายในของรางกายทําหนาที่อะไร (ยอยอาหาร)
5.6 สวนตาง ๆ ที่อยูภายในของรางกายทําหนาที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (แตกตางกัน เชน
สมองมีหนาที่ควบคุมการทํางานของรางกาย สวนหัวใจมีหนาที่ในการสงเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ
ของรางกาย)
5.7 สวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายทําหนาที่รวมกันหรือไม อยางไร (สวนตาง ๆ ที่อยูภายในของ
รางกายทําหนาที่รวมกัน โดยอาหารที่ปากจะถูกสงมาที่กระเพาะอาหาร เพื่อยอยใหละเอียดแลว
ลําเลียงไปที่ลําไสเพื่อยอยและดูดซึมสารอาหารเขาสูรางกาย เพื่อใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง)
6. ครูใหนักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมในใบงาน 01 หนาที่ 17 และรวมกันเฉลยคําตอบที่
ถูกตอง
ขั้นสรุป (5 นาที)
7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกายดวย
ตนเอง ครูใหนักเรียนดูภาพสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย และใชคําถามดังนี้
7.1 หนาที่ของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในของรางกายมนุษย ทําหนาที่เหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร
(นักเรียนอธิบายตามความเขาใจ)
7.2 แตละสวนที่อยูภายในรางกายมีความสําคัญหรือไม อยางไร (นักเรียนอธิบายตามความเขาใจของ
ตนเอง)
8. ครูและนักเรียนรวมกันกิจกรรมสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายไดวา หนาที่ของสวน
ตาง ๆ ที่อยูภายในของรางกายมนุษย เชน สมองมีหนาที่ควบคุมการทํางานของรางกาย กระเพาะ
อาหารทําหนาที่ยอยสารอาหารใหมีขนาดเล็กลง โดยแตละสวนภายในของรางกายทําหนาที่แตกตาง
กัน และทําหนาที่รวมกัน
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8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 12 และ 16 - 17
8.2 ใบความรู เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
8.3 สื่อสไลดเรื่อง หนาที่สวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 16 - 17
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ที่อยูภายในของรางกาย ดวยการตอบคําถามในการ
อภิปรายและในใบงาน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความมุงมั่นในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 8 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน

คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความเห็น
ขอมูล
เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
ที่อยูภายในรางกายไดอยางมี
เหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
ที่อยูภายในรางกายไดอยางมี
เหตุผล โดยอาศัยคําแนะนํา
ของครูหรือผูอื่น

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับหนาที่ของสวน
ตาง ๆ ที่อยูภายในรางกาย
ไดอยางมีเหตุผลบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนํา
จากครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 8 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
ที่
ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้
เกิด = 1 ไมเกิด = 0
1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 9 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงค
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บรรยายและบอกหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการทํางานของสวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
ในการทํากิจกรรมหนึ่ง ๆ จะมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่รวมกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
ในการทํากิจกรรมหนึ่ง ๆ จะมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่รวมกัน เชน การเดินทาง
ไปโรงเรียน มีการใชขาและเทาในการเดิน แขนและมือในการหยิบถือกระเปา ตามองดูเสนทาง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การสังเกต
2. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
3. การลงความเห็นจากขอมูล
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5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายและบอกหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายทํางานของสวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูของนักเรียนโดยใชเกมปริศนาคําทาย ดังตอไปนี้
1.1 สวนใดของรางกายทําหนาที่ดมกลิ่น (จมูก)
1.2 สวนใดของรางกายทําหนาที่มองดู (ตา)
1.3 สวนใดของรางกายทําหนาที่ฟงเสียง (หู)
1.4 สวนใดของรางกายทําหนาที่ควบคุมการทํางานรางกาย (สมอง)
1.5 สวนใดของรางกายทําหนาที่สูบฉีดใหกับรางกาย (หัวใจ)
ขั้นสอน (45 นาที)
2. ครูใชสื่อสไลดใหนักเรียนอานจุดประสงคกิจกรรมที่ 2 สวนตาง ๆ ของรางกายทําหนาที่รวมกันหรือไม
หนา 18 จากนั้นตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน โดยอาจใชคําถาม ดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การทําหนาที่รวมกันของสวน ตาง ๆ ของ
รางกาย)
2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สังเกตและอภิปราย)
2.3 เมื่อเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (บรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกาย)
3. ครูนํานักเรียนอานวิธีทําในกิจกรรมที่ 2 สวนตาง ๆ ของรางกายทําหนาที่รวมกันหรื อไม ขอ 1-3
หนาที่ 18 จากนั้นตรวจสอบความเขาใจในขั้นตอนการทํากิจกรรมโดยใชคําถามในการอภิปรายดังนี้
3.1 นักเรียนจะตองทําอะไร (เลือกกิจกรรมที่จะมาเลนรวมกัน)
3.2 ขณะทํากิจกรรมนักเรียนในกลุมชวยกันสังเกตอะไร (สวนตาง ๆ ของรางกายที่ใชทํากิจกรรม)
3.3 นักเรียนตองบันทึกกิจกรรมที่เลนอยางไร (วาดรูปกิจกรรมที่เลน และชวยกันอภิปราย ชี้บอกสวน
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ของรางกายที่ใชและเขียนหนาที่ของสวนตาง ๆ ลงในใบงาน 02 การทําหนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
รางกาย หนา 19 โดยครูอาจชวยแนะนําได)
4. ครูอาจเลือกกิจกรรมที่จะใหนักเรียนเลนรวมกันตามความเหมาะสม เชน การเลนเกมกระซิบสงสาร
ซึ่งครูควรมีการอธิบายกติกาดังนี้
เกมกระซิบสงสาร
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. แบงผูเลนเปนทีม ทีมละเทา ๆ กัน โดยที่ใหผูเลนยืนเปนแถวและใหคัดเลือกหัวหนาแถว 1 คน/ทีม
2. หัวหนาทีมออกมารับกระดาษที่ใชอานสื่อสารกันระหวางเพื่อนในกลุม
3. ครู ใ ห สั ญ ญาณกั บ หั ว หน า ที ม อ า นกระดาษเพี ย งคนเดี ย วโดยกํ า หนดเวลาไม เ กิ น 1 นาที
ถานักเรียนอานไมออกครูกระซิบอานใหหัวหนาทีมฟงกอน
4. ครูเก็บกระดาษ แลวใหหัวหนากระซิบบอกขอความที่มีในกระดาษใหเพื่อนฟง โดยสะกิดเพื่อนคน
ถัดไปแลวกระซิบบอกตอ ๆ กันไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดทาย
5. ใหคนสุดทายนํามาเขียน หรือ บอกใหฟงหนาชั้นเรียน โดยทีมที่พูดถูกตองที่สุดเปนผูชนะ
5. ครูสรางขอตกลงกับนักเรียนวา ใหสังเกตการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในขณะที่ทํากิจกรรม
6. นักเรียนเลนเกมกระซิบสงสาร ในขณะที่ทํากิจกรรมครูคอยชี้แนะและกําชับใหสังเกตการใชสวนตาง ๆ
ของรางกาย
7. นักเรียนวาดภาพตนเองขณะเลนเกมกระซิบสงสารในใบงาน 02 หนา 19 และระบุชื่อสวนตาง ๆ ของ
รางกายที่ใชทํากิจกรรมแลวโยงเสนจับคูใหถูกตอง หากใครทําไมเสร็จใหกลับไปทําเปนการบาน
ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดจากกิจกรรมการเลมเกมกระซิบสงสารดวยตนเอง โดยใช
คําถามวา กิจกรรมการเล นเกมกระซิ บสงสาร นักเรียนไดใชสว นต าง ๆ ของรางกายทําอะไรบ าง
(แนวคําตอบ ใชตามองที่เพื่อน หูใชฟงเสียงที่เพื่อนกระซิบ ใชปากกระซิบพูดเพื่อสงสาร แขนและมือ
ใชแตะที่ตัวเพื่อนและปองที่ปาก ขาและเทาใชในการเคลื่อนที่)
9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายไดอีกครั้งวา ในการทํากิจกรรม
หนึ่ง ๆ รางกายของเราไดใชสวนตาง ๆ ของรางกายหลายสวนในการทําหนาที่รวมกัน
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลดเรื่องหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
8.2 ใบงาน 02 การทําหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 18-19
8.3 เกมปริศนาคําทาย
8.4 เกมกระซิบสงสาร
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 02 การทําหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 19
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10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย ดวยการทําใบงาน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความมุงมั่นในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 9 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาและมือในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชื่อ
และหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของรางกายที่ใชในการทํา
กิจกรรมหนึ่ง ๆ ดวยตนเอง
โดยไมเพิ่มเติมความคิดเห็น
การจัดกระทําและ
สื่อความหมาย
ขอมูล

สามารถวาดรูปและนําเสนอ
สวนตาง ๆ ของรางกายที่ใช
ในการทํากิจกรรมใหผูอื่น
เขาใจไดงายและชัดเจนได
ดวยตนเอง

การลงความเห็น
จากขอมูล

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับหนาที่ของ

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาและมือในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชื่อ
และหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของรางกายที่ใชในการทํา
กิจกรรมหนึ่ง ๆ โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

สามารถใชตาและมือในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชื่อและ
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
รางกายที่ใชในการทํากิจกรรม
หนึ่ง ๆ ไดบางสวน แมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
สามารถวาดรูปและนําเสนอ
สวนตาง ๆ ของรางกายที่ใช
ในการทํากิจกรรมใหผูอื่น
เขาใจไดงายและชัดเจนได
บางสวน แมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของรางกายที่ใชในการทํา
กิจกรรมหนึ่ง ๆ ได แตไม

สามารถวาดรูปและนําเสนอ
สวนตาง ๆ ของรางกายที่ใช
ในการทํากิจกรรมใหผูอื่น
เขาใจไดงายและชัดเจน โดย
อาศัยคําแนะนําของครูหรือ
ผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับหนาที่ของ
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สวนตาง ๆ ของรางกายที่ใช
ในการทํากิจกรรมหนึ่ง ๆ
และลงความเห็นวาไดใช
สวนตาง ๆ ของรางกาย
รวมกันไดอยางมีเหตุผล
จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

สวนตาง ๆ ของรางกายที่ใช
ในการทํากิจกรรมหนึ่ง ๆ
และลงความเห็นวาไดใช
สวน ตาง ๆ ของรางกาย
รวมกัน ไดอยางมีเหตุผล
โดยอาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่น

สามารถลงความเห็นไดวา
ไดใชสวนตาง ๆ ของรางกาย
รวมกัน แมจะไดรับคําแนะนํา
จากครูหรือผูอื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 9 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
ที่
ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้
เกิด = 1 ไมเกิด = 0
1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 10 เรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (5)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงค
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บรรยายและบอกหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการทํางานของสวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความรับผิดชอบในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่รวมกัน เพื่อใหทํากิจกรรม
นั้น ๆ ไดดี
4. สาระการเรียนรู
ความรู
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่รวมกันเพื่อใหทํากิจกรรม
นั้น ๆ ไดดี เชน การเดินทางไปโรงเรียน มีการใชขาและเทาในการเดิน แขนและมือในการหยิบถือกระเปา
ตามองดูเสนทาง ถาสวนใดสวนหนึ่งของรางกายไมทําหนาที่อาจทําใหทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดไมดีเทาที่ควร
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1. การสังเกต
2. การลงความเห็นจากขอมูล
3. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายและบอกหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายการทํางานของสวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่ทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของ
รางกายในการทํากิจกรรม โดยใชคําถามเพื่อตรวจสอบความรูดังนี้
1.1 นักเรียนเลนอะไร (เชน เลนฟุตบอล)
1.2 นักเรียนไดใชสวนใดของรางกายบาง (ตา ขา เทา)
1.3 สวนของรางกายที่ใชมีหนาที่อะไรบาง (ตาทําหนาที่มองเพื่อนในการเลนฟุตบอล ขาและเทา
ทําหนาที่วิ่งและแตะฟุตบอล)
1.4 สวนของรางกายทําหนาที่รวมกันหรือไมในการเลน (เชน ขาและเทาทําหนาที่รวมกันคือวิ่งและ
เตะฟุตบอล)
ขั้นสอน (45 นาที)
2. ครูสุมนักเรียนออกมานํ าเสนอผลงานหนาชั้น เรีย น และรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสว นต าง ๆ ของ
รางกายทําหนาที่รวมกันโดยอาจใชคําถาม ดังนี้
2.1 เกมกระซิบสงสาร นักเรียนใชสวนใดของรางกายในทํากิจกรรมบาง (ตา หู ปาก แขนและมือ ขา
และเทา)
2.2 แตละสวนของรางกายที่นักเรียนใชทํากิจกรรม ทําหนาที่อะไรบาง (ตา ทําหนาที่มองดูบัตรคํา
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ปากทําหนาที่กระซิบ หูทําหนาที่ฟงเสียง ขาและเทาทําหนาที่เดินและเคลื่อนที่)
2.3 เกมกระซิบสงสาร สวนตาง ๆ ของรางกายมีหนาที่ในการทํางานรวมกันหรือไม อยางไร (มีการ
ทํางานรวมกัน ตา ทําหนาที่มองดูบัตรคํา ปากทําหนาที่ในการกระซิบ หูทําหนาที่ในการฟงเสียง
ขาและเทาทําหนาที่เดินและเคลื่อนที่ เพื่อใหเพื่อนคนตอไปทราบวาบัตรคําที่อานคือคําวาอะไร)
3. ครูใชสื่อสไลดใหนักเรียนอานกิจกรรมที่ 2 สวนตาง ๆ ของรางกายทําหนาที่รวมกันหรือไม ขอ 4-5
หนา 18 แลวทําความเขาใจ และตรวจสอบความเขาใจจากการอานกิจกรรมขอ 4
3.1 นักเรียนตองแสดงบทบาทสมมติอยางไร (กิจกรรมการหยิบของไกลตัวโดยเดินไปหยิบกับโนมตัว
ไปหยิบและการเดินใหตรงเสน โดยการมองที่พื้นและไมมองที่พื้น)
3.2 ขณะที่นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตองทําอยางไร (สังเกตและอภิปรายผลที่เกิดขึ้น)
3.3 เมื่อนักเรียนสังเกตและอภิปรายผลที่เกิดขึ้นแลวตองทําอยางไรตอไป (บันทึกผลการทํากิจกรรม
ในใบงาน 02 หนา 20)
4. ครูชวนนักเรียนแสดงบทบาทสมมติไปทีละกิจกรรม (การหยิบของไกลตัวโดยเดินไปหยิบกับโนมตัวไป
หยิบของ และการเดินใหตรงเสนโดยการมองที่พื้นกับการที่ไมมองที่พื้น) และใหสังเกตผลที่เกิดขึ้นและ
บันทึกผลในหนา 20 ทีละกิจกรรม
5. ครูและนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม และใชคําถามอภิปรายความรูดังนี้
5.1 ผลการทํากิจกรรมกอนและหลังการแสดงบทบาทสมมติแตกตางกันหรือไม อยางไร (แตกตางกัน
คือ กิจกรรมการหยิบของไกลตัวโดยเดินไปหยิบกับการโนมตัวไปหยิบของ การเดินไปหยิบของ
สามารถที่จะหยิบของไดสะดวกและเร็วกวาการโนมตัวไปหยิบของ สวนกิจกรรมการเดินใหตรง
เสนโดยการมองที่พื้นและการไมมองพื้นไดผลแตกตางกันคือ การเดินมองพื้นจะชวยใหเดินไดตรง
ตามที่กําหนด สวนการไมมองพื้นอาจทําใหเดินออกนอกเสนทาง และอาจหกลมได)
5.2 นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากกิจกรรมนี้ (ไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ ของรางกายจะตอง
ทํางานรวมกัน จึงจะทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดี)
ขั้นสรุป (10 นาที)
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่
รวมกันดวยตนเอง โดยครูนํานักเรียนรองเพลงสองตา สองหู โดยมีเนื้อรองดังนี้
“ตาสองตาไว ดู หู ส องหู ไ ว ฟ ง สองขายื น แล ว นั่ ง สองหู ฟ ง สองตาดู มื อ สองมื อ ของเรา
เทาของเราไวเดิน ปากรองเพลงเพลินเพลิน สองเทาเดิน สองตาดู” และใชคําถามดังนี้”
6.1 ในการรองเพลงสองตา สองหู รางกายของเราทํางานรวมกันอยางไร (นักเรียนอธิบายตามความ
เขาใจ)
6.2 สวนตาง ๆ ของรางกายแตละสวนมีความสําคัญหรือไม อยางไร (นักเรียนอธิบายตามความเขาใจ)
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายไดวา ในการทํากิจกรรมตาง ๆ
จะมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่รวมกันเพื่อใหทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดดี ถาสวนใด
สวนหนึ่งของรางกายไมทําหนาที่อาจทําใหทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดไมดีเทาที่ควร
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8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลดเรื่อง หนาที่สวนตาง ๆ ของรางกาย (5)
8.2 ใบงาน 02 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 18 และ 20
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน 02 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 20
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายดวยการตอบคําถาม (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมด ว ยแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินความรับผิดชอบในการทํางานดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 10 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (5)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การใชสวนตาง ๆ ของ
รางกายวาไดใชสวนใดบาง
และผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช
สวนของรางกายนั้น ๆ
ดวยตนเอง โดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็น
การลงความเห็นจาก สามารถเพิ่มเติมความเห็น
ขอมูล
เกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ
ของรางกายในการทํา
กิจกรรมไดอยางมีเหตุผล
จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การใชสวนตาง ๆ ของ
รางกายวาไดใชสวนใดบาง
และผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช
สวนของรางกายนั้น ๆ โดย
อาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ
ของรางกายในการทํา
กิจกรรมไดอยางมีเหตุผล
โดยอาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่น

สามารถใชตาและมือใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การใชสวนตาง ๆ ของ
รางกายวาไดใชสวนใดบาง
และผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช
สวนของรางกายนั้น ๆ นั้น
ไดบางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ
ของรางกายในการทํา
กิจกรรมไดอยางมีเหตุผล
บางครั้ง ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
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ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การตีความหมาย
สามารถตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป ขอมูลที่ไดจากการสังเกต
และลงขอสรุปไดวา การที่
ขาดสวนใดสวนหนึ่งของ
รางกายในการทํากิจกรรม
หนึ่ง จะทําใหทํากิจกรรม
ไดดีหรือไมดีไดดวยตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมาย
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต
และลงขอสรุปไดวา การที่
ขาดสวนใดสวนหนึ่งของ
รางกายในการทํากิจกรรม
หนึ่ง จะทําใหทํากิจกรรม
ไดดีหรือไมดี โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

สามารถตีความหมาย
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต
แตไมสามารถลงขอสรุปได
วา การที่ขาดสวนใดสวน
หนึ่งของรางกายในการทํา
กิจกรรมหนึ่ง จะทําใหทํา
กิจกรรมไดดีหรือไมดีได

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 10 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (5)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมัน่ ในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 11 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (6)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงค
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บรรยายและบอกหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความรับผิดชอบในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
สวนตาง ๆ ทั้งที่อยูภายในและภายนอกรางกายของมนุษยมีหนาที่แตกตางกัน ในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จะมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่รวมกัน เพื่อใหทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดดี
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สวนตาง ๆ ทั้งที่อยูภายในและภายนอกรางกายของมนุษยมีหนาที่แตกตางกัน เชน ตามีหนาที่มอง
หูใชฟงเสียง สมองทําหนาที่ควบคุมการทํางานของรางกาย หัวใจทําหนาที่สงเลือดไปเลี้ยงรางกาย ในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ จะมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่รวมกันเพื่อใหทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดดี เชน
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การเดินทางไปโรงเรียน มีการใชขาและเทาในการเดิน แขนและมือในการหยิบถือกระเปา ตามองดูเสนทาง
ถาสวนใดสวนหนึ่งของรางกายไมทําหนาที่อาจทําใหทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดไมดีเทาที่ควร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายและบอกหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกายที่ทําหนาที่รวมกัน
5.2 ความสามารถในการคิด
- ตอบคําถามเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- มีความรับผิดชอบในการทํางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูโดยใชคลิปวิดีโอเพลง หากพวกเรากําลังสบาย แลวใหนักเรียนเตนทาประกอบเพลง
จากนั้นใชคําถามอภิปรายความรูดังนี้
- นักเรียนใชสวนใดของรางกายบางในการเตนทาประกอบเพลง หากพวกเรากําลังสบาย และ
สวนนั้นทําหนาที่อยางไร (แนวคําตอบของนักเรียนคือ ตาใชมองเนื้อเพลง และทาทางของครู
ใชหูทําหนาที่ในการฟงเสียงเพลง ใชเทาทําหนาที่ในการเคลือ่ นที่ ใชแขนและมือทําหนาที่ในการ
ทําทาทางประกอบ)
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายและบันทึกผลการตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมหนา 21 – 22 โดยครูพา
นักเรียนอานคําถามทีละขอ และใหนักเรียนรวมกันเสนอคําตอบและลงความเห็นขอมูล จากนั้นครู
เฉลยคําตอบที่ถูกตอง ครูสามารถใหคะแนนหรือรางวัลกลุมนักเรียนที่ตอบถูกตองได
3. ครูใหนักเรียนทําใบงาน 03 แบบฝกหัดเรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย ในหนาที่ 23 - 24
จากนั้นโดยครูอธิบายวิธีการบันทึกคําตอบ และพานักเรียนอานคําไปทีละขอและใหนักเรียนรวมกัน
เสนอคําตอบ จากนั้นรวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
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ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่
รวมกันโดยครูอาจใชภาพรางกายของมนุษย และใชคําถามดังนี้
4.1 สวนตาง ๆ ที่อยูภายในและภายนอกของรางกายมนุษย มีการทํางานรวมกันหรือไม อยางไร
(นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
4.2 แตละสวนของรางกายมีความสําคัญหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
5. ครูใชสื่อสไลด จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายไดวา
สวนตาง ๆ ทั้งที่อยูภายในและภายนอกรางกายของมนุษยมีหนาที่แตกตางกัน เชน ตามีหนาที่มอง หู
ใชฟงเสียง สมองทําหนาที่ควบคุมการทํางานของรางกาย หัวใจทําหนาที่สงเลือดไปเลี้ยงรางกาย
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะมีการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่รวมกันเพื่อใหทํากิจกรรม
นั้น ๆ ไดดี เชน การเดินทางไปโรงเรียน มีการใชขาและเทาในการเดิน แขนและมือในการหยิ บถื อ
กระเปา ตามองดูเสนทาง ถาสวนใดสวนหนึ่งของรางกายไมทําหนาที่อาจทําใหทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดไม
ดีเทาที่ควร
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง หนาที่สวนตาง ๆ ของรางกาย (6)
8.2 ใบงาน 02 การทําหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 21-22
8.3 ใบงาน 03 แบบฝกหัด เรื่อง หนาของที่สวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 23-24
8.4 วีดิทัศนเพลง หากพวกเรากําลังสบาย
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 การทําใบงาน 02 การทําหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 21-22
9.2 การทําใบงาน 03 แบบฝกหัด เรื่อง หนาของที่สวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 23-24
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่สวนตาง ๆ ของรางกาย จากการตอบคําถามในชั้นเรียนและใบงาน (K)
10.2 ประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 11 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย (6)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

1. มีวินัย
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมัน่ ในการทํางาน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
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เฉลยใบงาน
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ดู

ฟง

ดมกลิ่น

กิน

หยิบจับและถือ

เคลื่อนที่และรับน้ําหนัก
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บันทึกตามผลที่นักเรียนสังเกตได
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มองดู
หู

ฟง

แตกตางกัน
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บันทึกตามผลที่นักเรียนสังเกตได
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สะดวก




