อน)
ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� (สำำ�หรัับครููผู้้�สอน)
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (วิิทยาศาสตร์์)

ภาคเรีียนที่่� ๑

ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� ๕

เล่่ม ๑

ฉบัับปรัับปรุุง

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
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงไดปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใช จึงจัดแยกเปนรายชั้น (ประถมศึกษาปที่ ๑-๖) และแตละระดับชั้นแยก
เปนเลม ๑ และเลม ๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครู) ของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เลม ๑ นี้ ประกอบดวย ๓
หนวยการเรียนรู ไดแก ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ลักษณะทางพันธุกรรมชองสิ่งมีชีวิต และสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งแตละ
หนวยการเรียนรูจะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรผานการสืบเสาะหาความรู มีการทํากิจกรรมดวยการ
ลงมือปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําความรูที่ไดไปใชในการดํารงชีวิต และรู
เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได
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 ๕ 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
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
คําแนะนําสําหรับครูผูสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โครงสรางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู
โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
หนวยการเรียนรูที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4-6 โซอาหาร
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7-9 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
เฉลยใบงาน
หนวยยอยที่ 2 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10-12 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
เฉลยใบงาน
หนวยการเรียนรูที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13-14 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
เฉลยใบงาน

หนา
1-4
5-7
8
9
10-16
17
18
19
20
21-23
24-47
48-55
56-76
77-82
83-105
106-114
115-117
118-142
143-153
154
155
156
157
158-160
161-176
177-182

แผนการจัดการเรียนรูที่ 15-16 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 17-18 ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย
เฉลยใบงาน
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 19-25 การเปลี่ยนสถานะของสสาร
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 26-27 การละลาย
เฉลยใบงาน
หนวยยอยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 28-31 การเกิดสารใหม
เฉลยใบงาน
หนวยยอยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 32-33 ผันกลับไดและผันกลับไมได
เฉลยใบงาน
เฉลยแบบทดสอบ
บรรณานุกรม
คณะผูจัดทํา

183-198
199-208
209-222
223-228
229
230
231-232
233
234-236
237-291
292-312
313-326
327-334
335-337
338-369
370-381
382-384
385-401
402-411
412-422
423
424-425