ไมสะดวก





ตรงเสน

ไมตรงเสน
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คําตอบขึ้นกับการทํากิจกรรม เชน เตะฟุตบอล
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ขาและเทา

ตา

ไดแตไมปกติ หรือทําไมได
ทําหนาที่รวมกัน
ไดแตไมปกติ หรือทําไมได
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ตา

มองดู

แขนและมือ

จับ

ขาและเทา

ดันพื้น

หู

ฟง

ปาก

พูด
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 12 เรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/2 ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตาง ๆ
อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อภิปรายและบอกความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกาย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- ออกแบบและแสดงบทบาทสมมติเพื่อบอกความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกาย
- สังเกตการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการแสดงบทบาทสมมติ
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ตระหนักความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกาย
3. สาระสําคัญ
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยแตละสวนของรางกายมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิต
4. สาระการเรียนรู
ความรู
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยแตละสวนของรางกายมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิต เชน ตาใชในการมอง มือใชในการหยิบจับ ขาและเทาใชในการเคลื่อนที่ หากสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกายนั้นทําหนาที่ไมไดหรือทําไดไมดี อาจสงผลตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันไดไมปกติ
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากขอมูล
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อภิปรายและบอกความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกาย
5.2 ความสามารถในการคิด
- สังเกตการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการแสดงบทบาทสมมติ
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาและการชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- มีความรับผิดชอบในการทํางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูนําเขาสูบทเรียนเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย โดยใชคําถามวา เมื่อขาดสวนใด
สวนหนึ่งไปแลวจะสงผลอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน เมื่อขาของเราหายไป 1 ขาง
ก็อาจทําใหเดินหรือเคลื่อนที่ไดลําบาก)
2. ครูชักชวนใหนักเรียนไดลองทําทาทางใหสวนตาง ๆ ของรางกายขาดหายไป เชน ขาหาย 1 ขาง
มือหาย 1 ขาง
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
3. ครูใชสื่อสไลดชักชวนนักเรียนอานจุดประสงคในใบกิจกรรมที่ 1 เราดูแลรักษาสวนของรางกายได
อยางไรบาง ขอ 1 หนา 26 และครูใชคําถามอภิปราย ดังนี้
3.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (ความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกาย)
3.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีการใด (การอภิปรายของความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกาย)
3.3 เมื่อเรียนจบแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อภิปรายและบอกความสําคัญของสวนตาง ๆ ของ
รางกาย)
4. ครูชวนนักเรียนอานวิธีทํากิจกรรมที่ 1 ขอ 1-3 แลวรวมกันอภิปรายวิธีการทํากิจกรรมดังนี้
4.1 ขั้นแรกของวิธีทํากิจกรรมนักเรียนตองทําอะไร (เลือกสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย)
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4.2 นักเรียนเลือกสวนของรางกายเพื่ออะไร (เพื่อออกแบบการแสดงบทบาทสมมติ)
4.3 นักเรียนจะออกแบบการแสดงบทบาทสมมติโดยใชสวนของรางกายอยางไร (ออกแบบโดยให
ใชสวนของรางกายทําหนาที่ไดปกติ และใชสวนของรางกายทําหนาที่ไมไดหรือทําไดไมดี เชน
การเดิน 2 ขากับการเดินขาเดียว)
4.4 เมื่อนักเรียนไดแสดงบทบาทสมมติแลว นักเรียนจะตองสังเกตอะไร (สังเกตผลที่เกิดขึ้นเมื่อใช
สวนของรางกายทําหนาที่ไดปกติ และทําหนาที่ไมไดหรือทําไดไมดี)
4.5 นักเรียนจะไดอภิปรายการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับอะไร (อภิปรายความสําคัญของ
สวนของรางกายที่ไดเลือก)
5. ครูใหนักเรียนไดออกแบบการแสดงบทบาทสมมติ แสดงบทบาทสมมติ และบันทึกผลลงในใบงาน
01 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 29 ครูคอยใหความชวยเหลือนักเรียนขณะทํา
กิ จ กรรม และถ า การแสดงบทบาทสมมติ ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความอั น ตรายกั บ นั ก เรี ย น เช น
ถานักเรียนเลือกสวนตาง ๆ ของรางกาย คือ ตา โดยการแสดงบทบาทสมมติใหตามองไมเห็น
หลับตา 2 ขาง แลวเดิน คุณครูควรเตือนนักเรียนระมัดระวังตัวขณะแสดงบทบาทสมมติ
6. นักเรียนออกมานําเสนอผลการทํากิจกรรม โดยครูทําตารางบันทึกผลหนาชั้นเรียนการนําเสนอ
สวนตาง ๆ ของรางกาย
หนาที่
ขาและเทา
เดิน

กิจกรรมที่ออกแบบ
ผลที่เกิดขึ้น
เดินดวยขา 2 ขา
เดินไดสะดวก
เดินดวยขาเพียงขางเดียว เดินไมสะดวก
มือและนิ้วมือ
หยิบจับสิ่งของ มีมือและนิ้วมือครบ
หยิบจับสะดวก
มีมือและนิ้วมือไมครบ
หยิบจับไมสะดวก
7. ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรมโดยใชคําถามดังนี้
7.1 สวนของรางกายที่เพื่อนเลือกแสดงบทบาทสมมติคืออะไร (นักเรียนตอบตามที่ไดทํากิจกรรม
เชน ขาและเทา มือและนิ้วมือ)
7.2 สวนที่นักเรียนเลือกมานั้นทําหนาที่อะไร (แนวคําตอบ เชน ขาและเทาทําหนาที่ในการเดิน
มือและนิ้วมือทําหนาที่ในการหยิบจับสิ่งของ)
7.3 การทําใหสวนของรางกายที่นักเรียนเลือกมานั้นทําหนาที่ไมไดหรือทําไดไมดี ทําไดอยางไร
(แนวคําตอบ เชน การมีขาและเทาเพียงขางเดียวหรือไมมีขาและเทา มีมือและนิ้วมือขาง
เดียวหรือไมมีมือและนิ้วมือ เปนตน)
7.4 การทําใหสวนของรางกายที่นักเรียนเลือกมานั้นทําหนาที่ไมไดหรือทําไดไมดี จะสงผล
อยางไรกับนักเรียน (แนวคําตอบ ใชชีวิตลําบากมากขึ้น เชน มีขาและเทาเพียงขางเดียว
หรือไมมีขาและเทา จะสงผลใหเดินไดไมสะดวกหรือเดินไมได การมีมือและนิ้วมือไมครบ
หรือไมมีมือ จะสงผลใหหยิบจับสิ่งของไมสะดวกหรือหยิบจับสิ่งของไมได)
7.5 สวนของรางกายที่นักเรียนเลือกมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือไม อยางไร
(แนวคําตอบ มีความสําคัญ เชน ขาและเทามีความสําคัญใชในการเดิน มือและนิ้วมือมี

101

ความสําคัญใชในการหยิบจับสิ่งของ)
ขั้นสรุป (เวลา 10 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปผลการทํากิจกรรมโดยใหเลนเกม ขาเปสงของ โดยมีกติกาดังนี้
8.1 แบงนักเรียนออกเปน 2 ทีม ใหมีจํานวนสมาชิกเทา ๆ กัน จากนั้นใหทีมแรกมาเขาแถว
ดานซายฝงดานหนาหองเรียน สวนอีกทีมใหเขาแถวอยูตรงขามกับทีมแรก
8.2 ครูนําของเลนของใช เชน กลองดินสอ ปากกา ยางลบ ไปวางไวที่หนาแถวทั้ง 2 ทีม ทีมละ 1
ชิ้น ตัวอยางเชน ถาเลือกกลองดินสอ ใหวางไวหนาทีมทั้งสองอยางละ 1 กลอง
8.3 ผูเลนคนแรกของแตละทีมตองยกขาขางหนึ่งไปขางหลัง ลักษณะเหมือนยืนขาเดียว เมื่อ
คุณครูบอกเริ่ม ใหแตละทีมกระโดดขาเดียวไปแตะสิ่งของที่วางไวหนาทีมตรงกันขาม แลว
กระโดดขาเดียวกลับมาที่กลุมตนเอง
8.4 เมื่อผูเลนคนแรกกลับมาถึงกลุมใหไปตอแถวขางหลังแลวนั่งลง ผูเลนคนถัดมาเลนเหมือนคน
แรก จนครบทีม
8.5 ทีมใดเลนครบทีมกอนถือวาทีมนั้นชนะ
คุณครูกลาวคําชมเชยทีมที่ทําไดไวที่สุด จากนั้นครูถามโดยใชคําถาม ถาสวนใดสวนหนึ่งของ
รางกายทําหนาที่ไดไมดีหรือทําไมได จะสงผลตอการใชชีวิตของนักเรียนอยางไร
9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายไดวา มนุษยใชสวน
ตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยแตละสวนของรางกายมีความสําคัญต อ การ
ดํารงชีวิต เชน ตาใชในการมอง มือใชในการหยิบจับ ขาและเทาใชในการเคลื่อนที่ หากสวนใด
ส ว นหนึ่ ง ของร า งกายนั้ น ทํ า หน า ที่ ไ ม ไ ด ห รื อ ทํ า ได ไ ม ดี อาจส ง ผลต อ การทํ า กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวันไดไมปกติ
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
8.2 ใบงานกิจกรรมที่ 1 เราดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายไดอยางไรบาง หนา 26 และใบงาน 01
การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 29
8.3 อุปกรณการทํากิจกรรม ขาเปสงของ เชน กลองดินสอ ปากกา ยางลบ
8.4 อุปกรณที่ใชในการแสดงบทบาทสมมติ เชน เทปกาว สําลี ผาปดตา เชือก
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 แสดงบทบาทสมมติเพื่อบอกความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกาย
9.2 ใบงาน 01 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 29
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย จากการตอบคําถามในชั้นเรียนและ
ในใบงาน (K)
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10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 12 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการทําหนาที่
ของสวนตาง ๆ ของ
รางกาย ดวยตนเองโดย
ไมเพิ่มเติมความคิดเห็น

การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติม
ขอมูล
ความเห็นเกีย่ วกับการ
ดูแลรักษาสวนตาง ๆ
ของรางกายในการทํา
กิจกรรมไดอยางมี
เหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตัวเอง

พอใช (2)
สามารถใชประสาท
สัมผัสในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการทํา
หนาที่ของสวนตาง ๆ
ของรางกาย โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือ
ผูอื่น
สามารถเพิ่มเติม
ความเห็นเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสวนตาง ๆ
ของรางกายในการทํา
กิจกรรม ไดอยางมี
เหตุผล โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือ
ผูอื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใชประสาท
สัมผัสในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการทํา
หนาที่ของสวนตาง ๆ
ของรางกายไดเพียง
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
สามารถเพิ่มเติม
ความเห็นการดูแลรักษา
สวนตาง ๆ ของรางกาย
ในการทํากิจกรรม ได
อยางมีเหตุผล เพียง
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
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ทักษะกระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การตี ความหมายข อมู ล สามารถตีความหมาย
และลงขอสรุป
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต
และลงขอสรุปไดวา
สวนตาง ๆ ของรางกาย
มีความสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยได
ถูกตองดวยตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมาย
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต
และลงขอสรุปไดวา
สวนตาง ๆ ของรางกาย
มีความสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยได
ถูกตอง โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือ
ผูอื่น

สามารถตีความหมาย
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต
และลงขอสรุปไดวา
สวนตาง ๆ ของรางกาย
มีความสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยได
เพียงบางสวน ถึงแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครู
หรือผูอื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 12 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

1
2

ซื่อสัตยสุจริต
มุงมั่นในการทํางาน

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 13
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 13 เรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/2 ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตาง ๆ
อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อภิปรายและบอกวิธีการดูแลรักษาสวนของรางกายใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสวนของรางกายใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ตระหนักความสําคัญของการดูแลรักษาสวนของรางกายใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย
3. สาระสําคัญ
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต มนุษยจึงควรใชสวน
ตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
4. สาระการเรียนรู
ความรู
รางกายของเราประกอบดวยสวนตาง ๆ หลายสวน เราควรดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายอยาง
ถูกตอง สะอาด และปลอดภัยอยูเสมอ เพื่อใหทําหนาที่ตอไปได เชน ใชตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว าง
เพียงพอ ไมขยี้ตาเมื่อมีฝุนเขาตา ไมใชไมแคะหู หรือการดูแลรักษามือของเราใหดี เชน ทําความสะอาดมือกอน
ทานอาหารหรือหลังจากเขาหองน้ําทุกครั้ง เพื่อใหมือสะอาดอยูเสมอ การไมใชมือหิ้วของหนักเกินไป การไมใช
มือสัมผัสของรอนหรือของมีคมโดยตรง
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การลงความเห็นจากขอมูล
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกวิธีการดูแลรักษาสวนของรางกายใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายขอมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสวนของรางกายใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย ที่
ไดจากการรวบรวมขอมูล
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- มีความรับผิดชอบในการทํางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรูเดิม โดยการใชวีดิทัศนนิทานเรื่อง หนูนิดไมยอมแปรงฟน จากนั้นครูและนักเรียน
รวมกันสนทนาและใชคําถามเกี่ยวกับนิทานดังนี้
1.1 นักเรียนคิดวาทําไมหนูนิดถึงปวดฟน (เพราะหนูนิดไมแปรงฟน)
1.2 ในความคิดของนักเรียน คิดวาหนูนิดจะกลับมาปวดฟนไดอีกหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตาม
ความเขาใจ เชน สามารถกลับมาเปนไดโดยไมแปรงฟน หรือไมกลับมาเปน เพราะมีการแปรงฟน)
1.3 ถานักเรียนเปนหนูนิด นักเรียนจะมีวิธีปองกันตัวเองไมใหปวดฟนอยางไร (นักเรียนตอบตามความ
เขาใจ เชน การแปรงฟนเปนประจํา หรืองดการกินขนมขบเคี้ยว)
ขั้นสอน (45 นาที)
2. ครูใชสื่อสไลดชักชวนนักเรียนอานจุดประสงคในใบกิจกรรมที่ 1 เราดูแลรักษาสวนของรางกายได
อยางไรบาง ขอ 2 หนา 26 และครูใชคําถามอภิปราย ดังนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (การดูแลรักษาสวนของรางกายอยางถูกตอง สะอาด และปลอดภัย)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีการใด (รวบรวมขอมูล)
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2.3 เมื่อเรียนจบแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อภิปรายและบอกวิธีการดูแลรักษาสวนของรางกายอยาง
ถูกตอง สะอาด และปลอดภัย)
3. ครูชวนนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 ขอ 4 แลวรวมกันอภิปรายวิธีการทํากิจกรรมดังนี้
3.1 นักเรียนจะไดอานใบความรูเรื่องอะไร (การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย)
3.2 เมื่ออานใบความรูแลวจะตองทําอยางไร (อภิปรายวิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย
ใหสะอาด ปลอดภัย และถูกตอง)
4. ครูชักชวนนักเรียนอานใบความรูเรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 27-28 โดยครูพา
นักเรียนอานทีละยอหนา และครูใชคําถามอภิปรายดังตอไปนี้
4.1 นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหถูกตอง และสะอาดอยางไร ยกตัวอยางมา 1
กิจกรรม (เชน การดูแลรักษาความสะอาดของฟนและชองปาก โดยการแปรงฟนเปนประจําทุก
วัน)
4.2 นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหถูกตองและปลอดภัยอยางไร ยกตัวอยางมา
1 กิจกรรม (เชน การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองเวลาปนจักรยานจะชวยใหปลอดภัยเวลาเกิด
อุบัติเหตุ)
5. ครูใหนักเรียนบันทึกผลการอภิปรายจากใบความรู ในใบงาน 01 เรื่องการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของ
รางกาย หนา 30
ขั้นสรุป (เวลา 10 นาที)
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูรวมกันโดยใชภาพที่แสดงการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ใชสวนของ
รางกายที่ถูกตองและไมถูกตอง สะอาดและไมสะอาด ปลอดภัยและไมปลอดภัย แลวใหนักเรียนบอก
วา การทํากิจกรรมนั้นเปนการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายหรือไมอยางไร (นักเรียนสรุปตาม
ความเขาใจ เชน การเดินที่สวมรองเทา และการเดินแบบไมสวมรองเทา การใชตามองโทรทัศน
ในเวลามืด การขยี้ตาแรง ๆ การสั่งน้ํามูกแรง ๆ กับการอยูในที่ที่อากาศถายเท การฟงเพลงเสียงดัง
กับการฟงเพลงเสียงเบา)
7. ครู และนั กเรี ย นร วมกั น สรุ ปเกี่ ยวกับ การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายไดว า รางกายของเรา
ประกอบดวยสวนตาง ๆ หลายสวน เราควรดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง สะอาด
และปลอดภัยอยูเสมอ เพื่อใหทําหนาที่ตอไปได เชน ใชตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ
ไมขยี้ตาเมื่อมีฝุนเขาตา ไมใชไมแคะหู หรือการดูแลรักษามือของเราใหดี เชน ทําความสะอาดมือกอน
ทานอาหารหรือหลังจากเขาหองน้ําทุกครั้ง เพื่อใหมือสะอาดอยูเสมอ การไมใชมือหิ้วของหนักเกินไป
การไมใชมือสัมผัสของรอนหรือของมีคมโดยตรง

108

8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลดเรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
8.2 ใบความรูเรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 27-28
8.3 ใบงาน 01 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 30
8.4 วีดิทัศน นิทานเรื่อง หนูนิดไมยอมแปรงฟน
8.5 ภาพที่แสดงการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ใชสวนของรางกายที่ถูกตองและไมถูกตอง
สะอาดและไมสะอาด ปลอดภัยและไมปลอดภัย
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การทําใบงาน 01 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 30
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย จากการตอบคําถามในชั้นเรียนและ
ในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 13 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความเห็น
ขอมูล
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสวน
ตาง ๆ ของรางกายในการ
ทํากิจกรรมไดอยางมี
เหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตัวเอง

พอใช (2)
สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสวน
ตาง ๆ ของรางกายในการ
ทํากิจกรรม ไดอยางมี
เหตุผล โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถเพิ่มเติม
ความเห็นการดูแลรักษา
สวนตาง ๆ ของรางกาย
ในการทํากิจกรรมได
อยางมีเหตุผลเพียง
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
ก า ร ตี ค ว า ม ห ม า ย สามารถตีความหมาย
สามารถตีความหมาย
สามารถตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป ขอมูลที่ไดจากการรวบรวม ขอมูลที่ไดจากการรวบรวม ขอมูลที่ไดจากการ
ขอมูลและลงขอสรุป
ขอมูลและลงขอสรุป
รวบรวมขอมูลและลง
เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษา เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษา ขอสรุปไดถูกตองเพียง
สวนตาง ๆ ของรางกายได สวนตาง ๆ ของรางกายได บางสวน ถึงแมจะไดรับ
ถูกตองดวยตนเอง
ถูกตอง โดยอาศัย
คําแนะนําจากครูหรือ
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น ผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 13 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 14
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 14 เรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/2 ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตาง ๆ
อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกวิธีการดูแลรักษาสวนของรางกายตนเองใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- ออกแบบวิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ตระหนักความสํ าคั ญของการดู แลรั กษาสวนของรางกายตนเองให ถูกต อง สะอาด และ
ปลอดภัย
3. สาระสําคัญ
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต มนุษยจึงควรใชสวน
ตาง ๆ ของรางกายตนเองอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
4. สาระการเรียนรู
ความรู
รางกายของเราประกอบดวยสวนตาง ๆ หลายสวน เราควรดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายอยาง
ถูกตอง สะอาด และปลอดภัยอยูเสมอ เพื่อใหทําหนาที่ตอไปได เชน ใชตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว าง
เพียงพอ ไมขยี้ตาเมื่อมีฝุนเขาตา ไมใชไมแคะหู หรือการดูแลรักษามือของเราใหดี เชน ทําความสะอาดมือกอน
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ทานอาหารหรือหลังจากเขาหองน้ําทุกครั้ง เพื่อใหมือสะอาดอยูเสมอ การไมใชมือหิ้วของหนักเกินไป การไมใช
มือสัมผัสของรอนหรือของมีคมโดยตรง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- ตีความหมายจากขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกวิธีการดูแลรักษาสวนของรางกายตนเองใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย
5.2 ความสามารถในการคิด
- คิดวิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- มีความรับผิดชอบในการทํางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลวเกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหถูกตอง สะอาด
และปลอดภั ย โดยครู เ ป ดวี ดิทัศน เพลงแปรงฟน และภาพการกัดน้ําแข็งหรือกัดเนื้อผลไมแข็ง ๆ
จากนั้นใหนักเรียนชวยกันตอบวิธีการแปรงฟนในเนื้อเพลง โดยใหนักเรียนไดยกตัวอยางวิธีการดูแล
รักษาสวนตาง ๆ ของรางกายตามหัวขอดังนี้
1.1 จากวีดิทัศนเปนการดูแลรักษาฟนหรือไม อยางไร (เปนการดูแลรักษาฟน โดยการแปรงฟนหลัง
อาหาร และแปรงขึ้น ๆ ลง ๆ)
1.2 ทําไมเราจึงตองแปรงฟน (เพื่อใหฟนของเราสะอาด และไมผุ)
1.3 ฟนมีหนาที่อะไร (ใชกัด ฉีก บดเคี้ยวอาหารใหละเอียดและยังชวยใหออกเสียงไดชัดเจน)
1.4 วิธีการใดบางที่ทําใหฟนทําหนาที่ไดดี (แปรงฟนทุกวันเพื่อใหฟนและชองปากสะอาด นอกจากนี้
ตองหลีกเลี่ยงการกัดเขี้ยวอาหารที่แข็ง รอนจัด และเย็นจัด)
1.5 ถาเราใชฟนกัดถุงขนมหรือกัดของแข็งมาก ๆ เปนวิธีการใชฟนที่ถูกตองหรือไม อยางไร (ไม
ถูกตอง เพราะอาจทําใหฟนเกิดความเสียหายจากการขบกัดแรง ๆ และอาจทําใหปวดฟนได)
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ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมในวิธีการทํากิจกรรมขอ 5 หนา 26 และใหนักเรียนแตละกลุมระดม
ความคิดเกี่ ยวกับ ความสํ าคัญของการดู แลรั กษาสว นตาง ๆ ของรางกาย โดยครูใชคําถามเพื่ อ ให
นักเรียนอภิปรายรวมกัน ดังนี้
2.1 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหสะอาด ชวยใหรางกายเปนอยางไร (ทําใหสวนตาง ๆ
ของรางกายไมไดรับเชื้อโรค เชน แปรงฟนทุกครั้งหลังกินอาหาร เพื่อทําใหฟนสะอาด)
2.2 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหถูกตอง ชวยใหรางกายเปนอยางไร (ทําใหสวนตาง ๆ
ของร า งกายไม ไ ด รั บ อั น ตราย เช น ไม ค วรเอามื อ ที่ เ ป ย กไปจั บ และเสี ย บปลั๊ ก ไฟ และทํ า ให
สวนตาง ๆ ของรางกายสะอาด เชน การลางมือใหถูกวิธี ทําใหมือสะอาดปราศจากเชื้อโรค)
2.3 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหปลอดภัย ชวยใหรางกายเปนอยางไร (ปองกันไมใหเกิด
อันตรายแกตนเองและทําใหสวนตาง ๆ ของรางกายไมไดรับการบาดเจ็บ เชน สวมหมวกนิรภัย
ขี่รถจักรยาน เปนตน)
3. ครูชักชวนใหนักเรียนบันทึกผลการทํากิจกรรมในใบงาน 01 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย
หนา 31 โดยใหนักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย
4. ครูเลือกนักเรียนออกมานําเสนอภาพวาดที่ตนเองวาด และอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษา
สวนตาง ๆ ของรางกายใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย โดยใชตารางเพื่อเปรียบเทียบขอมูล
ที่นักเรียนนําเสนอ ดังนี้
สวนตาง ๆ ของ วิธีการดูแลรักษาสวน
ถูกตอง
สะอาด
ปลอดภัย
รางกาย
ตาง ๆ ของรางกาย
ฟน
การแปรงฟน
√
√

5. ครูและนักเรียนรวมกันตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมในใบงาน 01 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของ
รางกาย หนา 31-32
ขั้นสรุป (เวลา 10 นาที)
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายไดวา สวนตาง ๆ
ของรางกายมนุษยมีความสําคัญในการทํากิจกรรมตาง ๆ และใชในการดํารงชีวิต ดังนั้นมนุษยจึงควร
ดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ เพื่อให
รางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยและไมเกิดอันตราย
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
8.2 ใบงาน 01 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 31 - 32
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8.3 วีดิทัศน เพลง แปรงฟน
8.4 ภาพการกัดน้ําแข็งหรือการกัดเนื้อผลไมแข็ง ๆ
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 การนําเสนอภาพวาดเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายหนาชั้นเรียน
9.2 การทําใบงาน 01 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายและการตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม
หนา 31 – 32
10 . การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย จากการตอบคําถามในชั้นเรียนและ
ในใบงาน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมจากแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)

115

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 14 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การตีความหมาย
สามารถตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป ขอมูลที่ไดจากการอภิปราย
และลงขอสรุปเกี่ยวกับ
วิธีการดูแลรักษา
สวนตาง ๆ ของรางกายได
ยางถูกตอง ปลอดภัย และ
รักษาความสะอาดอยูเสมอ
ดวยตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมาย
ขอมูลที่ไดจากการอภิปราย
และลงขอสรุปไดวาวิธีการ
ดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของ
รางกายไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย และรักษาความ
สะอาดอยูเสมอ โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

สามารถตีความหมายขอมูล
ที่ไดจากการอภิปรายและลง
ขอสรุปไดเพียงบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจาก
ครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 14 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มีวินัย
มุงมั่นในการทํางาน

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 15
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย
แผนการเรียนรูที่ 15 เรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/2 ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวนตาง ๆ
อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความสําคัญของการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
3. สาระสําคัญ
มนุ ษ ย ใ ช ส ว นต า ง ๆ ของร า งกายในการทํ า กิ จ กรรมต า ง ๆ เพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต มนุ ษ ย จึ ง ควรใช
สวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ
4. สาระการเรียนรู
ความรู
มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต มนุษยจึงควรใช
สวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ เพื่อใหทําหนาที่ตอไปได เชน
ใชตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสวางเพียงพอ ดูแลตาใหปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตา
อยูเสมอ
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5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกวิธีการดูแลรักษาสวนของรางกายตนเองใหถูกตอง สะอาด และปลอดภัย
5.2 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- มีความรับผิดชอบในการทํางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครู ต รวจสอบความรู พื้น ฐานจากความรูเกี่ย วกับ การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหถูกตอง
สะอาด และปลอดภัย โดยใชคําถามดังนี้
1.1 ยกตัวอยางวิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหสะอาดและปลอดภัย (นักเรียนตอบตาม
ความเขาใจ เชน การลางมือใหสะอาด การสวมหมวกกันน็อคเมื่อปนจักรยาน)
1.2 นอกจากวิธีการขางตนที่กลาวมาแลว นักเรียนคิดวายังมีวิธีอื่นที่ดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของ
รางกายใหสะอาดและปลอดภัยอีกหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
ขั้นสอน (เวลา 50 นาที)
2. ครูเปดวีดิทัศนการลางมือใหถูกตอง ใหนักเรียนไดรับชม จากนั้นครูใชคําถามดังนี้
2.1 จากวีดิทัศน เราใชอวัยวะสวนใดในการลางมือ (มือ)
2.2 เพราะเหตุใดเราควรจึงลางมือ (เพื่อใหมือสะอาด)
2.3 ถาหากนักเรียนไปวิ่งเลนสนามเด็กเลน แลวเอามือจับกับเครื่องเลนมา นักเรียนควรทําอยางไร
(ลางมือใหสะอาดกอนทํากิจกรรมตอไป)
3. ครู ใช สื่ อสไลด ชั กชวนนั กเรี ย นทํ า กิจ กรรมใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องการดูแลรักษาสว นตาง ๆ
ของรางกาย หนา 33-34
4. ครูใหนักเรียนสังเกตภาพ สอนนักเรียนอานขอความใตภาพ และอภิปรายภาพการกระทําเกี่ยวกับ
วิธีการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายใหปลอดภัยและสะอาด ในใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่อง
การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 33-34 ทีละภาพ
5. นักเรียนทําใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 33-34 จากนั้น
รวมกันลงความเห็นขอมูลและตรวจคําตอบที่ถูกตอง
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ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
6. ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เกี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาส ว นต า ง ๆ ของร า งกายได ว า ส ว นต า ง ๆ
ของรางกายมนุษยมีความสําคัญในการทํากิจกรรมตาง ๆ และใชในการดํารงชีวิต ดังนั้นมนุษยจึงควร
ดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยูเสมอ เพื่อให
รางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยและไมเกิดอันตราย
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
8.2 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องเราดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 33-34
8.3 บัตรภาพการกระทําเกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องเราดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย หนา 33-34
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย จากการทําใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)

120

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 15 การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย (4)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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เฉลยใบงาน
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เชน ตา
มองดู

ปดตา
มองไมเห็นสิ่งตาง ๆ



123

๑,๒,๓,๔,๕,๖
๑,๒
๓,๔,๕,๖
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เชน รูปอาบน้ํา



ทุกสวนเพราะ เราควรดูแลรักษาสวนตาง ๆ เพื่อใหทําหนาที่ตอไปได เชน
ใชตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ ดูแลตาใหปลอดภัยจาก
อันตราย และรักษาความสะอาดตาอยูเสมอ

125












เชน ใชตามองตัวหนังสือในทีท่ ี่มีแสงสวางไมเพียงพอ จะทําใหสายตาเสีย

สวนตาง ๆ ของรางกาย
สะอาด

แข็งแรง
อันตราย
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หนวยการเรียนรูที่ ๑
จํานวนเวลาเรียน ๙ ชั่วโมง

หนวยยอยที่ ๒ สวนตาง ๆ ของสัตว
ชื่อหนวย ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู ๒ แผน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญของหนวย
สั ต ว มี ห ลายชนิ ด แต ล ะชนิ ด มี ส ว นต า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะและหน า ที่ แ ตกต า ง เพื่ อ ให เ หมาะสมในการ
ดํารงชีวิต เชน ปลามีครีบเปนแผน สวนกบ เตา แมว มีขา ๔ ขาและมีเทา สําหรับใชในการเคลื่อนที่
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๒
เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การลําเลียงสารผานเซลล ความสัมพัน ธ ข อง
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่สัมพันธกันรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๑/๑ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว พืช มนุษย
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยที่ ๒ สวนตาง ๆ ของสัตว
สัตวมีหลายชนิด
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกันเพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต

โครงสรางของหนวยยอยที่ ๒ สวนตาง ๆ ของสัตว
หนวยการเรียนรู

ชื่อหนวยยอย

หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที่ ๒
๑ ตัวเราและ
สวนตาง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตรอบตัว
สัตว

จํานวนแผน
๒

ชื่อแผนการจัด
การเรียนรู
ลักษณะของสวน
ตาง ๆ ของสัตว
หนาที่ของสวน
ตาง ๆ ของสัตว

จํานวนชั่วโมง
๔
๕
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 16
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชา วิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 2 สวนตาง ๆ ของสัตว
แผนการเรียนรูที่ 16 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว
- บรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคีในการทํางานกลุม
3. สาระสําคัญ
สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ หลายสวน ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน เชน ตามี 2 ตา เปนวงกลม
หูมี 2 หู เรียวยาว จมูกมี 2 รูมีสีดํา ปากมี 1 ปากเปนชองวาง ขามี 4 ขาและเทาแบบแบน
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาและชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคีในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มวีนิัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6. 3 มุง มัน่ ในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที )
1. ครูนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยครูเปดวีดิทัศนนิทานกระตายกับเตา จากนั้นครูใชคําถามถามนักเรียน
ดังนี้
1.1 สัตวชนิดใดวิ่งแขงขันกัน (2 ชนิด ไดแก กระตาย เตา)
1.2 ผลการแขงขันเปนอยางไร (เตาชนะกระตาย)
1.3 เพราะเหตุใดเตาจึงสามารถชนะกระตายได (เพราะกระตายนอนหลับ)
2. ครูใชสื่อสไลดแสดงรู ปกระต ายและเตา เพื่อใหนักเรีย นรว มกันสั งเกตและใหนั กเรี ยนแสดงความ
คิดเห็น แลวใชคําถามดังนี้
2.1 กระตายและเตาใชสวนใดของรางกายในการเคลื่อนที่ (ขา)
2.2 ขาของกระตายและเตามีลักษณะเหมือนและแตกตางกันอยางไร (เหมือนกันคือ กระตายและเตา
มี 4 ขาเหมือนกัน สวนที่แตกตางคือ ขาและเทาของกระตายยาวกวาเตา)
2.3 ถากระตายไมนอนหลับนักเรียนคิดวาผลการแขงขันเปนอยางไร เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตาม
ความเขาใจ)
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2.4 ขาของสัตวชนิดอื่น ๆ มีลักษณะเปนอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
3. ครูใชสื่อสไลดใหนักเรียนอาน ชื่อกิจกรรมและจุดประสงค ในใบกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของสัตว
มีอะไรบาง หนา 36 จากนั้นครูชักชวนใหนักเรียนอาน ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่
จะเรียน โดยใชคําถามดังนี้
3.1 กิจกรรมนี้เรียนเรื่องอะไร (ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว)
3.2 กิจกรรมนี้ทําอยางไร (สังเกตลักษณะของสัตวในทองถิ่นของนักเรียน)
3.3 เมื่อเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว)
4. ครูชักชวนนักเรียนอานวิธีทําและทําความเขาใจวิธีการทํากิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของสัตวมีอะไรบาง
หนา 36 ขอที่ 1 - 2 โดยใชคําถามดังตอไปนี้
4.1 นักเรียนสํารวจสัตวในทองถิ่นกี่ชนิด (1 ชนิด)
4.2 นักเรียนจะวาดรูปลงในใบงานหนาอะไร (หนา 37)
4.3 นักเรียนตองวาดรูปสัตวอยางไร (วาดลักษณะและสวนประกอบตามที่สังเกตได)
4.4 นักเรียนเขียนอะไรลงในรูปที่วาด (เขียนชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว)
5. ครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของสัตวมีอะไรบาง ขอ 1-2
6. ครูนําสัตวที่มีในทองถิ่น 4-5 ชนิด เชน ปลาหางนกยูง ปลากัด จิ้งหรีด นก มด จิ้งจก ลูกเจี๊ยบ เพื่อให
นักเรียนไดสังเกตและรวมกันอภิปราย
7. จากนั้นครูใหนักเรียนวาดรูปภาพและระบายสีสัตวที่นักเรียนสนใจลงในใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของ
สัตว หนา 37 จากนั้นใหเขียนชี้บอกสวนตาง ๆ ของสัตวใหครบถวน โดยครูคอยใหคําชี้แนะและ
ชวยเหลือการเขียนชื่อสวนตาง ๆ ใหถูกตองหรือเขียนสวนตาง ๆ สรุปใหนักเรียนบนกระดาน
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูรวมกันโดยใชคําถามวา จากกิจกรรม สัตวแตละชนิดมี
สวนตาง ๆ อะไรบาง
9. ครูใชภาพวาดของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตวไดวา
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ หลายสวน และมีลักษณะที่แตกตางกัน
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (1)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของสัตวมีอะไรบาง หนา 36
8.3 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของสัตว หนา 37
8.4 วีดิทัศนนิทานเรื่อง กระตายกับเตา
8.5 สัตวชนิดตาง ๆ ในทองถิ่น
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9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 สังเกตลักษณะของสัตวในทองถิ่นของนักเรียน
9.2 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของสัตว หนา 37
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 16 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาท
สัมผัสในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น ดวยตนเอง
โดยไมเพิ่มเติมความ
คิดเห็น

พอใช (2)
สามารถใชประสาท
สัมผัสในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือ
ผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาท
สัมผัสในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น ไดเพียง
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
การจัดกระทําและ
สามารถวาดรูปและ
สามารถวาดรูปและ
สามารถวาดรูปและ
สื่อความหมายขอมูล
นําเสนอลักษณะของ
นําเสนอลักษณะของ
นําเสนอลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของสัตวใน สวนตาง ๆ ของสัตวใน สวนตาง ๆ ของสัตวใน
ทองถิ่น ใหผูอื่นเขาใจได ทองถิ่น ใหผูอื่นเขาใจได ทองถิ่น ใหผูอื่นเขาใจได
งายและชัดเจน ไดดวย โดยอาศัยคําแนะนําของ เพียงบางสวน ถึงแมจะ
ตนเอง
ครูหรือผูอื่น
ไดรับคําแนะนําจากครู
หรือผูอื่น
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความ สามารถเพิ่มเติมความ สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
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วิทยาศาสตร

ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น ไดอยางมี
เหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น ไดอยางมี
เหตุผล โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือ
ผูอื่น

ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่นไดอยางมี
เหตุผลเพียงบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนํา
จากครูหรือผูอื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 16 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

1
2
3

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 17
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 2 สวนตาง ๆ ของสัตว
แผนการเรียนรูที่ 17 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว
- บรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคีในการทํางานกลุม
3. สาระสําคัญ
สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ หลายสวน ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน เชน ตามี 2 ตา เปนวงกลม
หูมี 2 หู เรียวยาว จมูกมี 2 รูมีสีดํา ปากมี 1 ปากเปนชองวาง ขามี 4 ขาและเทาแบบแบน
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- การสังเกต
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสวนตาง ๆ ของสัตว โดยครูนําภาพสัตวที่นักเรียนไมเคย
พบเห็นในทองถิ่น เชน หมีแพนดา วาฬ ใหนักเรียนแตละกลุมตอจิ๊กซอและรวมกันสังเกตภาพ แลวใช
คําถามดังนี้
1.1 ภาพที่นักเรียนตอจิ๊กซอไดคือสัตวชนิดใด (หมีแพนดา วาฬ)
1.2 สัตวที่นักเรียนตอไดนั้นมีสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง (หมีแพนดา มี 4 ขา วาฬไมมีขา)
1.3 สวนตาง ๆของสัตวชนิดนี้เหมือนกับที่นักเรียนไดวาดไปชั่วโมงที่แลวหรือไมอยางไร (นักเรียนตอบ
ตามความเขาใจ)
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
2. ครูนําบัตรคําชื่อสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว มาใหนักเรียนฝกอาน จากนั้นครูใชสื่อสไลดชักชวน
นักเรียนอานวิธที ํา ในกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของสัตวมีอะไรบาง ขอที่ 3-4 หนา 36 และตรวจสอบ
ความเขาใจ โดยใชคําถามดังตอไปนี้
2.1 นั ก เรี ย นจะต อ งร ว มกั น อภิ ป รายกั บ เพื่ อ นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งอะไร (อภิ ป รายชื่ อ และลั ก ษณะของ
สวนตาง ๆ ของสัตว)
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2.2 หลังจากนักเรียนอภิปรายกับเพื่อนแลว นักเรียนจะตองเพิ่มเติมขอมูลอะไรลงไปในภาพวาด
(เติมชื่อและสวนตาง ๆ ของสัตวใหครบถวน)
3. ครูใหนักเรียนที่วาดภาพสัตวเหมือนกันไปรวมกลุมกัน เพื่ออภิปรายชื่อของสัตวและลักษณะตาง ๆ
ของสัตว จากนั้นใหนักเรียนเขียนชื่อสวนตาง ๆ ของสัตวที่ตนเองวาดเพิ่มเติมใหครบถวน ลงในใบงาน
01 สวนตาง ๆ ของสัตว หนา 37 ที่ไดวาดไว
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใหนักเรียนบอกชื่อและลักษณะตาง ๆ
ของสัตวที่ไดวาด
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตวไดวา รางกายของสัตวแตละชนิด
มีสวนตาง ๆ หลายสวนที่เหมือนและแตกตางกัน เชน สัตวทุกตัวมีตา 2 ขางเหมือนกัน หรือนกกับ
ลูกเจี๊ยบมีขา 2 ขาเหมือนกัน มดแดงกับจิ้งจกมีขา 4 ขา เหมือนกัน แตปลาไมมีขา
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (2)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของสัตวมีอะไรบาง หนา 36
8.3 ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของสัตว หนา 37
8.4 บัตรภาพจิ๊กซอสัตวที่นักเรียนไมเคยพบเห็นในทองถิ่น เชน หมีแพนดา วาฬ
8.5 บัตรคําชื่อสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ใบงาน 01 สวนตาง ๆ ของสัตว หนา 37
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 17 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น ดวยตนเองโดย
ไมเพิ่มเติมความคิดเห็น
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น ไดอยางมี
เหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น โดยการชี้แนะ
ของครูหรือผูอื่น

สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่นไดเพียงบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนํา
จากครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่นไดอยางมีเหตุผล
เพียงบางสวน ถึงแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น

สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ในทองถิ่น ไดอยางมี
เหตุผล โดยการชี้แนะของ
ครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 17 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 18
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชา วิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 2 สวนตาง ๆ ของสัตว
แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว
- บรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ หลายสวน ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน เชน ตามี 2 ตา เปนวงกลม
หูมี 2 หู จมูกมี 2 รู ปากมี 1 ปากเปนชองวาง ขามี 4 ขาและเทาแบบแบน
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การลงความเห็นจากขอมูล
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
5.2 ความสามารถในการคิด
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุง มั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูใชวีดิทัศนเพลง ชาง ชาง ชาง ใหนักเรียนทําทาทางประกอบเพลง และสังเกตลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของชาง จากนั้นใชคําถามอภิปรายความรูดังนี้
1.1 รางกายของชางประกอบดวยสวนตาง ๆ อะไรบาง (แนวคําตอบ เชน ตา หู จมูก ปาก งวง งา ขา
หาง)
1.2 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของชางมีลักษณะอยางไร (แนวคําตอบ เชน จมูกยาวเรียกวางวง มีเขี้ยว
ใตงวงเรียกวา งา มีหูขนาดใหญ หางยาว ขาและเทาใหญ ลําตัวใหญ)
ขั้นสอน (เวลา 50 นาที)
2. ครูนําภาพสัตวที่นักเรียนแตละกลุมไดวาดและนําเสนอเมื่อชั่วโมงที่แลวมา 5 ชนิด ติดไวบนกระดาน
เพื่อใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวาสัตวเหลานั้นมีชื่อเรียกวาอะไรและมีสวนตาง ๆ
ของรางกายอะไรบาง
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3. ครูบันทึกขอมูลที่นักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นลงในตารางที่ครูเตรียมไวบนกระดาน ดังตาราง
ชนิดของสัตว/
ตา
หู
ปาก
จมูก
ลักษณะอื่น ๆ ลักษณะอื่น ๆ
ลักษณะ
ปลา




ครีบ

4. ครูใหนักเรียนบันทึกขอมูลจากการสังเกตและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว
แตละชนิดและตอบคําถามในคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา 38 ขอ 1-3
5. จากนั้นครูนําอภิปรายเกี่ยวกับชื่อของสัตว ลักษณะของสัตว และถามคําถามอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จํานวนของสวนตาง ๆ ของรางกายสัตวแตละชนิด เชน จํานวนขา จํานวนตา
6. ครูใชสื่อสไลดใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตวบางชนิดที่นักเรียนวาด เชน
ปลาไมมีหูสวนนอกหรือใบหูใหเห็น แตจริง ๆ แลวปลาไดยินเสียงจากภายนอกโดยมีเสนขางลําตัว
ทําหนาที่รับเสียง นกเปนชองอยูขางหัวลักษณะเปนรูเล็ก ๆ แตไมมีใบหู
7. ครูและนักเรียนรวมกันตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา 38
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูรวมกันอภิปราย โดยครูใชสื่อสไลดที่มีภาพลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของสัตวชนิดตาง ๆ ที่นักเรียนเคยไดเรียนในกิจกรรมที่ผานมา แลวใหนักเรียนบอกชนิด
ของสัตว และชื่อของสวนตาง ๆ ของสัตวชนิดนั้น
9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตวไดวา ลักษณะตาง ๆ สัตว
แตละชนิดมีสวนตาง ๆ หลายสวน ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน เชน ตามี 2 ตา เปนวงกลม
หูมี 2 หู เรียวยาว จมูกมี 2 รูมีสีดํา ปากมี 1 ปากเปนชองวาง ขามี 4 ขาและเทาแบบแบน
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (3)
8.2 ใบงานคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา 38
8.3 วีดิทัศนเพลงชาง ชาง ชาง
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ใบงานคําถามหลังทํากิจกรรม หนา 38
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10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของสัตว
ไดอยางมีเหตุผล จาก
ความรูหรือประสบการณ
เดิมไดดวยตนเอง
ก า ร ตี ค ว า ม ห ม า ย สามารถตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป ขอมูลที่ไดจากการ
อภิปรายและลงขอสรุปได
วาลักษณะตาง ๆ สัตวแต
ละชนิดมีสวนตาง ๆ หลาย
สวน ซึ่งแตละสวนมี
ลักษณะแตกตางกันได
ถูกตองดวยตนเอง

คะแนน

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของสัตว ได
อยางมีเหตุผล โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ
ของสัตว ไดอยางมีเหตุผลเพียง
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น

สามารถตีความหมายขอมูล
ที่ไดจากการอภิปรายและ
ลงขอสรุปไดลักษณะตาง ๆ
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ
หลายสวน ซึ่งแตละสวนมี
ลักษณะแตกตางกันได
ถูกตอง โดยอาศัยคําแนะนํา
ของครูหรือผูอื่น