1

คําแนะนําสําหรับครูผูสอน
๑. แนวคิดหลัก
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงใหผูเรียนมีความสามารถเข าใจเนื้ อหาสาระวิทยาศาสตรและนํา
ความรู ไปอธิ บ ายหรือประยุ กต ใชในชีวิ ตประจํ า วันได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ เชน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการแกปญหา ทักษะ
การเขียน ทักษะการอาน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมยังมุงเนนการเรียนรูรวมกันเปนกลุม ซึ่งเปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดรวมกันคิด ปรึกษาหารือ อภิปราย แกปญหา แสดงความคิดเห็น สะทอนความคิด และไดนําเสนอผล
การทํากิจกรรม ซึ่งชวยใหผู เรียนไดพัฒนาทั้งความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะอื่น ๆ รวมทั้ง
คุณธรรมจริยธรรมอีกดวย ในการจัดกลุมอาจจัดเปนกลุม ๒ คน หรือกลุม ๔-๖ คน หรืออาจจัดกิจกรรมรวมกัน
ทั้งชั้นทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น ๆ
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สิ่งสําคัญที่ผูสอนควรคํานึงถึงเปนอันดับแรกคือ ความรู
พื้นฐานของผูเรียน ผูสอนอาจทบทวนหรือตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนโดยใชคําถามหรือกลวิธีตาง ๆ ที่กระตุน
ความสนใจของผูเรียนและนําไปสูการเรียนรูเนื้อหาใหม ขั้นการสอนเนื้อหาใหม ผูสอนอาจกําหนดสถานการณที่
เชื่อมโยงกับเรื่องราวในขั้นทบทวนความรูหรือมีคําถาม และมีกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู (inquiry) ในการคนหาคําตอบที่สงสัยดวยตนเอง ผูสอนมีบทบาทเปนผูใหอิสระทางความคิดกับ
ผูเรียนคอยสังเกต ตรวจสอบความเขาใจและคอยใหความชวยเหลือและคําแนะนําอยางใกลชิด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนควรใหผเู รียนแตละคนหรือแตละกลุมไดนําเสนอแนวคิด เพราะ
ผูเรียนมีโอกาสแสดงแนวคิดเพิ่มเติมรวมกัน ซักถาม อภิปรายขอขัดแยงดวยเหตุและผล ผูสอนมีโอกาสเสริมความรู
ขยายความรูหรือสรุปประเด็นสําคัญของสาระที่นําเสนอนั้น ทําใหการเรียนรูขยายวงกวางและลึกมากขึ้น สามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดี มีความภูมิใจในผลงาน เกิดความรูสึกอยากทํา
กลาแสดงออก และจดจําสาระที่ตนเองไดออกมานําเสนอไดนาน รวมทั้งฝกการเปนผูนํา ผูตาม รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู
การนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใช ครูควรเตรียมตัวลวงหนา ดังนี้
๑. ศึกษาโครงสรางชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหทราบวาตลอดทั้งปการศึกษา นักเรียนตองเรียนรู
ทั้งหมดกี่หนวย แตละหนวยมีหนวยยอยอะไรบาง ใชเวลาสอนกี่ชั่วโมง และมีกี่แผน
๒. ศึกษาโครงสรางหนวยการเรียนรู วาแตละหนวยการเรียนรูมีเนื้อหาอะไรบาง เนื้อหาละกี่ชั่วโมง ซึ่งจะชวย
ใหครูผูสอนมองเห็นภาพรวมของการสอนในหนวยดังกลาวไดอยางชัดเจน
๓. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งอยูหนาแผนแตละแผน เปนการสรุปแนวการจัดกิจกรรมในแตละ
ขั้นตอนการสอน ทําใหครูมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรูในชั่วโมงนั้น ๆ
๔. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ตามหัวขอตอไปนี้
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๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา เปนเนื้อหาที่นักเรียนตองเรียนรูในแผนที่กําลังศึกษา
๔.๒ สาระสําคัญ เปนความคิดรวบยอดหรือหลักการที่นักเรียนควรจะไดหลังจากไดเรียนรูตามแผนที่
กําหนด
๔.๓ จุ ดประสงค การเรี ย นรู แบ งเปน ดานความรู ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดาน
คุณธรรม
๔.๔ กิจกรรมการเรียนรู แบงเปน ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งแตละขั้นครูผูสอนควรศึกษาทําความ
เขาใจอยางละเอียด นอกจากนี้ครูควรพิจารณาดวยวา ในแตละขั้นตอนการสอน ครูจะตองศึกษาวามีสื่อ/อุป กรณ
อะไรบาง
๔.๕ สื่อ/แหลงเรียนรู เปนการบอกรายการสื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรูที่ตองใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในชั่วโมงนั้น
๔.๖ การประเมิน เปนการบอกทั้งวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑการประเมิน สําหรับเครื่องมือการประเมิน
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ นี้ ไดจัดเตรียมไวใหครูผูสอนเรียบรอยแลว
๓. สื่อการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
สื่อการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ประกอบดวย
๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู สําหรับครูใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน
๓.๒ ใบกิจกรรม สําหรับนักเรียนใชฝกทักษะปฏิบัติ หรือสรางความคิดรวบยอดในบทเรียน โดยในใบกิจกรรม
จะประกอบดวยใบงาน ใหนักเรียนไดบันทึกผลการทํากิจกรรม การตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได
เรียนรูจากการทํากิจกรรม และมีแบบฝกหัดเพื่อประเมินการเรียนรูหลังจากเรียนจบในแตละกิจกรรม
๓.๓ แบบทดสอบ เปนการวัดความรูความเขาใจตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตร
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ใบกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ไดมีการกําหนดสัญลักษณรูปดาว ๕ แฉก จํานวน ๕ ดวง
และแถบสีฟา โดย
บ. หมายถึง ใบกิจกรรม
ผ. หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู
เชน