สามารถตีความหมายขอมูลที่ได
จากการอภิปรายและลงขอสรุป
ไดถูกตองเพียงบางสวน ถึงแม
จะไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 19
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชา วิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 2 สวนตาง ๆ ของสัตว
แผนการเรียนรูที่ 19 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (4)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตวและพืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว
- บรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ หลายสวน ซึ่งแตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน เชน ตามี 2 ตา เปนวงกลม
หูมี 2 หู จมูกมี 2 รู ปากมี 1 ปากเปนชองวาง ขามี 4 ขาและเทาแบบแบน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
-
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5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
5.2 ความสามารถในการคิด
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูใชสื่อสไลดนิทานเรื่อง ตามหาลุงหมีแพนดา มาเลาใหนักเรียนฟง และใหนักเรียนสังเกตลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของรางกายของสัตวแตละชนิด จากนั้นใชคําถามอภิปรายความรูดังนี้
1.1 จากนิทานเรื่อง ตามหาลุงแพนดา พบสัตวชนิดใดบาง (แมวัว มาลาย กระตาย หมีแพนดา)
1.2 สัตวแตละชนิดมีลักษณะอยางไร (แนวคําตอบ เชน มาลายมีลายทางพาดที่ตัว มีสีขาวและสีดํา
สลับกัน มีหาง)
1.3 สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆของรางกายเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (เหมือนกันคือ แมวัว
ม า ลาย กระต า ย และหมี แพนดามี 4 ขา แตกตางกัน คือ กระตายมีใบหูย าว แพนดา แมวัว
มาลาย มีใบหูสั้น)
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
2. ครูใหนักเรียนทําใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว หนา 39-42
3. จากนั้นครูอธิบายวิธีการบันทึกคําตอบ และพานักเรียนสังเกตภาพ รวมกันเสนอคําตอบ และรวมกัน
ตรวจสอบคําตอบที่ถูกตอง
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
4. ครู ให นั กเรี ย นออกมาทํ า กิ จ กรรมต อชิ้น สว นภาพสว นต าง ๆ ของสัตวห นาชั้น เรี ย น และรว มกั น
อภิปรายเกี่ยวกับชื่อและลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตวชนิดตาง ๆ
5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตวไดวา สัตวมีสวนของรางกาย
ที่อาจเหมือนกันและแตกตางกัน เชน กบและปลามีจํานวนของตา 2 ตา ปาก 1 ปาก เทากัน
แตลักษณะที่แตกตางกันของกบกับปลา คือ กบมีจมูก ขาและเทา สวนปลามีครีบ เขากวางกับเขา
ควายอยูในตําแหนงเดียวกัน คือ อยูบนหัวและอยูเหนือหูขึ้นมา แตลักษณะของเขาแตกตางกัน คือ
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เขากวางมีลักษณะเปนกิ่งกานแตกออกไป สวนเขาควายมีลักษณะแบน โคงไปดานหลัง โคนเขาขนาด
ใหญและปลายเรียวยาว สวนนกจะมีลักษณะเฉพาะ คือ มีปก
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (4)
8.2 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว หนา 39-42
8.3 ภาพชิ้นสวนตาง ๆ ของสัตวตาง ๆ ที่นักเรียนไดเรียนรูในกิจกรรมที่ 1 เชน ปลา จิ้งหรีด กบ ปู มด
ชาง แพนดา
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว หนา 39-42
9.2 การตอชิ้นสวนภาพสวนตาง ๆ ของสัตว
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 19 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของสัตว (4)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ใฝเรียนใฝรู
3. มุงมัน่ ในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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เฉลยใบงาน
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บันทึกผลตามที่นักเรียนสังเกตได
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บันทึกผลตามการทํากิจกรรมของนักเรียน
สุนัข



 



หาง

แมว



 



หาง

นก







ปก

งู







เสือ



 





หาง
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กบ
๒ ตา
๒ หู
๑ จมูก
๑ ปาก
๔ ขา
๔ เทา
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ปลา
๒ ตา
๑ ปาก
๘ ครีบ
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กิ่งกานแตกออกไป
แบน โคงไปดานหลัง โคนเขาขนาดใหญและปลายเรียวยาว


หัว หรือเหนือหู
หัว หรือเหนือหู
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แขนและมือ
มีลักษณะยื่นออกมาจากลําตัว
และชวยในการทรงตัวเมื่อเดินบนพื้น
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 20
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชา วิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 2 สวนตาง ๆ ของสัตว
แผนการเรียนรูที่ 20 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยท่ีทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บรรยายลักษณะหนาที่สวนตาง ๆ ของสัตว
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตและสืบคนขอมูลลักษณะหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคีชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ หลายสวนและแตละสวนทําหนาที่แตกตาง เพื่อใหเหมาะสม
ในการดํารงชีวิต
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ของรางกายที่เหมือนและแตกตางกัน ซึ่งแตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน
เชน ตาทําหนาที่ในการมองเห็น หูทําหนาที่ในการฟงเสียง จมูกทําหนาที่ในการหายใจและดมกลิ่น ปาก
ทําหนาที่ในการกินอาหารและสงเสียงรอง เทาและขาทําหนาที่ชวยในการเคลื่อนไหว ทรงตัว รับน้ําหนัก
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มุงมั่นในการทํางาน
6.2 ใฝเรียนใฝรู
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยใชวีดิทัศนเพลง เปด โดยชักชวนใหนักเรียนเตนทาประกอบ
เพลง และสังเกตพฤติกรรมของเปดที่ใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่ตาง ๆ จากนั้น
ใชคําถามอภิปรายความรูดังนี้
1.1 จากวีดิทัศนเพลงเปด เปดมีเคลื่อนไหวอยางไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน เปดใชขา
และเทาในการวายน้ําเปนตน)
1.2 พฤติกรรมที่เปดแสดงออก เปดไดใชสวนตาง ๆ ของรางกายทําหนาที่อะไรบาง (นักเรียนตอบตาม
ความเขาใจ)
1.3 นักเรียนคิดวาสัตวชนิดอื่นใชสวนตาง ๆ ของรางกาย ทําหนาที่เหมือนกับเปดหรือไมอยางไร
(นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน ไกก็มีขาเชนเดียวกับเปด แตไกใชขาเพื่อการเดิน ไมไดใช
เพื่อวายน้ํา)
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
2. ครูใชสื่อสไลดชวนนักเรียนอานชื่อกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของสัตวมีหนาที่อะไรบาง หนา 44
แลวอานจุดประสงคและทําความเขาใจ โดยใชคําถามดังนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร (หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว)
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2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (สังเกต สืบคนขอมูล และรวบรวมขอมูล)
2.3 นักเรียนเรียนแลวจะทําอะไรได (บรรยายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว)
3. นั กเรี ย นอ า นวิธี การทํ ากิ จ กรรมที่ 1 สว นตาง ๆ ของสัตวมีห นาที่อะไรบาง ในข อที่ 1-2 หนา 44
จากนั้นครูใชคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ ดังนี้
3.1 อันดับแรกนักเรียนตองทําอะไร (เลือกรูปสัตวที่ตนเองสนใจมา 1 ชนิดและนํารูปมาติดในใบงาน)
3.2 นักเรียนตองไปสืบคนขอมูลและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอะไร (หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวที่
ตนเองเลือก)
3.3 นักเรียนไปหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไหนไดบาง (ผูรู หนังสือเรียน ผูปกครอง อินเทอรเน็ต)
4. ครูเตรียมรูปสัตวที่จะใหนักเรียนเลือกโดยใหมีชนิดของสัตวดังตอไปนี้ ปลา เปด ชาง นก กวาง
(ครูสามารถเปลี่ยนชนิดของสัตวได แตขอใหเปนสัตวที่มีครีบ มีปก มีเขา มีหาง จากนั้นเตรียมวีดิทัศน
ที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมของสัตวเหลานี้เพื่อใหนักเรียนไดสืบคนหนาที่สวนตาง ๆ ของสัตว)
5. ครูใหนักเรียนเลือกชนิดของสัตวที่ตนเองสนใจ และแจกรูปไปติดที่ใบงานใหเรียบรอย จากนั้นเปด
วีดิทัศนใหนักเรียนไดสังเกตพฤติกรรมของสัตวแตละชนิด
6. นักเรียนบันทึกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวที่ตนเองไดเลือกไว โดยครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการ
เขียนชื่อสัตวและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว ครูอาจใชบัตรคําหรือเขียนชื่อสัตวและหนาที่
ของสวนตาง ๆ ไวเปนตัวอยางบนกระดาน
7. ครูใหนักเรียนกลับไปสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ ของสัตว หรือจากสื่อตาง ๆ เชน
วิดีโอ อินเทอรเน็ต หองสมุด หนังสือ ผูรู
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวไดวาสัตวแตละชนิดมีชื่อ
และสวนตาง ๆ ที่มีหนาที่แตกตางกัน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (1)
8.2 ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว หนา 45
8.3 รูปสัตวตาง ๆ เชน ปลา เปด ชาง นก กวาง
8.4 วีดิทัศนเพลงเปด
8.5 วีดิทัศนสัตวหลากชนิด
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว หนา 45
9.2 การรวบรวมขอมูลหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว จากแหลงขอมูลตาง ๆ
10. การวัดและประเมินผล
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10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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บบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 20 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับหนาที่ลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของสัตว ดวย
ตนเองโดยไมเพิ่มเติมความ
คิดเห็น
การจั ด กระทํ า และ สามารถเลือกรูปสัตวไปติด
สื่อความหมายขอมูล ในใบงานและเขียนบอก
หนาที่สวนตาง ๆ ของสัตว
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจน ไดดวยตัวเอง

พอใช (2)
สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของสัตว โดย
อาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่น
สามารถเลือกรูปสัตวไปติด
ในใบงานและเขียนบอก
หนาที่สวนตาง ๆ ของสัตว
ใหผูอื่นเขาใจได โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของสัตว ไดเพียงบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจาก
ครูหรือผูอื่น
สามารถเลือกรูปสัตวไปติดใน
ใบงานและเขียนบอกหนาที่
สวนตาง ๆ ของสัตวใหผูอื่น
เขาใจไดเพียงบางสวน ถึงแม
จะไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความ
สามารถเพิ่มเติมความ
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
เกี่ยวกับลักษณะหนาที่ของ
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ สวนตาง ๆ ของสัตว ไดอยาง
สัตว ไดอยางมีเหตุผล จาก สัตว ไดอยางมีเหตุผล โดย มีเหตุผลเพียงบางสวน ถึงแม
จะไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ความรูหรือประสบการณ อาศัยคําแนะนําของครู
ผูอื่น
เดิมไดดวยตัวเอง
หรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 20 หนาที่สวนตาง ๆ ของสัตว (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1.
2.

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มุงมั่นในการทํางาน
ใฝเรียนใฝรู
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 %
ได 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 %
ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 21
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 2 ส ว นต า ง ๆ ของสั ต ว
แผนการเรียนรูที่ 21 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยท่ีทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บรรยาย และเปรียบเทียบหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตและรวบรวมขอมูลหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
3. สาระสําคัญ
สั ต ว มีห ลายชนิ ด แต ล ะชนิ ดมี ส ว นตาง ๆ หลายสว นและแตล ะสว นทําหนาที่แตกตางกัน เพื่อให
เหมาะสมในการดํารงชีวิต
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ของรางกายซึ่งทําหนาที่แตกตางกัน เชน ตาทําหนาที่ในการมองเห็น
หูทําหนาที่ในการฟงเสียง จมูกทําหนาที่ในการหายใจและดมกลิ่น ปากทําหนาที่ในการกินอาหารและสงเสียง
รอง เทาและขาทําหนาที่ชวยในการเคลื่อนไหว ทรงตัว รับน้ําหนัก
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- นําเสนอสวนตาง ๆ ของสัตวจากการวาดรูป
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยใชวีดิทัศนเพลง ชาง โดยชักชวนใหนักเรียนเตนทาประกอบ
เพลง และสังเกตพฤติกรรมของชางที่ใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทําหนาที่ตาง ๆ จากนั้นใช
คําถามอภิปรายความรูดังนี้
1.1 จากวีดิทัศน ชางใชสวนตาง ๆ ของรางกายทําหนาที่อะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
1.2 ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบรูปชางกับเปด แลวใชคําถามดังตอไปนี้ สัตวทั้งสองชนิดนี้มีสวนของ
รางกายเหมือนและแตกตางกันอยางไร (เหมือนกันคือ มีตา 2 ตา สวนที่ไมเหมือนกัน คือ ชางมี
4 เทา สวนเปดมี 2 เทา และลักษณะของสวนของรางกายสัตวทั้งสองก็แตกตางกัน)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูทบทวนชื่อกิจกรรมที่ 1 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว และจุดประสงคของกิจกรรมโดยใชคําถาม
ดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดทําอะไร (สังเกตสวนตาง ๆ ของสัตว และสืบคนหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของสัตว)
2.2 เมื่อจบกิจกรรมนี้นักเรียนจะทําอะไรได (บรรยายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว)
3. ครูทบทวนกิจกรรมที่ทําไปแลวในชั่วโมงที่ผาน โดยอาจใชคําถามดังนี้
3.1 เมื่อชั่วโมงที่ผานมาเราไดทําอะไรไปแลวบาง (เลือกรูปสัตว ติดลงในใบงาน)
3.2 นักเรียนสังเกตรูปสัตวแลวตองทําอยางไร (วาดรูปสวนตาง ๆ และลากเสนชี้ชื่อ บรรยายหนาที่
ของสวนตาง ๆ ของสัตว)
3.3 ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวจากไหนบาง (จากผูปกครอง
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จากหนังสือ)
4. ครูใหนักเรียนที่เลือกสัตวชนิดเดียวกันมาอยูกลุมเดียวกัน และอภิปรายเกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ ของ
สัตว ที่เลือก โดยใชขอมูลจากที่ไดสืบคนมา หากนักเรียนยังเขียนหนาที่ของสัตวตาง ๆ ไมครบ
ครูชวยเหลือตามความจําเปนเพื่อใหนักเรียนเขียนลงในใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
หนา 45 ใหครบ
5. นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม โดยครูบันทึกคําตอบของนักเรียนในตาราง จากสื่อสไลด ดังนี้
สวนตาง ๆ
ของสัตว
ตัวอยาง ตา
จมูก
ปาก
ขาและเทา
ปก
หาง
เขา
ครีบ

ชนิดของสัตว
ชาง

ปลา
√

√

หนาที่

ควาย
√

มองดู

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังตอไปนี้
6.1 สวนตาง ๆ ของสัตวแตละสวนทําหนาที่เหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร (สวนตาง ๆ ของ
สัตวแตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน เชน ตาทําหนาที่มองดู จมูกทําหนาที่ดมกลิ่นและหายใจ
ครีบทําหนาที่วายน้ํา)
6.2 สัตวแตละชนิดใชสวนใดในการเคลื่อนที่ (เชน ปลาใชครีบในการเคลื่อนที่ในน้ํา นกใชปกในการ
บิน ควายใชขาในการเดิน)
7. ครูใชสื่อสไลด หนาที่สวนตาง ๆ ของสัตวเพื่อทบทวนการเรียรู โดยใหนักเรียนฝกอานชื่อและหนาที่
ของสวนตาง ๆ ของรางกายสัตวชนิดตาง ๆ โดยครูอานนําแลวใหนักเรียนอานตาม จากนั้นใหนักเรียน
ฝกอานดวยตนเองอีก 1 รอบ
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ขั้นสรุป (10 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว โดยให
นักเรียนแตละกลุมเลือกบรรยายหนาที่สวนตาง ๆ ของสัตว มา 1 สวน โดยไมซ้ํากัน
9. ครูนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว โดยใชสื่อสไลดวาสวนตาง ๆ
ของรางกายสัตวทําหนาที่แตกตางกัน เชน ตาทําหนาที่ในการมองเห็น หูทําหนาที่ในการฟงเสียง จมูก
ทําหนาที่ในการหายใจและดมกลิ่น ปากทําหนาที่ในการกินอาหารและสงเสียงรอง เทาและขา
ทําหนาที่ชวยในการเคลื่อนไหว ทรงตัว รับน้ําหนัก
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
8.2 ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว หนา 45
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว หนา 45
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 21 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

ดี (3)

สามารถใชตาในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การทําหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของสัตว โดย
ไมเพิ่มเติมความคิดเห็น
ดวยตนเอง
การจั ด กระทํ า และ สื่ อ สามารถนําเสนอ
ความหมายขอมูล
สวนตาง ๆ ของสัตว
พรอมระบุหนาที่ของแต
ละสวน ใหผูอื่นเขาใจได
งายและชัดเจนไดดวย
ตนเอง
การลงความเห็ น จาก สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่
สวนตาง ๆ ของสัตวได
อยางมีเหตุผล จาก

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชตาในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาที่
ของสวนตาง ๆ ของสัตว โดย
ไมเพิ่มเติมความคิดเห็น จาก
การชี้แนะของครูหรือผูอื่น

สามารถใชตาในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของสัตว แตอาจมี
การเพิ่มเติมความคิดเห็น
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถนําเสนอสวนตาง ๆ สามารถนําเสนอสวนตาง ๆ
ของสัตวพรอมระบุหนาที่ของ ของสัตวพรอมระบุหนาที่ของ
แตละสวน ใหผูอื่นเขาใจไดละ แตละสวนใหผูอื่นเขาใจได
ชัดเจนได จากการชี้แนะของ บางสวน ถึงแมจะไดรับ
ครูหรือผูอื่น
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ
ของสัตวไดอยางมีเหตุผล
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น

สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ ของ
สัตวไดอยางมีเหตุผลบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจากครู
หรือผูอื่น
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

ความรูหรือประสบการณ
เดิมไดดวยตนเอง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 21 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 2 ส ว นต า ง ๆ ของสั ต ว
แผนการเรียนรูที่ 22 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยท่ีทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
- อภิปรายและเปรียบเทียบหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายของสัตวตางชนิดกัน
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- แสดงบทบาทสมมติเปนสัตวตาง ๆ พรอมระบุสวนตาง ๆ ของรางกายและหนาที่
ของสวนตาง ๆ นั้น
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
3. สาระสําคัญ
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ของรางกายหลายสวน และแตละสวนของรางกายทําหนาที่แตกตางกัน
เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
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4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ของรายกายซึ่งทําหนาที่แตกตางกัน เชน ตาทําหนาที่ในการมองเห็น
หูทําหนาที่ในการฟงเสียง จมูกทําหนาที่ในการหายใจและดมกลิ่น ปากทําหนาที่ในการกินอาหารและสงเสียง
รอง เทาและขาทําหนาที่ชวยในการเคลื่อนไหว ทรงตัว รับน้ําหนัก สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ของรางกาย
ที่อาจทําหนาที่เหมือนหรือแตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายและเปรียบเทียบหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายของสัตวตางชนิดกัน
5.2 ความสามารถในการสื่อสาร
- การแสดงบทบาทสมมติเพื่อสื่อสารหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
5.3 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูไดเรียนมา โดยใหนักเรียนเลนเกมจับคูบัตรภาพสวนตาง ๆ ของสัตวกับบัตรคําที่เปน
หนาที่ เชน บัตรภาพงวงชาง คูกับ บัตรคํา สูด หายใจ จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอคําตอบ
ที่ไมซ้ํากัน ครูรับฟงคําตอบของนักเรียน หากนักเรียนมีแนวคิดที่ไมถูกตอง ครูควรแกไขความรูให
ถูกตอง
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูใหนักเรียนอานวิธีทํากิจกรรมที่ 1 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว ในขอที่ 3-4 โดยใชสื่อสไลด
จากนั้นครูอาจใชคําถามดังนี้
2.1 นักเรียนในกลุมตองแสดงบทบาทสมมติเปนอะไร (เปนสัตวชนิดตาง ๆ)
2.2 นักเรียนตองแสดงบทบาทสสมติอยางไร (แสดงบทบาทสมมติการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย
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ของสัตวทําหนาที่ตาง ๆ)
3. นักเรียนแตละกลุมเลือกสัตวที่จ ะนํามาแสดงบทบาทสมมติ และชวยกันออกแบบใหแสดงออกถึ ง
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว เชน นกมีปก ก็อาจทําการกระพือปกโดยใชมือ
4. นักเรียนแตละกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมติตามที่ไดออกแบบไว และใหเพื่อนในชั้นเรียนรวมกัน
ทายวาเปนสัตวชนิดใด
5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการแสดงบทบาทสมมติ โดยครูอาจใชคําถามดังนี้
5.1 สัตวที่นักเรียนเลือกมีพฤติกรรมอะไรบาง อยางไร (นักเรียนตอบตามความจริง)
5.2 สัตวที่นักเรียนเลือกมีสวนตาง ๆ ของรางกายใชทําหนาที่อะไรบาง (นักเรียนตอบตามความจริง)
5.3 ตาของสัตวแตละชนิดทําหนาที่เหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร (เหมือนกัน ตาทําหนาที่มองดู)
(ครูสามารถเปลี่ยนคําถามในขอ 5.3 เปนสวนอื่น ๆ ของรางกายสัตว และถามเกี่ยวกับหนาที่ของ
สวนนั้น ๆ)
5.4 สวนตาง ๆ ของสัตวแตละชนิดทําหนาที่เหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร (นักเรียนตอบไดตาม
ความเขาใจ ครูควรรับฟงเหตุผลของนักเรียนเปนสําคัญ แนวคําตอบคือ เหมือนกัน เชน ขาและ
เทาของเตาและไกทําหนาที่เดิน ยืน หรือแตกตางกัน เชน เทาของเตาทําหนาที่เดิน แตเทาของไก
หนาที่คุยเขี่ยหาอาหาร)
ขั้นสรุป (10 นาที)
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว โดยให
นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม ยกตั ว อย า งส ว นของสั ต ว ที่ มี ลั ก ษณะต า งกั น แต ทํ า หน า ที่ เ หมื อ นกั น รวมทั้ ง
ยกตัวอยางสวนของสัตวที่มีลักษณะเหมือนกัน แตใชทําหนาที่ตางกัน
7. ครูใชสื่อสไลดสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวไดวาสัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีหนาที่
แตกตางกันสวนของรางกายที่เหมือนกันของสัตวบางชนิด อาจใชทําหนาที่แตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด
ของสัตวนั้น
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (3)
8.2 รูปสวนตาง ๆ ของสัตว
8.3 บัตรภาพสวนตาง ๆ ของสัตว และบัตรคําหนาที่สวนตาง ๆ ของสัตว
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การแสดงบทบาทสมมติสัตวตาง ๆ
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10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 22 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ทําหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของสัตว โดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็นดวยตนเอง

พอใช (2)
สามารถใชตาในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาที่
ของสวนตาง ๆ ของสัตว โดย
ไมเพิ่มเติมความคิดเห็น จาก
การชี้แนะของครูหรือผูอื่น

ควรปรับปรุง (1)

สามารถใชตาในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของสัตวได แต
ลงความคิดเห็นบางสวน ถึงแม
จะไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
การจั ด กระทํ า และ สามารถแสดงบทบาทสมมติ สามารถแสดงบทบาทสมมติ สามารถแสดงบทบาทสมมติ
สื่อความหมายขอมูล แสดงหนาที่ของสวนตาง ๆ แสดงหนาที่ของสวนตาง ๆ แสดงหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของรางกายสัตว ใหผูอื่น
ของรางกายสัตว ใหผูอื่นเขาใจ ของรางกายสัตว ใหผูอื่นเขาใจ
เขาใจไดงายและชัดเจน ได ได จากการชี้แนะของครูหรือ ไดบางสวน ถึงแมจะไดรับ
ดวยตนเอง
ผูอื่น
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
การลงความเห็นจาก สามารถเพิ่มเติมความ
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่สวน เกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ
เกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ ของ
ตาง ๆ ของสัตวไดอยางมี
ของสัตวไดอยางมีเหตุผล
สัตวไดอยางมีเหตุผลบางสวน
เหตุผล ดวยตนเอง
จากการชี้แนะของครูหรือ
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจากครู
ผูอื่น
หรือผูอื่น
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ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
ก า ร ตี ค ว า ม ห ม า ย สามารถตีความหมายขอมูล
ขอมูลและลงขอสรุป จากการสังเกตและสืบคน
ขอมูล และลงขอสรุป
เกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ
ของสัตวไดอยางถูกตอง
และครบถวนดวยตนเอง

พอใช (2)

ควรปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายขอมูล
จากการสังเกตและสืบคน
ขอมูล และลงขอสรุปเกี่ยวกับ
หนาที่สวนตาง ๆ ของสัตวได
อยางถูกตอง และครบถวน
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น

สามารถตีความหมายขอมูลจาก
การสังเกตและสืบคนขอมูล
และลงขอสรุปเกี่ยวกับหนาที่
สวนตาง ๆ ของสัตวไดอยาง
ถูกตอง แตไมครบถวนถึงแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือผูอื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันประสงค
แผนการเรียนรูที่ 22 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 23
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 2 ส ว นต า ง ๆ ของสั ต ว
แผนการเรียนรูที่ 23 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (4)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยท่ีทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อภิปรายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวบางชนิด
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวบางชนิด
- นําเสนอแผนผังความคิดหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายของสัตว
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
สัตวมีหลายชนิด สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ของรางกายหลายสวน แตละสวนของรางกายทําหนาที่
แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
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4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวบางชนิดมีสวนตาง ๆ ที่ทําหนาที่เฉพาะสําหรับสัตวชนิดนั้น เชน อูฐมีหนอกไวสําหรับเก็บไขมัน
นอแรดใชสําหรับตอสู เปนตน สวนตาง ๆ ของสัตวทุกชนิดมีความสําคัญตอสัตว มนุษยไมควรนําสวนตาง ๆ
ของสัตว เชน กระดอง งา อุงเทา มาใชประโยชน เพราะเปนการทําลายชีวิตสัตว
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- นําเสนอแผนผังความคิดหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
5.2 ความสามารถในการคิด
- ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ ของรางกายของสัตว และการหาแนวทางปองกัน
การใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของสัตว
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูพื้นฐานและความรูเดิมของนักเรียนโดยใชวีดิทัศนเพลง เตา 4 ขา โดยชักชวนให
นักเรียนเตนทาประกอบเพลง และสังเกตพฤติกรรมของเตาที่ใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการ
ทําหนาที่ตาง ๆ จากนั้นใชคําถามอภิปรายความรูดังนี้
1.1 เตามีสวนตาง ๆ อะไรบาง และแตละสวนทําหนาที่อะไร (เตามี 4 ขา ทําหนาที่เดิน)
1.2 แตละสวนของเตาทําหนาที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (แตละสวนของเตาทําหนาที่ตางกัน
เชน ตาของเตาใชในการมองเห็น สวนขาใชในการเดิน)
1.3 กระดองเตามีหนาที่อะไร และถาเตาไมมีกระดองจะเปนอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูชักชวนนักเรียนเรียนเลนเกมจับคู โดยครูอธิบายกติกาในการเลนเกม ใหนักเรียนนําบัตรคําชื่อ
สวนตาง ๆ ของรางกายสัตว ไปวางทับคําในตาราง 3X3 ชอง ที่เปนคําเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของรางกายสัตวใหถูกตอง โดยครูแจกตารางที่มีรูปสัตวแตกตางกัน
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3. เมื่อนักเรียนเขาใจวิธีการเลนเกมแลว ครูกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 5 นาที หากกลุมไหนทําเสร็จ
กอนใหยกมือขึ้น เมื่อนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเสร็จ รวมกันเฉลยคําตอบที่ถูกตองโดยใชสื่อสไลด
อีกครัง้
4. ครูใหความรูเพิ่มเติมโดยใชสื่อสไลดหรือวีดิทัศนเกี่ยวกับเรื่องสวนตาง ๆ และหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของสัตวบางชนิด เชน กระดองเตา หนอกของอูฐ นอแรด พังพืดของตีนกบ ปกของเพนกวิน จากนั้น
ครูอภิปรายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว โดยอาจใชคําถามดังนี้
4.1 สวนตาง ๆ ของสัตวในวีดิทัศนมีอะไรบาง (เชน กระดอง หนอก นอ พังพืดของตีน)
4.2 สวนตาง ๆ ของสัตวมีหนาที่อะไรบาง (กระดองเตามีหนาที่ปองกันอันตรายกับเตา หนอกของอูฐ
มีหนาที่เก็บสะสมไขมัน หรือนอแรดมีหนาที่ ไว ใชไว ตอสู พังพืดของตี นกบใช ทําหน าที่ ว ายน้ํ า
ปกของเพนกวินใชสําหรับวายน้ํา)
4.3 สวนตาง ๆ ของสัตวเหลานี้เหมือนหรือแตกตางกับสัตวที่นักเรียนเคยสังเกตมาในกิจกรรมที่
ผานมาหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน เหมือน นอแรดใชตอสูเหมือนกับ
เขากวางหรือไมเหมือนเชนปกของเพนกวินใชวายน้ํา แตปกของนกไวใชบิน)
5. ครูนําภาพหรือขาวที่เกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ ของสัตว เชน กําไลกระดองเตา หนังจระเข งาชาง
เขากวาง เขี้ยวเสือ นอแรด อุงตีนหมี จากนั้นอภิปรายโดยอาจใชคําถามดังนี้
5.1 ภาพที่เห็นเปนสวนใดของสัตว (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
5.2 นักเรียนคิดวามนุษยใชสวนตาง ๆ ของสัตวตาง ๆ เหลานี้ไวทําอะไร (นักเรียนตอบตามความ
เขาใจ เชน ใชเปนเครื่องประดับ ใชกิน)
5.3 การนํ า ส ว นต า ง ๆ ของสั ต ว เ หล า นี้ ม าใช จ ะส ง ผลอย า งไรต อ สั ต ว (ทํ า ให สั ต ว บ าดเจ็ บ ไม มี
สวนรางกายไวปองกันอันตราย หรืออาจทําใหสัตวตายได)
5.4 นักเรียนจะชวยไมใหมีการใชหรือขายสวนตาง ๆ ของรางกายสัตวไดอยางไร (นักเรียนตอบตาม
ความเขาใจ เชน ไมซื้อเครื่องประดับจากสวนตาง ๆ ของสัตว หรือบอกผูปกครองไมใหซื้อ)
6. นักเรียนตอบคําถามหลังทํากิจกรรมในใบงาน 01 หนา 46-47 โดยครูอธิบายวิธีการทําใบงาน
เมื่อนักเรียนเขาใจแลว ใหนักเรียนลงมือทําใบงาน หากทําไมเสร็จในชั้นเรียน ครูมอบหมายใหนักเรียน
ทําเปนการบาน
ขั้นสรุป (10 นาที)
7. ครู เ ป ดโอกาสให นั กเรี ย นสรุ ป แนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรีย นรู โดยใหนักเรีย นชว ยกัน เขีย นผังความคิด
เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวทั้งหมดที่ไดเรียนมา
8. ครูนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวไดวาสัตวบางชนิดมีสวนตาง ๆ ที่ทํา
หนาที่เฉพาะสําหรับสัตวชนิดนั้น สวนตาง ๆ ของสัตวทุกชนิดมีความสําคัญตอสัตว มนุษยไมควรนํา
สวนตาง ๆ ของสัตวเหลานั้นมาใชประโยชน เพราะเปนการทําลายชีวิตสัตว
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8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (4)
8.2 ใบงาน 01 คําถามหลังทํากิจกรรม หนา 46-47
8.3 วีดิทัศนเกี่ยวกับเรื่องสวนตาง ๆ และหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
8.4 ตาราง 3X3 ชอง ที่เปนคําเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
8.5 บัตรคําชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว
8.6 ภาพหรือขาวที่เกี่ยวกับการใชสวนตาง ๆ ของสัตว
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน 01 คําถามหลังทํากิจกรรม หนา 46-47
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 23 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (4)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ทําหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของสัตว โดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็นดวยตนเอง

พอใช (2)

สามารถใชตาในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ทําหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของสัตว โดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็น จากการชี้แนะ
ของครูหรือผูอื่น
การลงความเห็นจาก สามารถเพิ่มเติมความ
สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่สวน คิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่สวน
ตาง ๆ ของสัตว และผลที่ ตาง ๆ ของสัตว และผลที่
เกิดขึ้นเมื่อสัตวขาด
เกิดขึ้นเมื่อสัตวขาดบางสวน
บางสวนของรางกายได
ของรางกายไดไดอยางมี
อยางมีเหตุผล จากความรู เหตุผล จากการชี้แนะของ
หรือประสบการณเดิมได ครูหรือผูอื่น
ดวยตนเอง

ปรับปรุง (1)
สามารถใชตาในการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการทําหนาที่
ของสวนตาง ๆ ของสัตว แตมี
การเพิ่มเติมความคิดเห็น
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ
ของสัตว และผลที่เกิดขึ้น
เมื่อสัตวขาดบางสวนของ
รางกายไดอยางมีเหตุผล
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 23 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (4)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 24
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 2 ส ว นต า ง ๆ ของสั ต ว
แผนการเรียนรูที่ 24 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (5)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยท่ีทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
สัตวแตละประเภทมีสวนตาง ๆ ของรางกายหลายสวน และแตละสวนของรางกายทําหนาที่แตกตาง
กัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต
4. สาระการเรียนรู
ความรู
สัตวแตละชนิดมีหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว ซึ่งแตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน เชน ตาทําหนาที่
ในการมองเห็น หูทําหนาที่ในการฟงเสียง จมูกทําหนาที่ในการหายใจและดมกลิ่น ปากทําหนาที่ในการกิน
อาหารและสงเสียงรอง เทาและขาทําหนาที่ชวยในการเคลื่อนไหว ทรงตัว รับน้ําหนัก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
-
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมา โดยครูใชสื่อสไลดรูปภาพสัตวชนิดตาง ๆ ที่มีสวนของรางกายสวนใด
สวนหนึ่งหายไปมาใหนักเรียนรวมกันสังเกตแลวถามนักเรียนวา สวนตาง ๆ ของรางกายสัตวแตละ
ชนิดที่หายไปคืออะไร และสวนนั้นทําหนาที่อะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
ครูตรวจสอบวานักเรียนเขาใจถูกตองหรือไม ถานักเรียนเขาใจไมถูกตอง ครูตองรีบแกไขความ
เขาใจใหถูกตองทันที
ขั้นสอน (45 นาที)
2. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบจากคําถามหลังจากทํากิจกรรมในใบงาน 01 หนา 46-47
3. ครูชวนนักเรียนทําแบบฝกหัดในใบงาน 02 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวหนา 48 และตรวจสอบ
ความเขาใจในวิธีการตอบคําถาม
4. ครูและนักเรียนเฉลยคําตอบแบบฝกหัดรวมกัน
ขั้นสรุป (5 นาที)
5. ครูสรุปโดยใชสื่อสไลดวา สัตวแตละชนิดมีสวนตาง ๆ ซึ่งแตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน เชน ตา
ทําหนาที่ในการมองเห็น หูทําหนาที่ในการฟงเสียง จมูกทําหนาที่ในการหายใจและดมกลิ่น ปาก
ทําหนาที่ในการกินอาหารและสงเสียงรอง เทาและขาทําหนาที่ชวยในการเคลื่อนไหว ทรงตัว
รับน้ําหนัก
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลดสรุป หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (5)
8.2 รูปภาพสัตวชนิดตาง ๆ ที่มีสวนของรางกายสวนใดสวนหนึ่งหายไป (เชน งวงชาง ครีบปลา)
8.3 ใบงาน แบบฝกหัด 02 หนา 48
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน แบบฝกหัด 02 หนา 48
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวจากการตอบคําถามในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 24 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตว (5)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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เฉลยใบงาน
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บันทึกผลตามการทํากิจกรรมของนักเรียน

เชน เตา

187

ขา

188

สวนตาง ๆ
หนาที่
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ตั๊กแตน
มองดู

ปก

ขา

ชวยในการบิน

ชวยในการเคลื่อนที่
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สมเสร็จ
หู

จมูก
ปกคลุมรางกาย

ใชฟงเสียง

หายใจ
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หนวยยอยที่ ๓ สวนตาง ๆ ของพืช
หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชื่อหนวย ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
จํานวนเวลาเรียน ๗ ชั่วโมง
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู ๒ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญของหนวย
พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต เชน ราก
มีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเปนรากเล็ก ๆ ทําหนาที่ดูดน้ํา ลําตนมีลักษณะเปนทรงกระบอกตั้งตรงและ
มีกิ่งกาน ทําหนาที่ชูกิ่งกาน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเปนแผนแบน ทําหนาที่สรางอาหาร นอกจากนี้พืชหลาย
ชนิดอาจมีดอกที่มีสี รูปรางตาง ๆ ทําหนาที่สืบพันธุ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อหอหุมเมล็ด และมีเมล็ด
ซึ่งสามารถงอกเปนตนใหมได
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๒
เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การลําเลียงสารผานเซลล ความสัมพัน ธ ข อง
โครงสราง และหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่สัมพันธกันรวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๑/๑ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายสัตว พืช มนุษย
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยที่ ๓ สวนตาง ๆ ของพืช
พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมการดํารงชีวิต เชน รากมีลักษณะเรียวยาว
และแตกแขนงเปนรากเล็ก ๆ ทําหนาที่ดูดน้ํา ลําตนมีลักษณะเปนทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งกาน ทําหนาที่
ชูกิ่งกาน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเปนแผนแบน ทําหนาที่สรางอาหาร
นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี รูปรางตาง ๆ ทําหนาที่สืบพันธุ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อหอหุม
เมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเปนตนใหมได
โครงสรางของหนวยยอยที่ ๓ สวนตาง ๆ ของพืช
หนวยการเรียนรู

ชื่อหนวยยอย

หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที่ ๓
๑ ตัวเรา และ
สวนตาง ๆ ของพืช
สิ่งมีชีวิตรอบตัว

จํานวนแผน
๒

ชื่อแผนการจัดการ
เรียนรู
สวนตาง ๆ ของพืช
มีอะไรบาง
สวนตาง ๆ ของพืช
มีหนาที่อะไร

จํานวนชั่วโมง
๔
๓
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 25
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 3 ส ว นต า ง ๆ ของพื ช
แผนการเรียนรูที่ 25 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสวนตาง ๆ ของพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด
4. สาระการเรียนรู
ความรู
พืชเปนสิ่งมีชีวิต พืชแตละชนิดมีสวนตาง ๆ หลายสวน ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- การวาดรูปเพื่อสื่อสารสวนตาง ๆ ของพืช
5.2 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- การคนหาขอมูลเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืชจากแหลงที่เชื่อถือได
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพืช โดยนํารูปที่เปนพืชและไมใชพืช เชน สัตว ตนไมยืนตน
ตนกุหลาบ น้ํา อากาศ ดิน เพื่อใหนักเรียนรวมกันสังเกต จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
โดยใชคําถามดังนี้
1.1 ภาพใดคือพืช เพราะอะไร (ตนกุหลาบ ตนไม เพราะมีใบสีเขียว)
1.2 พืชมีลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน พืชมีใบมีสีเขียว ปลูกบนดิน)
2. ครูตรวจสอบความรูเดิมเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืชโดยอาจถามวา สวนตาง ๆ ของพืชมีอะไรบ าง
(นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
ขั้นสอน (45 นาที)
3. ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงค ในใบกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของพืชมีอะไรบาง หนา
50 จากนั้นครูชักชวนใหนักเรียนอาน ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน โดยใช
คําถามดังนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช)
3.2 กิจกรรมนี้ทําอยางไร (สังเกต และรวบรวบขอมูล)
3.3 เมื่อเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (ระบุชื่อและบรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของพืชได)
4. ครูชักชวนนักเรียนอานวิธีทําของกิจกรรมที่ 1 หนา 50 ขอที่ 1 และครูตรวจสอบความเขาใจจากการ
อานโดยใชคําถามดังตอไปนี้
4.1 นักเรียนเลือกพืชกี่ชนิด (1 ชนิด)
4.2 นักเรียนจะวาดรูปลงใบงานหนาอะไร (หนา 51)
4.3 นักเรียนตองวาดรูปและชี้บอกเกี่ยวกับของพืชอะไรบาง (วาดรูปลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
ตนพืช และชี้บอกชื่อสวนตาง ๆ ของพืช)
5. ครูใชสื่อสไลดและชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมที่ 1 ขอ 1 โดยครูแนะนํานักเรียนใหรูจักชื่อของตนพืช
แตละชนิดและสาธิตวิธีการใชแวนขยาย จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันเลือกตนพืช 1 ชนิด และ
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ใชแวนขยายสองดูลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช บันทึกผลโดยการวาดรูปและระบายสีพืชที่นักเรียน
เลือก ลงในใบงาน 01 หนา 51
6. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําของกิจกรรมที่ 1 หนา 50 ขอที่ 2 และครูตรวจสอบความเขาใจจากการอาน
โดยใชคําถามดังตอไปนี้
6.1 นักเรียนตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติม (สวนตาง ๆ ของพืชที่วาด)
6.2 นักเรียนจะหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืชไดจากที่ใดบาง (จากผูปกครองจาก
หนังสือ อินเทอรเนต)
7. ครูมอบหมายใหนักเรียนรวบรวมขอมูลและชี้บอกกับสวนตาง ๆ ของพืชในรูปที่วาดนอกเวลาเรียน
เพื่อเตรียมนําเสนอผลงานในชั่วโมงถัดไป
ขั้นสรุป (10 นาที)
8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืช โดยใชสื่อสไลดที่มีคําถามดังนี้
8.1 กิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนไดทําอะไรไปบาง (เลือกพืช สังเกตลักษณะพืช และวาดรูปลงใน
ใบงาน)
8.2 พืชที่สังเกตมีพืชชนิดใดบาง (เชน ตนพริก ตนมะเขือ ตนตอยติ่ง ตนมะนาว ตนกะเพรา)
8.3 สิ่งที่นักเรียนตองทําเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนคือะไร (รวบรวมขอมูลสวนตาง ๆ ของพืชจากหนังสือ
หรือผูปกครอง แลวชี้บอกเพิ่มเติมในรูปที่วาด)
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (1)
8.2 ใบงาน 01 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 51
8.3 ตนพืชที่มีดอกและผล เชน ตนพริก ตนมะเขือ ตนตอยติ่ง ตนมะนาว ตนกะเพรา
8.4 แวนขยาย
8.5 สีเทียน
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 51
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 25 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชตาเก็บขอมูล
ลักษณะของสวนตาง ๆ
ของพืชไดอยางละเอียด
โดยไมเพิ่มเติมความ
คิดเห็นไดดวยตนเอง
การจั ด กระทํ า และ สามารถวาดรูปและ
สื่อความหมายขอมูล นําเสนอลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของพืชและ
ชี้บอกชื่อสวนตาง ๆ ให
ผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจน ไดดวยตนเอง
การลงความเห็นจาก สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับชื่อสวน
ตาง ๆ ของพืชไดอยางมี
เหตุผล ดวยตนเอง

พอใช (2)
สามารถใชตาเก็บขอมูล
ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
พืชไดอยางละเอียด โดยไม
เพิ่มเติมความคิดเห็น จากการ
ชี้แนะของครูหรือผูอื่น
สามารถวาดรูปและนําเสนอ
ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช
และชี้บอกชื่อสวนตาง ๆ ให
ผูอื่นเขาใจได จากการชี้แนะ
ของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถถใชตาเก็บขอมูล
ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
พืชได แตไมละเอียด ถึงแม
จะไดรับคําแนะนําจากครู
หรือผูอื่น
สามารถวาดรูปและนําเสนอ
ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ
พืช และชี้บอกชื่อสวนตาง ๆ
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น สามารถเพิ่มเติมความ
เกี่ยวกับชื่อสวนตาง ๆ ของพืช คิดเห็นเกี่ยวกับชื่อสวน
ไดอยางมีเหตุผล จากการชี้แนะ ตาง ๆ ของพืชไดอยางมี
ของครูหรือผูอื่น
เหตุผลบางสวน ถึงแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 25 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน

คะแนนที่ได
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 26
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 3 ส ว นต า ง ๆ ของพื ช
แผนการเรียนรูที่ 26 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกต และรวบรวมขอมูลลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด แตละสวนของพืชมีลักษณะแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด แตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน เชน
ใบมีลักษณะเปนแผน สวนใหญมีสีเขียว ดอกสวนใหญมีลักษณะเปนกลีบซอนกัน มีหลายสี รากมีลักษณะเปน
เสนเล็ก ๆ สีขาว
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- การนําเสนอผลการบันทึกลักษณะของสวนตาง ๆ และชี้บอกสวนตาง ๆ ของพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบความแตกตางของผลการบันทึกระหวางกลุมตนเองและกลุมอื่น ๆ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนกิจกรรมที่นักเรียนทําเมื่อชั่วโมงที่ผานมา โดยอาจใชคําถามดังนี้
1.1 ตนพืชที่นักเรียนสังเกตและวาดรูปมีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่สังเกต เชน ตนพริก ตนมะเขือ
ตนตอยติ่ง ตนมะนาว ตนกะเพรา)
1.2 เมื่อนักเรียนวาดรูปพืชเสร็จแลว นักเรียนตองชี้บอกและเขียนสิ่งใดลงในรูปที่วาด (ชี้บอกและ
เขียนชื่อสวนตาง ๆ ของพืช)
ขั้นสอน (45 นาที)
2. ครูใชสื่อสไลดทบทวนวิธีทําของกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของพืชมีอะไรบาง หนา 50 ขอที่ 2 และ
ตรวจสอบความเขาใจโดยใช คําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไร (สวนตาง ๆ ของพืช)
2.2 นักเรียนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืชจากที่ใดบาง (จากผูปกครอง จากหนังสือ
อินเทอรเนต)
2.3 เมื่อไดขอมูลเพิ่มเติมแลว นักเรียนตองทําอะไร (ชี้บอกสวนตาง ๆ ของพืชในรูป)
3. ครูเปดวีดิทัศนแสดงสวนตาง ๆ ของพืชใหนักเรียนชมเพื่อใชเปนแหลงขอมูลใหนักเรียนสืบคนขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช จากนั้นใหนักเรียนรวมกันบอกชื่อสวนตาง ๆ
ของพืชจาก วีดิทัศน
4. ครูใชบัตรคําที่เปนชื่อสวนตาง ๆ ของพืชมาใหนักเรียนฝกอาน จากนั้นครูนําบัตรคําเหลานี้ไปติดบน
กระดานหนาหองเรียน
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5. นักเรียนทําใบงาน 01 ลักษณะสวนตาง ๆ ของพืช หนา 51 โดยชี้บอกสวนตาง ๆ ของพืชที่ตนเอง
เลือกใหครบถวนโดยใชขอมูลจากการสืบคน ครูคอยใหคําชี้แนะและชวยเหลือการเขียนชื่อสวนตาง ๆ
ของพืชใหถูกตอง
6. ครูใชสื่อสไลดใหนักเรียนรวมกันอานวิธีทําขอ 3 ในกิจกรรมที่ 1 หนา 50 จากนั้นครูตรวจสอบความ
เขาใจจากการอานโดยใชคําถามวานักเรียนนํารูปวาดพืชมารวมทําอะไรกับเพื่อนในชั้นเรียน (นําเสนอ
ภาพและเปรียบเทียบกับของเพื่อนในกลุม)
7. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอภาพที่นักเรียนแตละคนวาดใหเพื่อนในกลุมดู และเปรียบเทียบวาแตละคน
ชี้บอกและเขียนชื่อสวนตาง ๆ ของพืชครบถวนหรือไม ถาไมครบ ครูใหเวลานักเรียนเขียนจนครบ
โดยครูชวยเหลือตามความจําเปน เชน การสะกดคํา
8. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเลือกผลงานภาพวาดสวนตาง ๆ ของแตละกลุมที่ออกมานําเสนอหนาชั้น
เรียน จากนั้นครูชักชวนนักเรียนรวมกันบอกวาพืชดังกลาวมีสวนตาง ๆ อะไรบาง ครูบันทึกผล
การสังเกตของนักเรียนในตารางที่ครูเตรียมไวหนาชั้นเรียน ดังนี้
ตัวอยางตาราง สวนตาง ๆของพืชชนิดตาง ๆ
สวนตาง ๆ ของพืช

ชื่อพืช
ตนพริก
ตนมะเขือ

ราก
√

ลําตน
√

ใบ
√

ดอก
√

ผล
√

เมล็ด
√

ขั้นสรุป (10 นาที)
9. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืช โดยครู
เลือกภาพวาดตนพืชของนักเรียนแตละกลุมมาเปรียบเทียบหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนชวยกันดูวา
พืชมีสวนตาง ๆ อะไรบาง
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (2)
8.2 ใบงาน 01 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 50-51
8.3 วีดิทัศนสวนตาง ๆ ของพืช
8.4 บัตรคําชื่อสวนตาง ๆ ของพืช
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน 01 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 51
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10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 26 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถบันทึกลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของพืชได
อยางละเอียด ดวยตนเอง
โดยไมเพิ่มเติมความ
คิดเห็น
การจั ด กระทํ า และ สามารถนําเสนอลักษณะ
สื่อความหมายขอมูล ของสวนตาง ๆ ของพืช
และชี้บอกชื่อสวนตาง ๆ
ของพืช ใหผูอื่นเขาใจได
งายและชัดเจนไดดวย
ตนเอง
การลงความเห็นจาก สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
และชื่อของสวนตาง ๆ
ของพืชไดอยางมีเหตุผล
จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถบันทึกลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของพืชไดอยาง
ละเอียด จากการชี้แนะของครู
หรือผูอื่น

สามารถบันทึกลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของพืชได แตไม
ละเอียด ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากผูอื่น

สามารถนําเสนอลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของพืชและชี้บอก
ชื่อสวนตาง ๆ ของพืช ใหผูอื่น
เขาใจได จากการชี้แนะของครู
หรือผูอื่น

สามารถนําเสนอลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของพืชและ
ชี้บอกชื่อสวนตาง ๆ ของพืช
ใหผูอื่นเขาใจไดบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจาก
ผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น สามารถเพิ่มเติมความ
เกี่ยวกับลักษณะและชื่อของ คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและ
สวนตาง ๆ ของพืชไดอยางมี ชื่อของสวนตาง ๆ ของพืช
เหตุผล จากการชี้แนะของครู ไดอยางมีเหตุผลบางสวน
หรือผูอื่น
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจาก
ผูอื่น

204

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 26 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน

คะแนนที่ได
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 27
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 3 ส ว นต า ง ๆ ของพื ช
แผนการเรียนรูที่ 27 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกต และรวบรวมขอมูลลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
พืชเปนสิ่งมีชีวิตที่มีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งแตละสวนมีลักษณะ
แตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด แตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน เชน
ใบมีลักษณะเปนแผน สวนใหญมีสีเขียว ดอกสวนใหญมีลักษณะเปนกลีบซอนกัน มีหลายสี รากมีลักษณะเปน
เปนเสนเล็ก ๆ สีขาว
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การลงความเห็นจากขอมูล
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืชแตละชนิด
5.2 ความสามารถในการสื่อสาร
- เขียนแสดงแผนผังความคิดสรุปเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืช
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผานมา โดยใชสื่อสไลดแสดงภาพตัวอยางตนพืช 1 ชนิด เชน ตนพริก
จากชั่วโมงที่แลว พรอมทั้งชี้สวนตาง ๆ ของพืชแลวใหนักเรียนตอบ แลวใหนักเรียนบอกสวนตาง ๆ
ของพืชนั้นจากนั้นใชคําถามดังนี้
1.1 สวนตาง ๆ ของพืชมีอะไรบาง (ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ภายในผลมีเมล็ด)
1.2 พืชแตละตนมีสวนตาง ๆ เหมือนกันหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
ขั้นสอน (45 นาที)
2. ครูนําตารางบันทึกผลสวนตาง ๆ ของพืชชนิดตาง ๆ ที่นักเรียนนําเสนอชั่วโมงที่ผานมาเพื่อใหนักเรียน
ดูอีกครั้ง จากนั้นครูชักชวนนักเรียนนําเสนอลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืชแตละชนิด ครูเขียนหรือ
วาดลักษณะของสวนตาง ๆ ในตารางเพิ่มเติม
ตัวอยางตาราง สวนตาง ๆของพืชชนิดตาง ๆ
ชื่อพืช
ตนพริก

ตนมะเขือ

ลักษณะสวนตาง ๆ ของพืช
ราก

ลําตน

ใบ

ดอก

ผล

เมล็ด

√
√
√
√
√
√
สีขาว มีแตก มี สี เ ขี ย ว สีเขีย ว เปน สีขาว มีกลีบ ยาวเรี ย ว มี กลม แบน สี
เปนเสนฝอย แข็ง ตั้งตรง รูปรี
ซอนกัน
สีแดง เขียว ขาว
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3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการสังเกตในตาราง โดยครูใชแนวคําถามดังนี้
3.1 พืชแตละตนมีสวนตาง ๆ อะไรบาง (ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด)
3.2 สวนตาง ๆ ของพืชแตละชนิดเหมือนกันหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามที่บันทึกขอมูล
เหมือนกัน เชน มี ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด หรือไมเหมือนกัน เชน พืชบางชนิดจะมี
ดอก บางชนิดไมมีดอก)
3.2 ลักษณะรากของพืชแตละชนิดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกต
เชน เหมือนกัน เปนเสนเล็ก ๆ สีขาว)
3.3 ลักษณะลําตนของพืชแตละชนิดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกต
เชน เหมือนกัน ตั้งตรง มีสีน้ําตาลและสีเขียว)
3.4 ลักษณะใบของพืชแตละชนิดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกต
เชน ใบมีสีเขียวเหมือนกัน หรือใบมีรูปรางและขนาดแตกตางกัน)
3.5 ลักษณะดอกของพืชแตละชนิดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกต
เชน ดอกมีลักษณะเปนแผนเล็ก ๆ เหมือนกัน แตมีสีและรูปรางแตกตางกัน)
3.6 ลักษณะผลของพืชแตละชนิดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกต
เชน ผลมีสีและรูปทรงแตกตางกัน)
3.6 ลักษณะเมล็ดของพืชแตละชนิดเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกต
เชน เมล็ดมีสี รูปราง และขนาดแตกตางกัน เมล็ดบางชนิดแบน ๆ บางชนิดเปนทรงกลม)
4. ครูใชสื่อสไลดอภิปรายเพิ่มเติมวาในชีวิตประจําวัน บางครั้งตนพืชบางตนที่นักเรียนไดสังเกตใน
ชั้นเรียน อาจไมมีบางสวน เชน ดอก เพราะตนพืชนั้นอาจยังไมออกดอก หรือไมสามารถติดผลได
นอกจากนี้พืชที่มีดอก จะเกิดผลภายในเมล็ดได แตบางครั้งเมล็ดจะลีบไปทําใหสังเกตไมได เชน
ตนกุหลาบ หรือพืชบางชนิดตองถึงเวลาที่เหมาะสมจึงจะออกดอกได เชน ตนตะไคร
5. ครูใหนักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม ในใบงาน 01 ลักษณะสวนตาง ๆ ของพืช หนา 52
โดยครูอธิบายวิธีการทํา เมื่อนักเรียนเขาใจแลว ครูใหเวลานักเรียนแตละกลุมทํางาน
ขั้นสรุป (10 นาที)
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ โดยใหนักเรียนออกมาเขียนชื่อ
สวนตาง ๆ ของพืช ในแผนผังความคิดจากสื่อสไลด
7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืชไดวา สวนตาง ๆ ของพืช
ประกอบดวย ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ในผลมีเมล็ด แตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (3)
8.2 ใบงาน 01 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 52
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
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- ใบงาน 01 ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 52
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)

209

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 27 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็นจาก สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของสวนตาง ๆ ของพืชได
อยางมีเหตุผล จากความรู
หรือประสบการณ ไดดวย
ตนเอง
การตี ค วามหมาย สามารถตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป ขอมูลจากการสังเกตและ
การรวบรวมขอมูลเพื่อ
ลงขอสรุปไดถูกตองและ
ครบถวนวาพืชมีสวน
ตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน
ใบ ดอก ผล เมล็ด แตละ
สวนของพืชมีลักษณะ
แตกตางกัน ไดดวยตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของพืชไดอยางมี
เหตุผล จากการชี้แนะของครู
หรือผูอื่น

สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
สวนตาง ๆ ของพืชไดอยาง
มีเหตุผลบางสวน ถึงแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่นผูอื่น
สามารถตีความหมายขอมูล
จากการสังเกตและการ
รวบรวมขอมูลเพื่อลงขอสรุป
เกี่ยวกับชื่อและลักษณะ
สวนตาง ๆ ของพืชได
ถูกตอง แตไมครบถวน แม
จะไดรับการชี้แนะจากครู
หรือผูอื่น

สามารถตีความหมายขอมูล
จากการสังเกตและการรวบรวม
ขอมูลเพื่อลงขอสรุปไดถูกตอง
และครบถวนวาพืชมีสวน
ตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ
ดอก ผล เมล็ด แตละสวนของ
พืชมีลักษณะแตกตางกัน จาก
การชี้แนะของครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 27 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน

คะแนนที่ได
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 28
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 3 ส ว นต า ง ๆ ของพื ช
แผนการเรียนรูที่ 28 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (4)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
พืชเปนสิ่งมีชีวิต ที่มีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งแตละสวนมีลักษณะ
แตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด แตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน เชน
ใบมีลักษณะเปนแผน สวนใหญมีสีเขียว ดอกสวนใหญมีลักษณะเปนกลีบซอนกัน มีหลายสี รากมีลักษณะเปน
เปนเสนเล็ก ๆ สีขาว
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- การบรรยายลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืข
5.2 ความสามารถในการคิด
- การตอบคําถามในแบบฝกหัด
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืชโดยใชเกมตอจิ๊กซอวสวนตาง ๆ ของพืช 4 ชนิด
โดยใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันตอภาพใหสําเร็จ จากนั้นนําเสนอผลการตอจิ๊กซอวภาพวาตน พืช
ชนิดใด และมีสวนตาง ๆ ของพืชอะไรบาง และมีลักณะอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ ซึ่งควร
เปนความรูที่ถูกตอง)
ขั้นสอน (45 นาที)
2. ครูใหนักเรียนทําคําถามหลังจากทํากิจกรรม ในใบงาน 01 ลักษณะสวนตาง ๆ ของพืชใหเสร็จ จากนั้น
นักเรียนแตละกลุมนําเสนอคําตอบ และครูเฉลยคําตอบทายกิจกรรม
3. ครูใหความรูเพิ่มเติมกับนักเรียนโดยใชสื่อสไลดแสดงรูปภาพสวนตาง ๆ ของพืชชนิดตาง ๆ
ที่นอกเหนือจากการทํากิจกรรม เชน รูปตนตําลึงที่มีหนวดหรือมือเกาะ รูปตนโปยเซียนที่มีหนามตาม
ลําตน จากนั้นครูนําอภิปรายโดยใชแนวคําถามดังนี้
3.1 ตําลึงมีสวนใดที่แตกตางจากพืชอื่น ๆ และมีลักษณะอยางไร (มีเสนสีเขียวออกจากใบ มีลักษณะ
มวนเปนขด)
3.2 ตนโปยเซียนมีสวนใดที่แตกตางจากพืชอื่น ๆ และมีลักษณะอยางไร (มีหนามที่ลําตน มีลักษณะ
เรียงกันเปนแถว สีน้ําตาล)
4. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในใบงาน แบบฝกหัดในใบงาน 02 เรื่อง สวนตาง ๆ ของพืช หนา 53
โดยครูอธิบายวิธีการทําเมื่อนักเรียนเขาใจแลวใหลงมือทําใบงาน
5. เมื่อนักเรียนทําเสร็จแลว ครูเฉลยแบบฝกหัด
ขั้นสรุป (10 นาที)
6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของพืชไดวา สวนตาง ๆ ของพื ช
ประกอบดวย ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ในผลมีเมล็ด แตละสวนมีลักษณะแตกตางกัน
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8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด ลักษณะและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (4)
8.2 ใบงาน 02 สวนตาง ๆ ของพืช หนา 53
8.3 ภาพจิ๊กซอวของตนพืช 4 ชนิด
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน 02 สวนตาง ๆ ของพืช หนา 53
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืชจากการทําใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 28 เรื่อง ลักษณะของสวนตาง ๆ ของพืช (4)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

1

มุงมั่นในการทํางาน

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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เฉลยใบงาน
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เชน ตนถั่วดํา

บันทึกผลตามการทํากิจกรรมของนักเรียน
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มะลิ









บันทึกผลตามการทํากิจกรรมของนักเรียน

สวนตาง ๆ
ดอก

ลําตน
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ดอก

ลําตน

ใบ

ผล
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 29
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 3 ส ว นต า ง ๆ ของพื ช
แผนการเรียนรูที่ 29 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตและรวบรวมขอมูลหนาที่สวนตาง ๆ ของพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคีในการทํางานกลุม
3. สาระสําคัญ
พืชมีสวนตาง ๆ ซึ่งแตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และภายในผลมีเมล็ด แตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
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5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- วาดรูปและนําเสนอหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชื่อสวนตาง ๆ ของพืชโดยนําตนพืชจริงมาใหนักเรียนสังเกต ครูชี้
สวนตาง ๆ ของพืช แลวใหนักเรียนบอกชื่อตามที่ครูชี้ (โดยครูเริ่มชี้ตั้งแตสวน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล
สวนเมล็ดอยูในผล) จากนั้นครูถามความรูเดิมโดยใชคําถามวา แตละสวนของพืชมีหนาที่อะไรบาง
(นักเรียนตอบตามความเขาใจ)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูชักชวนนักเรียนอานชื่อกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของพืชมีหนาที่อะไร และอานจุดประสงค ของ
กิจ กรรมในสื่ อสไลด โดยครู อา นนํ าแลวใหนักเรีย นอานตาม จากนั้น ครูตรวจสอบความเขาใจของ
นักเรียน โดยใชคําถามดังนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร (หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (รวบรวมขอมูล)
2.3 นักเรียนเรียนแลวจะทําอะไรได (บอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืชได)
3. นักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 สวนตาง ๆ ของพืชมีหนาที่อะไรบางในหนา 55 และครูถามวา
3.1 นักเรียนจะไดทําอะไร (รวบรวบขอมูลหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืชจากการสังเกต)
3.2 นักเรียนรวบรวมขอมูลหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืชแลวจะไดทําอะไรตอไป (วาดรูปสวนตาง ๆ
ของพืชในใบงาน)
3.3 สิ่งที่ตองทําตอไปคืออะไร (นําเสนอผลการทํากิจกรรม)
4. ครูใชสื่อสไลดแสดงรูปตนพืชชนิดตาง ๆ ใหนักเรียนสังเกต นักเรียนเลือกรูปตนพืชที่สนใจ จากนั้น
นักเรียนรวมกันรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ของพืชจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่ครูเตรียม เชน จากสื่อ
วีดิทัศนเพลงสวนประกอบของพืชมีดอก หรือใบความรู หรือหนังสือ
5. ครูนําบัตรคําชื่อและหนาที่สวนตาง ๆ ของพืชมาใหนักเรียนฝกอาน จากนั้นนํามาติดไวบนกระดาน
หนาหอง
6. ครูใหนักเรียนบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 56
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ขั้นสรุป (10 นาที)
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช โดยใชคําถามจากสื่อสไลดดังนี้
7.1 กิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนไดทําอะไรไปบาง (วาดรูปตนพืชที่สังเกต สืบคนขอมูลหนาที่
สวนตาง ๆ ของพืชลงในใบงาน และบันทึกผล)
7.2 พืชที่สังเกตมีพืชชนิดใดบาง (เชน ตนพริก ตนมะเขือ ตนตอยติ่ง ตนมะนาว ตนกะเพรา)
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8,1 สื่อสไลด เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (1)
8.2 ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 55-56
8.3 ตัวอยาง ตนพืชที่มีดอก และผล
8.4 บัตรคําชื่อและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 56
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 29 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับหนาที่ของ
สวน ตาง ๆ ของพืชไดอยาง
ละเอียด ดวยตนเองโดยไม
เพิ่มเติมความคิดเห็น
การจั ด กระทํ า และ สามารถวาดรูปและ
สื่อความหมายขอมูล นําเสนอหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของพืชใหผูอื่น
เขาใจไดงายและชัดเจนได
ดวยตนเอง
การลงความเห็นจาก สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของพืชไดอยาง
มีเหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมดวย
ตนเอง

พอใช (2)
สามารถรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของพืชไดอยาง
ละเอียด จากการชี้แนะของ
ครูหรือผูอื่น
สามารถวาดรปและนําเสนอ
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
ใหผูอื่นเขาใจได จากการ
ชี้แนะของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของพืขได แตไมละเอียด
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจาก
ครูหรือผูอื่นผูอื่น
สามารถวาดรูปและนําเสนอ
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
ใหผูอื่นเขาใจไดบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจาก
ครูหรือผูอื่นผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ
เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของพืชไดอยางมีเหตุผล
ของพืชไดอยางมีเหตุผล
จากการชี้แนะของครูหรือ บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
ผูอื่น
ผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 29 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

ใฝเรียนใฝรู
มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน

คะแนนที่ได
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 30
กลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน ว ยย อ ยที่ 3 ส ว นต า ง ๆ ของพื ช
แผนการเรียนรูที่ 30 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และภายในผลมีเมล็ด แตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และภายในผลมีเมล็ด แตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน
ใบของพืชมีหนาที่สรางอาหาร ลําตนทําหนาที่ทําใหตนตั้งตรง รากมีหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน ชวยยึด
ลําตนไว ดอกมีหนาที่สืบพันธุเพื่อสรางเมล็ดขึ้นมา ผลจะมีเมล็ดที่มีหนาที่ในการขยายพันธุพืช
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
5. สมรรถนะของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- นําเสนอผลการบันทึกหนาที่สวนตาง ๆ ของพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายและสรุปหนาที่สวนตาง ๆ ของพืช
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ใฝเรียนใฝรู
6.2 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูพื้นฐานของนักเรียน โดยใชสไลดใหนักเรียนรวมกันรองเพลงและเตนทาประกอบ
เพลง กิ่ง กาน ใบ จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้
1.1 ใบทําหนาที่อะไร (นักเรียนตอบตามที่ไดบันทึกไว)
1.2 นอกจากใบแลว พืชยังมีสวนตาง ๆ อะไรอีกบาง และแตละสวนทําหนาที่อะไร (นักเรียนตอบ
ตามที่ไดบันทึกไว)
ขั้นสอน (45 นาที)
2. ครูใหแตละกลุมนําเสนอหนาที่สวนตาง ๆ ของพืช ที่ไดบันทึกไวในใบงานหนาชั้นเรียน โดยครูบันทึก
คําตอบของบนกระดาน ดังตัวอยาง
สวนตาง ๆ ของพืช
ชื่อพืช
ราก
ลําตน
ใบ
ดอก
ผล
เมล็ด






1. ตนมะเขือ
2.
3.
4.
5.
หนาที่ของแตละ
สวนของพืช
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3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมจากตาราง โดยครูอาจใชคําถามดังนี้
3.1 จากตารางบันทึกผล พืชแตละชนิดมีสวนตาง ๆ อะไรบาง (ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด)
3.2 รากมีหนาที่อะไร (รากมีหนาที่ยึดลําตน ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน)
3.3 ลําตนมีหนาที่อะไร (ลําตนทําหนาที่ทําใหตนตั้งตรง ชูกิ่ง กาน ใบ ลําเลียงน้ํา อาหารและธาตุอาหาร)
3.4 ใบมีหนาที่อะไร (ใบทําหนาที่สรางอาหาร)
3.5 ดอกมีหนาที่อะไร (ดอกมีหนาที่สืบพันธุ)
3.6 ผลทําหนาที่อะไร (ผลมีหนาที่ในการหอหุมเมล็ด)
3.7 เมล็ดทําหนาที่อะไร (เมล็ดมีหนาที่ในการขยายพันธุ)
3.8 จากกิจกรรมที่ 1 สรุปไดวาอยางไร (พืชมีสวนตาง ๆ ของพืชหลายสวน แตละสวนมีหนาที่
แตกตางกัน ไดแก ใบของพืชมีหนาที่สรางอาหาร ลําตนทําหนาที่ทําใหตนตั้งตรง รากมีหนาที่
ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน ชวยยึดลําตนไว ดอกมีหนาที่สืบพันธุเพื่อสรางเมล็ดขึ้นมา ผลจะมี
เมล็ดที่มีหนาที่ในการขยายพันธุพืช)
4. ครูใชสื่อสไลดอธิบายความรูเพิ่มเติมวาพืชยังมีสวนอื่น ๆ ที่ทําหนาที่แตกตางกัน เชน หนวด คือ
มือเกาะ เปนสวนของลําตนที่ไวใชยึดกับวัตถุเพื่อไตขึ้นที่สูง หรือชวยใหทรงตัวอยูได หรือหนาม
เปนสวนของลําตน ทําหนาที่ปองกันอันตรายตาง ๆ ใหกับลําตน
5. นักเรียนตอบคําถามหลังทํากิจกรรมใน ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 57
ขั้นสรุป (10 นาที)
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ โดยใหนักเรียนเลนเกมจับคูชื่อ
สวนตาง ๆ ของพืช ที่สอดคลองกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช ในตาราง 3X3 ชอง ใหถูกตอง
7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิรายและลงขอสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช โดยใชสื่อสไลดวา
แตละสวนของพืชทําหนาที่แตกตางกัน ใบของพืชมีหนาที่สรางอาหาร ลําตนทําหนาที่ทําใหตนตั้งตรง
รากมีหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน ชวยยึดลําตนไว ดอกมีหนาที่สืบพันธุเพื่อสรางเมล็ดขึ้นมา
ผลจะมีเมล็ดที่มีหนาที่ในการขยายพันธุพืช
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (2)
8.2 ตาราง 3x3 ชอง ที่แสดงสวนตางๆ และหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
8.2 ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 57
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงาน 01 หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 57
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10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 30 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การจั ด กระทํ า และ สามารถนําเสนอหนาที่ของ
สื่อความหมายขอมูล สวนตาง ๆ ของพืช ให
ผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจน ไดดวยตนเอง

พอใช (2)

สามารถนําเสนอหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของพืช ใหผูอื่น
เขาใจไดงายและชัดเจน
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น
การลงความเห็นจาก สามารถเพิ่มเติมความ
สามารถเพิ่มเติมความ
ขอมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่
คิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่
สวนตาง ๆ ของพืชไดอยาง สวนตาง ๆ ของพืชไดอยาง
มีเหตุผล จากความรูหรือ มีเหตุผล จากการชี้แนะของ
ประสบการณเดิมไดดวย ครูหรือผูอื่น
ตนเอง
การตี ค วามหมาย สามารถตีความหมาย
สามารถตีความหมายขอมูล
ขอมูลและลงขอสรุป ขอมูลจากขอมูลที่รวบรว จากขอมูลที่รวบรวไดและ
ไดและลงขอสรุปเกี่ยวกับ ลงขอสรุปเกี่ยวกับหนาที่
หนาที่สวนตาง ๆ ของพืช สวนตาง ๆ ของพืชไดอยาง
ไดอยางถูกตอง และ
ถูกตอง และครบถวนจาก
ครบถวนดวยตนเอง
การชี้แนะของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถนําเสนอหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของพืช ใหผูอื่น
เขาใจบางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
ผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับหนาที่สวนตาง ๆ
ของพืชไดอยางมีเหตุผล
บางสวน ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น
สามารถตีความหมายขอมูล
จากขอมูลที่รวบรวไดและลง
ขอสรุปเกี่ยวกับหนาที่
สวนตาง ๆ ของพืชไดถูกตอง
บางสวน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 30 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

1

ใฝเรียนใฝรู

2

มุงมั่นในการทํางาน

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1

ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 31
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 3 สวนตาง ๆ ของพืช
แผนการเรียนรูที่ 31 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การลํ า เลี ย งสารผ า นเซลล
ความสั มพั น ธ ของโครงสราง และหนาที่ของระบบตา ง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทํ า งาน
สัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทําหนาที่
สัมพันธกัน รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และ พืช
รวมทั้งบรรยายการทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตและรวบรวมขอมูลหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคีในการทํางานกลุม
3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และภายในผลมีเมล็ด แตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
พืชมีสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก และผล แตละสวนทําหนาที่แตกตางกัน ใบของพืช
มีหนาที่สรางอาหาร ลําตนทําหนาที่ลําเลียงน้ํา อาหาร และธาตุอาหาร รากมีหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน
ชวยยึดลําตนไว ดอกมีหนาที่สืบพันธุเพื่อสรางเมล็ดขึ้นมา ผลทําหนาที่หอหุมเมล็ด เมล็ดทําหนาที่ในการ
ขยายพันธุพืช
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 มีวินัย
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูใชวีดิทัศนเพลง สวนประกอบของพืชมีดอก จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมตอบคําถามจากเนื้อเพลง
โดยใชคําถามดังนี้
1.1 ในเนื้อเพลงสวนตาง ๆ ของพืช มีอะไรบาง (ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด)
1.2 ในเพลงสวนตาง ๆ ของพืชมีหนาที่อะไร (รากมีหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน ชวยยึดลําตนไว
ใบของพืชมีหนาที่สรางอาหาร ลําตนทําหนาที่ลําเลียงน้ํา อาหาร และธาตุอาหาร ดอกมีหนาที่
สืบพันธุเพื่อสรางเมล็ดขึ้นมา ผลทําหนาที่หอหุมเมล็ด เมล็ดทําหนาที่ในการขยายพันธุพืช)
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูแจกบัตรคําสวนตาง ๆ ของพืชและหนาที่สวนตาง ๆ ของพืชใหแตละกลุมซึ่งคําตาง ๆ มีดังนี้
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ราก

ลําตน

ใบ

ดอก

ผล

เมล็ด

สืบพันธุ

สรางอาหาร

ใหตนตั้งตรง

ชูกิ่ง กาน ใบ

หอหุมเมล็ด

ยึดลําตน

ลําเลียงน้ํา อาหารและธาตุอาหาร

ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน

ขยายพันธุ

3. ครูใหนักเรียนอานบัตรคําทีละคําโดยใชสื่อสไลด จากนั้นตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยครูสุม
คําหนาที่สวนตาง ๆ ของพืช 2-3 หนาที่ แลวใหแตละกลุมชูบัตรคําใหตรงอยางถูกตอง
4. ครูแจกรูปภาพตนพืชที่มีความหลากหลาย ใหนักเรียนแตละกลุมและใหนักเรียนนําบัตรคําหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของพืช ติดลงในรูปภาพตนพืชที่ครูแจกให โดยกําหนดเวลา 5 นาที หากกลุมใดทําเสร็จ
แลวใหยกมือขึ้น
5. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามในใบงาน 02 แบบฝกหัดหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 58 โดยพา
นักเรียนอานและอธิบายวิธีการทํา จากนั้นใหนักเรียนรวมกันตอบ แลวบันทึกคําตอบของตนเองลงใน
ใบงาน
ขั้นสรุป (เวลา 10 นาที)
6. ครูใหนักเรียนเขียนผังความคิดเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืชไดวา ใบของพืชมีหนาที่สังเคราะห
ดวยแสง ลําตนทําหนาที่ทาํ ใหตนตั้งตรง รากมีหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารในดิน ชวยยึดลําตนไว
ดอกมีหนาที่สืบพันธุเพื่อสรางเมล็ดขึ้นมา ผลจะมีเมล็ดที่มีหนาที่ในการขยายพันธุพืช
8. สื่อ /แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (3)
8.2 ใบงาน 02 แบบฝกหัดหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 58
8.3 วีดิทัศนเพลง สวนประกอบของพืชมีดอก
8.4 บัตรคําชื่อและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช
8.5 รูปภาพตนพืช
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 การจับคูบัตรคําชื่อและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช กับรูปภาพตนพืช
9.2 การทําใบงาน 02 แบบฝกหัดหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช หนา 58
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10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทํา
ใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 31 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช
1 หมายถึง ปรับปรุง
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับหนาที่ของสวน
ตาง ๆ ของพืช ดวยตนเอง
โดยไมเพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช (2)
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับหนาที่ของสวน
ตาง ๆ ของพืช จากการ
ชี้แนะของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของพืชไดเพียงบางสวน
แมวาจะไดรับคําชี้แนะจากครู
หรือผูอื่น
การจั ด กระทํ า และ สามารถนําขอมูลมาจัด
สามารถนําขอมูลมาจัด
สามารถนําขอมูลมาจัดกระทํา
สื่อความหมายขอมูล กระทําไดถูกตองและ
กระทําไดถูกตองและ
ไดถูกตอง แตไมครบถวน
ครบถวน เกี่ยวกับหนาที่
ครบถวน เกี่ยวกับหนาที่ของ เกี่ยวกับหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของสวนตาง ๆ ของพืชและ สวนตาง ๆ ของพืชและสื่อ ของพืชและสื่อความหมายได
สื่อความหมายไดชัดเจน
ความหมายไดชัดเจน จาก ไมชัดเจน แมวาจะไดรับคํา
ดวยตนเอง
การชี้แนะของครูหรือผูอื่น ชี้แนะจากครูและผูอื่น
การลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก
สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูล
ขอมูลไดวาพืชมีสวนตาง ๆ ขอมูลไดวาพืชมีสวนตาง ๆ ขอมูลไดวาพืชมีสวนตาง ๆ
ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล
ผล และภายในผลมีเมล็ด ผล และภายในผลมีเมล็ด
และภายในผลมีเมล็ด แตละ
แตละสวนทําหนาที่
แตละสวนทําหนาที่แตกตาง สวนทําหนาที่แตกตางกัน แต
แตกตางกัน ดวยตนเอง
ไมสามารถบอกเหตุผลได
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ดี (3)

พอใช (2)
กัน จากการชี้แนะของครู
หรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)
แมวาจะไดรับการชี้แนะจาก
ครูหรือผูอื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 31 เรื่อง หนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน………………………………………………………………...........…………………………..
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………….............……………………
ประเมินผลครั้งที่…………………....…….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………..................………….
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย
มุง มั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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เฉลยใบงาน
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ดูดธาตุอาหารและน้ํา

ลําเลียงธาตุอาหารและน้ํา
ตอจากราก ตนตั้งตรง

สรางอาหาร
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สืบพันธุ

ขยายพันธุ
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ดูดธาตุอาหารและน้ํา



ลําเลียงธาตุอาหารและน้ําตอจากราก ตนตั้งตรง
สรางอาหาร

สืบพันธุ


ขยายพันธุ

สวนตาง ๆ ของพืช
หนาที่
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ร

พืชอาจตายได้เพราะใบทาหน้าที่หลักในการสร้างอาหาร
ถ้าไม่มีอาหารพืชก็ตาย
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หนวยยอยที่ ๔ บริเวณที่สัตวและพืชอยูอาศัย
หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชื่อหนวย ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
จํานวนเวลาเรียน ๗ ชั่วโมง
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู ๒ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญของหนวย
บริ เ วณต า ง ๆ ในท อ งถิ่ น อาจพบพื ช และสั ต ว ห ลายชนิ ด อาศั ย อยู เพราะแต ล ะบริ เ วณจะมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ถาสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่พืชและสัตวอาศัยอยูมีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตว
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๑
เข า ใจความหลากหลายของระบบนิ เ วศ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง ไม มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๑/๑ ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
ว ๑.๑ ป.๑/๒ บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยที่ ๔ บริเวณที่สัตวและพืชอยูอาศัย
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น จะมีพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยู
บริเวณที่แตกตางกันจะมีพืชและสัตวแตกตางกันเพราะแตละบริเวณจะมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืช
และสัตวที่อาศัยอยูในบริเวณ
ถาบริเวณที่พืชและสัตวอาศัยอยูนนั้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตว

โครงสรางของหนวยยอยที่ ๔ บริเวณที่สัตวและพืชอยูอาศัย
หนวยการเรียนรู

ชื่อหนวยยอย

หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที่ ๔
๑ ตัวเรา และ
บริเวณที่สัตวและ
สิ่งมีชีวิตรอบตัว
พืชอยูอาศัย

จํานวนแผน
๒

ชื่อแผนการจัดการ
เรียนรู
ที่อยูของสัตว
และพืช
ที่อยูกับการ
ดํารงชีวิตของ
สัตวและพืช

จํานวนชั่วโมง
๔
๓
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 32
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 4 บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู
แผนการเรียนรูที่ 32 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตชนิดของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บริเวณหนึ่ง ๆ ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
บริเวณหนึ่ง ๆ ในทองถิ่น เชน ปาไม ทุงหญา แหลงน้ํา อาจพบพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุชื่อสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
5.2 ความสามารถในการคิด
- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันนํารูปพืชและสัตวใสในรูปแหลงที่อยูตาง ๆ เชน
ปาไม ทุงหญา แหลงน้ํา เพื่อตรวจสอบความรูเ ดิม จากนั้นครูใหนักเรีย นรว มกัน อภิป ราย โดยใช
คําถามดังนี้
1.1 บริเวณใดที่พบสัตวและพืช (ตัวอยางคําตอบตามรูปแหลงที่อยูที่ครูนํามา เชน ปาไม ทุงหญา
แหลงน้ํา)
1.2 สั ตว และพื ช ที่ พบในป า ไม มีอ ะไรบาง (นักเรีย นตอบตามที่ ได ทํา กิจ กรรม เชน ชาง ควายป า
คางคาว งูหลาม)
1.3 สัตวและพืชเหลานั้นสามารถอาศัยอยูในปาไมนี้ได เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเขาใจ
ของตนเอง) ครูถามคําถามเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนแหลงที่อยูตามรูปที่นักเรียนไดใสรูปพืชและสัตวไว
1.4 สัตวและพืชที่พบในแหลงน้ํามีอะไรบาง (ตัวอยางตอบตามที่ครูนํามา เชน พืชน้ํา บัว)
1.5 สัตวและพืชที่พบในทุงหญามีอะไรบาง (ตัวอยางตอบตามที่ครูนํามา เชน หญา)
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
2. ครูชวนนักเรียนหาคําตอบวาแหลงที่อยูตาง ๆ มีพืชและสัตวอะไรบางอาศัยอยู โดยใชสื่อสไลดให
นักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงคในใบกิจกรรมที่ 1 สัตวและพืชอยูที่ใดบาง หนา 60 จากนั้น
ครูถามคําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (ชื่อพืชและสัตวที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีการใด (การสังเกต)
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2.3 เมื่อเรียนจบแลวนักเรียนจะทําอะไรได (ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ ได)
3. ครูใหนักเรียนอานวัสดุ-อุปกรณ และวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 ขอ 1-2 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจ
ขั้นตอนการทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได โดยอาจใชคําถามดังนี้
3.1 สิ่งที่นักเรียนตองสังเกตจากวีดิทัศนมีอะไรบาง (พืชและสัตวที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น)
3.2 เมื่อนักเรียนสังเกตแลวสิ่งที่ตองทําตอไปคืออะไร (บันทึกชื่อพืชและสัตวลงในใบงาน)
4. เมื่ อนั กเรี ย นเข า ใจขั้ นตอนการทํ า กิจกรรมแลว นักเรีย นเริ่มทํากิจ กรรมขอ 1-2 โดยครูเลือกเปด
วีดิทัศนสารคดีเกี่ยวกับบริเวณหนึ่งที่มีสัตวและพืชอาศัยอยู 1 เรื่อง เชน ปาชายเลน โดยกอนเปด
วีดิทัศน ครูบอกนักเรียนใหสังเกตชนิดของพืชและสัตวในวีดิทัศน แลวจะมาบันทึกลงในใบงาน 01
ที่อยูของสัตวและพืช หนา 61
5. หลังจากชมวิดิทัศนแลว ครูชวนนักเรียนอภิปรายโดยใชคําถามดังตอไปนี้
5.1 นักเรียนไดชมสารคดีเรื่องอะไร (นักเรียนตอบตามที่ไดสังเกต เชน ปาชายเลน)
5.2 ในสารคดีมีสัตวอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่ไดสังเกต เชน ปลาตีน)
5.3 ในสารคดีมีพืชอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่ไดเกต เชน ตนโกงกาง ตนลําพู)
6. ครูเขียนชื่อสัตวและพืชบนกระดานตามที่นักเรียนตอบ และนักเรียนเขียนชื่อพืชและสัตวลงในใบงาน
01 หนา 61
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับที่อยูของสัตวและพืช โดยครูอาจนํา
รูปสิ่งมีชีวิตและรูปแหลงที่อยูที่เหมือนกับในวีดิทัศนที่ครูใชในการทํากิจกรรมมาใหนักเรียนทําอีกครั้ง
8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับที่อยูของสัตวและพืชไดวาในบริเวณหนึ่ง ๆ อาจจะพบพืชและสัตว
ชนิดตาง ๆ อาศัยอยูรวมกัน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (1)
8.2 ใบงาน 01 ที่อยูของสัตวและพืช หนา 60-61
8.3 วีดิทัศนเกี่ยวกับบริเวณหนึ่ง ๆ ที่มีสัตวและพืชอาศัยอยู เชน ปาชายเลน
8.4 รูปพืชและสัตวกับรูปแหลงที่อยูที่สามารถจับคูกันได
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 สังเกตสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ
9.2 การทําใบงาน 01 ที่อยูของสัตวและพืช หนา 61
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10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องที่อยูของสัตวและพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทําใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกจรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 32 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและ
สัตวที่พบในบริเวณตาง ๆ
ดวยตนเองโดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็น
การจั ด กระทํ า และ สามารถนําขอมูลมาจัด
สื่อความหมายขอมูล กระทําไดถูกตองและ
ครบถวน เกี่ยวกับชนิดของ
พืชและสัตวที่พบในบริเวณ
ตาง ๆ และสื่อความหมาย
ไดชัดเจน ดวยตนเอง

พอใช (2)

สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและ
สัตวที่พบในบริเวณตาง ๆ
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น
สามารถนําขอมูลมาจัด
กระทําไดถูกตองและ
ครบถวน เกี่ยวกับชนิดของ
พืชและสัตวที่พบในบริเวณ
ตาง ๆ และสื่อความหมาย
ไดชัดเจน จากการชี้แนะ
ของครูหรือผูอื่น
การลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูล
ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ ใน
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว ทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
ดวยตนเอง
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว
ที่พบในบริเวณตาง ๆ ไดเพียง
บางสวน แมวาจะไดรับ
คําชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
สามารถนําขอมูลมาจัด
กระทําไดถูกตอง แตไม
ครบถวน เกี่ยวกับชนิดของ
พืชและสัตวที่พบในบริเวณ
ตาง ๆ และสื่อความหมายได
ไมชัดเจน แมวาจะไดรับ
คําชี้แนะจากครูและผูอื่น
สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
แตไมสามารถบอกเหตุผลได
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)
แมวาจะไดรับการชี้แนะจาก
ครูหรือผูอื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 32 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

ซื่อสัตยสุจริต
ใฝเรียนใฝรู
มุง มั่นในการทํางาน

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 33
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 4 บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู
แผนการเรียนรูที่ 33 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตชนิดของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคีในการทํางานกลุม
3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยูแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน ทุงนา ทะเล ปาไม อาจพบพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยู โดยบริเวณที่
แตกตางกันอาจพบพืชและสัตวแตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุชื่อสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
5.2 ความสามารถในการคิด
- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับชนิดของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตวที่พบในวีดทิ ัศนในชั่วโมงที่แลว
1.1 สัตวที่พบบริเวณปาชายเลน (นักเรียนตอบตามที่ไดทํากิจกรรม เชน ปูกามดาบ ปลาตีน นก)
(ถาในชั่วโมงที่ผานมาใหนักเรียนทํากิจกรรมโดยใชบริเวณอื่น ก็เปลี่ยนคําถาม)
1.2 พื ช ที่ พ บบริ เ วณป า ชายเลนมี อ ะไรบ า ง (นั ก เรี ย นตอบตามที่ ไ ด ทํ า กิ จ กรรม เช น ต น โกงกาง
ตนแสม)
2. ครูถามคําถามวานักเรียนคิดวาบริเวณอื่น ๆ จะพบชนิดของพืชและสัตวที่เหมือนกับบริเวณที่ชม
ในวีดิทัศนหรือไม (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลา 50 นาที)
3. ครูชวนนักเรียนหาคําตอบ โดยใชสื่อสไลดใหนักเรียนอานวิธีทําขอ 3-4 ในใบกิจกรรมที่ 1 หนา 60
จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้
3.1 นักเรียนตองเลือกบริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยูกี่บริเวณ (1 บริเวณ)
3.2 เมื่อนักเรียนเลือกแลว นักเรียนตองสังเกตอะไร (สังเกตชนิดของพืชและสัตวที่อาศัยในบริเวณนั้น)
3.3 เมื่อนักเรียนบันทึกชื่อสัตวและพืชแลวตองทําอะไรตอไป (นําเสนอและอภิปรายความรูเกี่ยวกับ
เรื่อง ชนิดของสัตวและพืช)
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเลือกชมวีดิทัศนเกี่ยวกับบริเวณที่พืชและสัตวอาศัยอยูที่แตกตางจากชั่วโมง
ที่แลว ซึ่งครูเตรียมวีดิทัศนไวใหนักเรียนทั้งหองอยางนอย 2 บริเวณ และใหเวลานักเรียนชมไมเกิน
5 นาทีตอเรื่อง และเตรียมอุปกรณที่จะเปดวีดิทัศนใหพรอม เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ทีวี
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แท็บเล็ต หรือพานักเรียนไปชมวีดิทัศนในหองคอมพิวเตอร โดยกอนเปดวีดิทัศนครูยํ้ากับนักเรียนให
สังเกตชนิดของพืชและสัตวในวีดทิ ัศนและตองบันทึกลงในใบงาน 01 หนา 62
5. เมื่อนักเรียนแตละกลุมชมวีดิทัศนเสร็จแลว ครูคอยชวยเหลือนักเรียนในการบันทึกผลในใบงานให
เรียบรอย ซึ่งครูอาจชวยสอนคําตาง ๆ และเขียนไวบนกระดาน และใหนักเรียนแตละกลุมเตรียม
นําเสนอในชั่วโมงถัดไป
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับที่อยู ของสั ตวและพืช จากตัวอยางใบงานของนักเรียนทั้ งสอง
บริ เ วณได ว า บริ เ วณที่ นั กเรี ย นได ช มวี ดิ ทั ศ นมี สัตว และพืช อะไรบ าง เชน ทะเล สัตวที่พบได แ ก
แมงกะพรุน ปลา พืชที่พบไดแก พืชน้ํา สวนปาไม สัตวที่พบไดแก กวาง นก ชาง พืชที่พบไดแก ตนไม
ตนหญา
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (2)
8.2 ใบงาน 01 ที่อยูของสัตวและพืช หนา 60 และ 62
8.3 วีดทิ ัศนเกี่ยวกับบริเวณที่สัตวิและพืชอาศัยอยูอยางนอย 2 บริเวณ
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 สังเกตชนิดของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ
9.2 การทําใบงาน 01 ที่อยูของสัตวและพืช หนา 62
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องที่อยูของสัตวและพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทําใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกจรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 33 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและ
สัตวที่พบในบริเวณตาง ๆ
ดวยตนเองโดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็น

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและ
สัตวที่พบในบริเวณตาง ๆ
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว
ที่พบในบริเวณตาง ๆ ไดเพียง
บางสวน แมวาจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 33 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
คะแนนที่ได
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุง มั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 34
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 4 บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู
แผนการเรียนรูที่ 34 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตชนิดของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยูแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน ทุงนา ทะเล ปาไม อาจพบพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยู โดยบริเวณ
ที่แตกตางกันอาจพบพืชและสัตวแตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
- การลงความเห็นจากขอมูล
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุชื่อสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
5.2 ความสามารถในการคิด
- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับชนิดของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูของนักเรียนที่ไดเรียนมาแลว โดยใชสื่อสไลดแสดงรูปพืชและสัตวที่เรียนมาแลว
จากนั้นใหนักเรียนบอกวาสัตวและพืชอาศัยอยูในบริเวณใด
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
2. ครูทบทวนสารคดีที่เปดใหนักเรียนในชั่วโมงที่แลว โดยเปดใหนักเรียนทั้งชั้นดูอีกรอบ ใหนักเรียน
นําเสนอบริเวณที่ตนเองเลือก และบอกชื่อชนิดของพืชและสัตวที่พบในบริเวณนั้น ครูเขียนคําตอบของ
นักเรียนบนกระดานไวเพื่อนํามาใชในการอภิปราย
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย โดยครูใชคําถามดังนี้
3.1 บริเวณที่พืชและสัตวอาศัยอยูมีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่ชมวีดิทัศน)
3.2 แตละบริเวณมีสัตวอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่ชมวีดิทัศน)
3.3 แตละบริเวณมีพืชอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่ชมวีดิทัศน)
3.4 แตละบริเวณมีชนิดของสัตวเหมือนกันหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามที่ชมวิดีทัศน)
3.5 แตละบริเวณมีชนิดของพืชเหมือนกันหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามที่ชมวิดีทัศน)
3.6 เพราะเหตุใด พืชและสัตวจึงอาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ (นักเรียนตอบความเขาใจของตนเอง)
3.7 นักเรียนคิดวาพืชที่พบในบริเวณ (ที่ 1) จะอาศัยอยูในบริเวณ (ที่ 2) ไดหรือไม เพราะเหตุ ใด
(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)
3.8 นักเรียนคิดวาสัตวที่พบในบริเวณ (ที่ 1) จะอาศัยอยูในบริเวณ (ที่ 2) ไดหรือไม เพราะเหตุใด
(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)
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4. ครูชวนนักเรียนอภิปรายคําถามในคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา 63 และใหนักเรียนบันทึกผลลงใน
ใบงาน 01 ที่อยูของสัตวและพืช หนา 63
ขั้นสรุป (เวลา 10 นาที)
5. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดสรุปความรูที่ไดเรียนเกี่ยวกับที่อยูของสัตวและพืช โดยอาจนํารูปสัตว
รูปพืช และรูปบริเวณตาง ๆ ที่สอดคลองกัน และใหนักเรียนแขงขันกันเลือกวางรูปสัตวและพืชลงใน
บริเวณตาง ๆ ใหถูกตองภายในเวลานอยที่สุด
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับที่อยูของสัตวและพืชไดวา บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน ทุงนา
ทะเล ปาไม อาจพบพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยู โดยบริเวณที่แตกตางกันอาจพบพืชและสัตว
แตกตางกัน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (3)
8.2 ใบงาน 01 ที่อยูของสัตวและพืช หนา 62-63
8.3 รูปสัตว รูปพืช และรูปบริเวณตาง ๆ
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การทําใบงาน 01 ที่อยูของสัตวและพืช หนา 63
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องที่อยูของสัตวและพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทําใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกจรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 34 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและ
สัตวที่พบในบริเวณตาง ๆ
ดวยตนเองโดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็น
การจั ด กระทํ า และ สามารถนําขอมูลมาจัด
สื่อความหมายขอมูล กระทําไดถูกตองและ
ครบถวน เกี่ยวกับชนิดของ
พืชและสัตวที่พบในบริเวณ
ตาง ๆ และสื่อความหมาย
ไดชัดเจน ดวยตนเอง

พอใช (2)

สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและ
สัตวที่พบในบริเวณตาง ๆ
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น
สามารถนําขอมูลมาจัด
กระทําไดถูกตองและ
ครบถวน เกี่ยวกับชนิดของ
พืชและสัตวที่พบในบริเวณ
ตาง ๆ และสื่อความหมาย
ไดชัดเจน จากการชี้แนะ
ของครูหรือผูอื่น
การลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูล
ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
ดวยตนเอง

ปรับปรุง (1)
สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว
ที่พบในบริเวณตาง ๆ ไดเพียง
บางสวน แมวาจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
สามารถนําขอมูลมาจัดกระทํา
ไดถูกตอง แตไมครบถวน
เกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว
ที่พบในบริเวณตาง ๆ และสื่อ
ความหมายไดไมชัดเจน แมวา
จะไดรับคําชี้แนะจากครูและ
ผูอื่น
สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
แตไมสามารถบอกเหตุผลได
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ดี (3)

พอใช (2)
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น

ปรับปรุง (1)
แมวาจะไดรับการชี้แนะจาก
ครูหรือผูอื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 34 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุง มั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู 35
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 4 บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู
แผนการเรียนรูที่ 35 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (4)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุชื่อสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตชนิดของสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น จะมีพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยูแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน ทุงนา ทะเล ปาไม อาจพบพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยู โดยบริเวณที่
แตกตางกันอาจพบพืชและสัตวแตกตางกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การลงความเห็นจากขอมูล
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุชื่อสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
5.2 ความสามารถในการคิด
- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับชนิดของสัตวและพืชที่อาศัยในบริเวณตาง ๆ
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 ซื่อสัตยสุจริต
6.2 มีวินัย
6.3 ใฝเรียนใฝรู
6.4 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูนําวีดิทัศนนิทานเรื่อง นกกระยางและปู ใหนักเรียนไดดูจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย
โดยใชคําถามดังนี้
1.1 สัตวในเรื่องนี้มีอะไรบาง (แมลงปอ นกกระยาง ปู ปลา)
1.2 สัตวตาง ๆ เหลานี้อาศัยอยูในบริเวณใด (อาศัยอยูใกลบริเวณบอน้ํา)
1.3 สัตวชนิดใดตองอาศัยอยูในน้ําเทานั้น (ปลา)
1.4 ทําไมปลาในบอน้ําจึงตองยายออก (เพราะนกกระยางออกอุบายวามีคนจะเอาดินมาถม
เพื่อเพาะปลูก พื้นที่นี้จะไมมีน้ําอีกตอไป)
1.5 นิทานเรื่องนี้สอนอะไร (คนที่ใชความเฉลียวฉลาดไปหลอกลวงผูอื่นจะตองพบกับหายนะจากการ
กระทําของตนเองในสักวัน)
ขั้นสอน (เวลา 45 นาที)
2. ครูชวนนักเรียนอภิปรายความรูจากคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา 63
3. ครู ช วนนั กเรีย นทํ า กิ จ กรรม จั บ คู สัตวและพืช ไปวางในรูป ภาพบริเวณลําธาร และบริเวณทุงหญา
โดยครูกําหนดเวลาใหนักเรียนทํากิจกรรม 5 นาที
4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย โดยครูใชคําถามดังนี้
4.1 สัตวและพืชที่อาศัยอยูบริเวณลําธารมีอะไรบาง (หนอน ปู พืชน้ํา หญา ตนไม)
4.2 สัตวและพืชที่อาศัยอยูบริเวณทุงหญามีอะไรบาง (หนอน วัว หญา)
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4.3 เพราะเหตุใด พืชและสัตวจึงอาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ (นักเรียนตอบความเขาใจของตนเอง)
5. นักเรียนใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องที่อยูของสัตวและพืช หนา 64 โดยใชสีตางกันในการโยงเสนจับคู
ในใบงาน ครูคอยตรวจสอบความถูกตองใบงานของนักเรียนอีกครั้ง
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับที่อยูของสัตวและพืชไดวาบริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน ทุงนา
ทะเล ปาไม อาจพบพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยู โดยบริเวณที่แตกตางกันอาจพบพืชและสัตวแตกตางกัน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (4)
8.2 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องที่อยูของสัตวและพืช หนา 64
8.3 บัตรภาพสัตวและพืช ที่อาศัยอยูในบริเวณลําธารและบริเวณทุงหญา
8.4 วีดิทัศนนิทานเรื่อง นกกระยางและปู
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การทําใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องที่อยูของสัตวและพืช หนา 64
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องที่อยูของสัตวและพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและการทําใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกจรรมจากแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 35 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (4)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ควรปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและ
สัตวที่พบในบริเวณตาง ๆ
ดวยตนเองโดยไมเพิ่มเติม
ความคิดเห็น
การลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูล
ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
ดวยตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว
ที่พบในบริเวณตาง ๆ จาก
การชี้แนะของครูหรือผูอื่น

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับชนิดของพืชและสัตว
ที่พบในบริเวณตาง ๆ ไดเพียง
บางสวน แมวาจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
แตไมสามารถบอกเหตุผลได
แมวาจะไดรับการชี้แนะจาก
ครูหรือผูอื่น

สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูลไดวาบริเวณหนึ่ง ๆ
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูรวมกัน
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 35 เรื่อง ที่อยูของสัตวและพืช (4)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3
4

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุง มั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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เฉลยใบงาน
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ตอบตามที่สังเกตได เชน ปาชายเลน

ปลาตีน
ปูกามดาบ

ตนโกงกาง
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ตอบตามที่สังเกตได เชน บอน้ํา

ปลา
เปด

บัว
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แตกตางกัน
ปาชายเลน
ปูกามดาบ

ปลาตีน
บอน้ํา

ปลา เปด

แตกตางกัน
ปาชายเลน

ตนโกงกาง
บอน้ํา

บัว

จะแตกตางกัน
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แผนการจัดการเรียนรู 36
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 4 บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู
แผนการเรียนรูที่ 36 เรื่อง ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (1)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตและรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชในแต
ละบริเวณ
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่นจะมีสัตวและพืชหลายชนิดอาศัยอยู เนื่องจากมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชที่อาศัยอยู
4. สาระการเรียนรู
ความรู
บริเวณตาง ๆ อาจพบสัตวและพืชหลายชนิดอาศัยอยู เนื่องจากแตละบริเวณมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น เชน ปาไมมีกวาง มีนกอาศัยอยูเพราะมี
อาหาร น้ํ า ที่ อยู อาศั ย และมี ที่เ ลี้ ย งลู กอ อน มีตน ไมและหญาเพราะมี ดิน ที่ เปน ที่ อยู อาศัย มีน้ําที่ชว ยให
เจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยูได
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตว
และพืชในแตละบริเวณ
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
5.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
- การสืบคนขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
ในแตละบริเวณ ๆ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลวเกี่ยวกับชนิดสัตวและพืชที่อาศัยอยูในปาชายเลน และตรวจสอบ
ความรู เ ดิ ม เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมต อ การดํ า รงชี วิ ต ของสั ต ว แ ละพื ช ที่ อ าศั ย อยู ใ น
ปาชายเลน โดยใชคําถามดังนี้ (ครูสามารถเปลี่ยนเปนบริเวณอื่นตามที่นักเรียนไดเรียนมาแลว)
1.1 ในปาชายเลน จะพบสัตวหรือพืชชนิดใดบาง (ตนโกงกาง ตนแสม ปูแสม ปลาตีน ฯลฯ)
1.2 สัตวและพืชเหลานั้นสามารถอาศัยในปาชายเลนไดเพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเขาใจ
ของตนเอง เชน ตนโกงกางมีดิน มีน้ําไวใหเจริญเติบโต ปูแสมมีอาหารไวกินเพื่อการดํารงชีวิต)
ครูเขียนคําตอบไวบนกระดานแลวใชตรวจสอบและแกไขใหถูกตองเมื่อนักเรียนเรียนจบแลว
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ขั้นสอน (เวลา 50 นาที)
2. ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงคในใบกิจกรรมที่ 1 สภาพแวดลอมในบริเวณที่สัตวและ
พืชอาศัยอยูเหมาะสมหรือไม หนา 66 จากนั้นครูถามคําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดารงชีวิตของสัตวและพืชในแตละ
บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีการใด (รวบรวมขอมูล)
2.3 เมื่อเรียนจบแลวนักเรียนจะทําอะไรได (บรรยายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ
สัตวและพืชในแตละบริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยูได)
3. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 สภาพแวดลอมในบริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยูเหมาะสม
หรือไม ขอ 1 หนา 66 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้
3.1 นักเรียนจะตองสังเกตอะไร (สังเกตรูปในใบงาน)
3.2 นักเรียนตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอะไร (รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวและพืช)
3.3 นักเรียนบันทึกผลลงในใบงานหนาใด (หนา 67-68)
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมจับฉลากเลือกหัวขอสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของ
สัตวและพืช ตามใบงาน 01 หนา 67-68 กลุมละ 1 หัวขอ
5. นักเรียนแตละกลุมชวยกันรวบรวมขอมูลและอภิปรายความเหมาะสมของสภาพแวดลอมที่มีตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวและพืช จากรูปภาพตามหัวขอที่จับฉลากได และบันทึกลงในใบงาน 01
6. นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความรู โดย
ใชสื่อสไลดแสดงภาพตามใบงาน 01 สภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและ
พืช หนา 67-68 แลวครูใชแนวคําถามดังนี้
6.1 รูปที่ 1 มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของหมูปาหรือไม อยางไร (เหมาะสม เพราะ
ในปามีอาหารและเปนที่อยูอาศัยของหมูปา)
6.2 รูปที่ 2 มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของนกหรือไม อยางไร (เหมาะสม เพราะนก
ทํารังบนตนไมเปนที่อยูอาศัย ที่เลี้ยงลูกออน เปนที่หลบภัย)
6.3 รูปที่ 3 มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของกระรอกหรือไม อยางไร (เหมาะสม
เพราะมีอาหาร)
6.4 รูปที่ 4 มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของลิงหรือไม อยางไร (เหมาะสม เพราะมีที่
เลี้ยงลูกออน)
6.5 รูปที่ 5 มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของบัวหรือไม อยางไร (เหมาะสม เพราะมี
น้ําเปนแหลงที่อยูอาศัย)
6.6 รูปที่ 6 มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของกะหล่ําปลีหรือไม อยางไร (เหมาะสม
เพราะมีดินเปนแหลงที่อยูอาศัย มีธาตุอาหาร)
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ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความรูและสรุปเกี่ยวกับที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชไดวา
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมของพืชและสัตวจะตองมีน้ํา อาหาร ที่อยูอาศัย และที่เลี้ยงลูกออน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (1)
8.2 ใบงาน 01 สภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช หนา 67-68
8.3 รูปภาพ ในใบงาน 01 หนา 67-68
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชในแตละบริเวณ
9.2 การทําใบงาน 01 สภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
หนา 67-68
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและ
การทําใบงาน (K)
10.2 ประเมิ น ทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํา กิจ กจรรมจากแบบประเมิน ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 36 เรื่องที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู ดวยตนเอง โดย
ไมเพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู จากการชี้แนะของ
ครูหรือผูอื่น

การลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูล
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ในทองถิ่นจะมีสัตวและพืช
หลายชนิดอาศัยอยู
เนื่องจากมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวและพืช
ที่อาศัยอยู ดวยตนเอง

สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ในทองถิ่นจะมีสัตวและพืช
หลายชนิดอาศัยอยู เนื่องจาก
มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของสัตวและ
พืชที่อาศัยอยู จากการชี้แนะ
ของครูหรือผูอื่น

สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู ไดเพียงบางสวน
แมวาจะไดรับคําชี้แนะ
จากครูหรือผูอื่น
สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ในทองถิ่นจะมีสัตวและพืช
หลายชนิดอาศัยอยู
เนื่องจากมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต
ของสัตวและพืชที่อาศัยอยู
แตไมสามารถบอกเหตุผลได
แมวาจะไดรับการชี้แนะ
จากครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 36 เรื่องที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุง มั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู 37
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 4 บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู
แผนการเรียนรูที่ 37 เรื่อง ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- รวบรวมขอมูลและสรางแบบจําลองสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตว
และพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความสามัคคีในการทํางานกลุม
3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น จะมีพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยูแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
บริเวณตาง ๆ อาจพบสัตวและพืชหลายชนิดอาศัยอยู เนื่องจากแตละบริเวณมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น เชน ปาไมมีกวาง มีนกอาศัยอยูเพราะมี
อาหาร น้ํ า ที่ อยู อาศั ย และมี ที่เ ลี้ ย งลู กอ อน มีตน ไมและหญาเพราะมี ดิน ที่ เปน ที่ อยู อาศัย มีน้ําที่ชว ยให
เจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยูได
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากขอมูล
- การสรางแบบจําลอง
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับการสรางแบบจําลองสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
การดํารงชีวิตของสัตวและพืช
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูทบทวนความรูที่ไดเรียนมา โดยใชสื่อสไลดแสดงรูปภาพนกกําลังปอนอาหารลูกนกในรังที่อยูบน
ตนไม จากนั้นครูใชคําถามดังนี้
1.1 ในรูปมีสัตวและพืชชนิดใดบาง (มีนก และตนไม)
1.2 สภาพแวดลอมที่นกอาศัยอยูเหมาะสมตอการดํารงชีวิตหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความ
เขาใจ)
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูใชสื่อสไลดชวนนักเรียนอานวิธีทําขอ 2-3 ในใบกิจกรรมที่ 1 หนา 66 แลวชวนนักเรียนอภิปราย
ขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยใหนักเรียนแตละกลุมเลือกชนิดของพืชหรือสัตว 1 ชนิด และชวยกัน
ออกแบบแบบจําลองที่อยูของพืชหรือสัตว ซึ่งตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืช
และสัตวชนิดนั้น จากวัสดุตาง ๆ ที่หางายในทองถิ่น โดยใหเวลานักเรียนคิดวาจะสรางอะไรบาง และ
ใชวัสดุอะไร โดยแบงหนาที่ในการทํางานกลุม ครูคอยใหคําแนะนําและชวยตรวจสอบวาสิ่งที่นักเรียน
คิดถูกตองหรือไม และชวยเตรียมวัสดุสํารองไว

277

3. นักเรียนนําเสนอผลการออกแบบแบบจําลองอยูของพืชหรือสัตวที่เลือก
4. ครู ต รวจสอบวั ส ดุ ข องนั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม เมื่ อ มี ค รบถ ว น ครู ใ ห นั ก เรี ย นสรา งแบบจํ า ลองตามที่
ออกแบบไวภายในเวลาที่ครูกําหนด
5. ครูใหนักเรียนเตรียมนําเสนอวาแบบจําลองที่อยูนี้มีสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืช
หรือสัตวนั้น ๆ หรือไม ในชั่วโมงถัดไป
ขั้นสรุป (เวลา 10 นาที)
6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้
6.1 กิจกรรมในชั่วโมงนี้นักเรียนไดทําอะไรไปบาง (ออกแบบ และสรางแบบจําลองสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืชหรือสัตวที่เลือก)
6.2 แบบจําลองที่สรางขึ้นแสดงถึงสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืชหรือสัตว
ที่เลือกหรือไม อยางไร (มีความเหมาะสม เชน ไก อาศัยอยูบริเวณใกลบอน้ํา มีหนอน สําหรับ
เปนอาหาร มีเลาไกเปนที่อยูอาศัย ในเลาไกมีรังไกเพื่อไวกกไข)
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชไดวาพืชและสัตว
จะดํารงชีวิตอยูในบริเวณที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต เชน บริเวณนั้นมีที่อยูอาศัย
มีอาหาร มีที่หลบภัย มีที่เลี้ยงลูกออน มีน้ํา มีธาตุอาหารในดิน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (2)
8.2 รูปภาพนกกําลังปอนอาหารลูกนกในรัง ที่อยูบนตนไม
8.3 วัสดุสําหรับสรางแบบจําลอง เชน ดินน้ํามัน แผนรองปน กระดาษสี
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 การสรางแบบจําลองที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและ
การทําใบงาน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมจากแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 37 เรื่อง อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (2)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
การสรางแบบจําลอง
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู ดวยตนเอง โดยไม
เพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช (2)
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู จากการชี้แนะ
ของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู ไดเพียงบางสวน
แมวาจะไดรับคําชี้แนะ
จากครูหรือผูอื่น
การลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก
สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูล
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูแตกตาง หลายชนิดอาศัยอยูแตกตาง หลายชนิดอาศัยอยูแตกตาง
กัน ดวยตนเอง
กัน จากการชี้แนะของครู
กัน แตไมสามารถบอกเหตุ
หรือผูอื่น
ผลไดแมวาจะไดรับการ
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
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ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสรางแบบจําลอง สามารถสรางแบบจําลองที่
อยูของสัตวหรือพืชวามี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของสัตว
และพืช ดวยตนเอง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถสรางแบบจําลองที่
อยูของสัตวหรือพืชวามี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของสัตว
และพืช จากการชี้แนะของ
ครูหรือผูอื่น

สามารถสรางแบบจําลองที่
อยูของสัตวหรือพืชวามี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของสัตว
และพืช ไดเพียงบางสวน
แมวาไดรับการชี้แนะของครู
หรือผูอื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 37 เรื่อง อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุง มั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทงั้ หมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู 38
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
รายวิชาวิทยาศาสตร รหัสวิชา ว11101
หนวยการเรียนรูที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หนวยยอยที่ 4 บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู
แผนการเรียนรูที่ 38 เรื่อง ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (3)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ป.1/2 บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
2.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
2.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีความมุงมั่นในการทํางาน
3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยูแตกตางกัน
4. สาระการเรียนรู
ความรู
บริเวณตาง ๆ อาจพบสัตวและพืชหลายชนิดอาศัยอยู เนื่องจากแตละบริเวณมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น เชน ปาไมมีกวาง มีนกอาศัยอยูเพราะมี
อาหาร น้ํ า ที่ อยู อาศั ย และมี ที่เ ลี้ ย งลู กอ อน มีตน ไมและหญาเพราะมี ดิน ที่ เปน ที่ อยู อาศัย มีน้ําที่ชว ยให
เจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยูได
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากขอมูล
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- การแสดงความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตว
และพืช
5.3 ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาในการทํางานกลุมรวมกัน
5.4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝเรียนใฝรู
6.3 มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนที่ไดเรียนมาแลวเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตว โดยครูสุมนักเรียนออกมาเลาวาบริเวณใกลบานหรือสถานที่ที่เคยไป
เที่ยวมา มีบริเวณใดบางที่มีสภาพแวดลอมไมเหมาะสมกับพืชและสัตวที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น เพราะ
เหตุใด เชน นักเรียนเลาวาคลองมีน้ําเนาเสีย จึงไมเหมาะกับการเปนที่อยูอาศัย และไมมีแหลงอาหาร
ของสัตวน้ํา เพราะพืชและปลาตัวเล็กที่เปนอาหารของสัตวน้ําตายหมด
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูใหนักเรียนนําเสนอแบบจําลองที่อยูอาศัยของสัตวและพืชที่สรางจากชั่วโมงที่แลวหนาชั้นเรียน
3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย โดยใชคําถามจากสื่อสไลดดังนี้
3.1 ที่อยูของสัตวที่นักเรียนเลือก มีสภาพแวดลอมอยางไร (นักเรียนตอบตามผลการทํากิจกรรมของ
ตนเอง เช น นั กเรี ย นเลื อกนก สภาพแวดลอมของนกคือมีรังอยูบนตนไมเพื่อเปน ที่อยูอาศัย
ที่วางไข ที่เลี้ยงลูกออน)
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3.2 ที่อยูของพืชที่นักเรียนเลือก มีสภาพแวดลอมอยางไร (นักเรียนตอบตามผลการทํากิจกรรมของ
ตนเอง เชน นักเรียนเลือกตนหญา สภาพแวดลอมของตนหญาคือขึ้นอยูบนดินที่เปนที่อยูอาศัย
และมีธาตุอาหาร)
3.3 ถ า วั น หนึ่ ง สภาพแวดล อ มในบริ เ วณที่ สั ต ว แ ละพื ช อาศั ย อยู เ ปลี่ ย นแปลงไปจะส ง ผลต อ การ
ดํารงชีวิตของสัตวและพืชในบริเวณนั้นหรือไม อยางไร (ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนว
ทางการตอบคําถาม เชน ถาปามีตนไมใหญนอยลง จะสงผลใหนกไมมีที่อยูอาศัย ไมมีอาหาร หรือ
ถาตนไมในปาชายเลนถูกตัดเพื่อทํานากุง สัตวที่เคยอาศัยอยูบริเวณปาชายเลนจะไมมี
แหลงอาหารและที่อยูอาศัย นักเรียนอาจมีคําตอบที่แตกตางจากนี้ ครูควรเนนใหนักเรียนตอบ
คําถามพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ)
4. ครูใหนักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมหนาในใบงาน 01 สภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม
กับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช หนา 69
5. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ใบงาน 02 เรื่อง สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของพืชและ
สัตว หนา 70-72 และใชสื่อสไลดตรวจสอบความถูกตองรวมกันอีกครั้ง
ขั้นสรุป (เวลา 10 นาที)
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ โดยใหนักเรียนรวมกันเขียน
ผั ง ความคิ ด เกี่ ย วกั บ บริ เ วณใดบริ เ วณหนึ่ ง มี สั ต ว แ ละพื ช และบอกถึ ง สภาพแวดล อ มว า มี ค วาม
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชในบริเวณนั้น ๆ
7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชไดวา แตละบริเวณจะพบ
สัตวและพืชชนิดตาง ๆ อาศัยอยู และบริเวณนั้นจะมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของ
สัตวและพืช เชน มีที่อยูอาศัย ที่หลบภัย มีแหลงอาหาร ที่วางไข และเลี้ยงดูลูกออน
8. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (3)
8.2 ใบงาน 01 สภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช หนา 69
8.3 ใบงาน 02 เรื่อง สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว หนา 70-72
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 การทําใบงาน 01 สภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช หนา 69
9.2 การทําใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่อง สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว
หนา 70 - 72
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10. การวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรูเรื่องที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและ
การทําใบงาน (K)
10.2 ประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการทํ า กิ จ กรรมจากแบบประเมิ น ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรูที่ 38 เรื่อง ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (3)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง พอใช

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน
เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ดี (3)
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยูดวยตนเอง โดยไม
เพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช (2)
สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู จากการชี้แนะของ
ครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว
และพืชและสภาพแวดลอม
ในบริเวณที่สัตวและพืช
อาศัยอยู ไดเพียงบางสวน
แมวาจะไดรับคําชี้แนะจาก
ครูหรือผูอื่น
การลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจาก
สามารถลงความเห็นจาก
ขอมูล
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ขอมูลไดวาบริเวณตาง ๆ
ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว ในทองถิ่นจะมีพืชและสัตว
หลายชนิดอาศัยอยูแตกตาง หลายชนิดอาศัยอยูแตกตาง หลายชนิดอาศัยอยูแตกตาง
กัน ดวยตนเอง
กัน จากการชี้แนะของครูหรือ กัน แตไมสามารถบอก
ผูอื่น
เหตุผลไดแมวาจะไดรับการ
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรูที่ 38 เรื่อง ที่อยูกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

มีวินัย
ใฝเรียนใฝรู
มุง มั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน

เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
- มากกวา 80 % ได 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได 2 คะแนน
- ต่ํากวา 50 % ได 1 คะแนน
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เฉลยใบงาน

287

เปนที่อยูอาศัย
เปนที่เลี้ยงลูกออน ที่หลบภัย

มีอาหาร

288

มีที่เลี้ยงลูกออน

มีน้ํา

มีดินเปนแหลงที่อยูอาศัย
มีธาตุอาหาร

289

นักเรียนตอบตามที่ทํากิจกรรม เชน
นก

ตนกลวย











ความเหมาะสม

290

291

คําตอบอาจแตกตางจากนี้ไดขึ้นกับเหตุผลของนักเรียน

292

คําตอบแตกตางจากนี้ไดขึ้นกับเหตุผลของนักเรียน เชน
เพราะในปาไมมีแหลงอาหารของชาง หรือมีไมเพียงพอ

293

เฉลยแบบทดสอบ

294

295

X

X

X

296

X
X

X

297

X
X

X
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X
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