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑
ระดับชั้น
ใบกิจกรรม
หนวยที่
หนวยยอยที่
แผนที่
ใบงานที่
หมายเหตุ เลขแสดงลําดับของแผนการจัดการเรียนรูจะเรียงตอกันจนครบทุกแผนในแตละหนวยยอย และใบงาน
จะเรียงเลขตอกันในแตละแผน เมื่อขึ้นหนวยใหม การแสดงลําดับเลขของทั้งหนวยยอย แผน และใบงาน
จะเริ่มตนใหม
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ จัดทํา
เป น หน ว ยการเรี ย นรู (Learning Unit) ซึ่ ง ได จ ากการวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รกลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และได
จัดแบงหนวยการเรียนรูในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ออกเปน ๒ เลม ดังนี้
เลม ๑ ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๕ หนวย ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
หนวยยอยที่ ๑ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
หนวยยอยที่ ๒ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
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หนวยยอยที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
หนวยการเรียนรูที่ ๓ สารในชีวิตประจําวัน
หนวยยอยที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
หนวยยอยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
หนวยยอยที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
เลม ๒ ประกอบดวยหนวยการเรียนรู ๓ หนวย ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ ๔ รูจักน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของน้ํา
หนวยยอยที่ ๑ แหลงน้ําของเรา
หนวยยอยที่ ๒ ปรากฏการณของน้ํา
หนวยยอยที่ ๓ อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศ และความกดอากาศ
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เสียง
หนวยยอยที่ ๑ เสียง
หนวยการเรียนรูที่ ๖ แรง
หนวยยอยที่ ๑ แรง
หนวยการเรียนรูที่ ๗ ดาราศาสตรและอวกาศ
หนวยยอยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว
๕. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
กําหนดใหในแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูหลายแผน โดยแผนการจัดการเรียนรูแตละ
แผน ประกอบดวย สาระสําคัญ ขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรูซึ่งมีทั้งดานความรู ดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และดานคุณธรรม กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู และการวัดและประเมิน และทุกแผน
การจัดการเรียนรูจะมีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูหนาแผน ซึ่งเปนการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในชั่วโมงนั้น ๆ ในทุกขั้นตอนการสอนตั้งแตขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป และการประเมินผล นอกจากนี้ยังมี
เฉลยคําตอบในใบงาน และเฉลยแบบทดสอบดวย
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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 เพื่อนําขอมูล สารสนเทศและหลักฐาน
เชิงประจักษมาสรางคําอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองคความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ประกอบดวย
ทักษะการสังเกต (Observing) เปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยางสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไมลงความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป
ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยาง ไดแก การดู การฟงเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส
ทักษะการวัด (Measuring) เปนความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใชออกมาเปนตัวเลขไดถูกตองและ
รวดเร็ว พรอมระบุหนวยของการวัดไดอยางถูกตอง
ทั ก ษะการลงความเห็ น จากข อมู ล (Inferring) เปน ความสามารถในการคาดการณอยางมีห ลักการ
เกี่ยวกับเหตุการณหรือปรากฏการณ โดยใชขอมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคยเก็บรวบรวมไวในอดีต
ทั ก ษะการจํ า แนกประเภท (Classifying) เป น ความสามารถในการแยกแยะ จั ด พวกหรื อ จั ด กลุ ม
สิ่งตาง ๆ ที่สนใจ เชน วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุตาง ๆ หรือปรากฏการณที่ตองการศึกษาออกเปนหมวดหมู
นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑหรือลักษณะรวมลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งตาง ๆ
ที่ตองการจําแนก
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ (Relationship between Space and Space)
และทักษะการความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time)
สเปซ (Space) คือ พื้นที่ที่วัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเปนตําแหนง รูปราง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหลานี้อาจมี
ความสัมพันธกัน ดังนี้

ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซ
เปนความสามารถในการหาความเกี่ยวของ
กับสเปซ (Relationship between Space สั ม พั น ธ กั น ระหว า งพื้ น ที่ ที่ วั ต ถุ ต า งๆ
ครอบครอง
and Space)
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ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับ
เวลา (Relationship of Space and
Time)

เปนความสามารถในการหาความเกี่ยวของ
สัมพันธกันระหว างพื้น ที่ที่วั ต ถุครอบครอง
เมื่อเวลาผานไป

ทั ก ษะการใช จํ า นวน (Using Number) เปน ความสามารถในการใชความรูสึกเชิงจํานวน และการ
คํานวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง
ทั ก ษะการจั ด กระทํ า และสื่ อ ความหมายข อ มู ล (Organizing and Communicating Data) เป น
ความสามารถในการนํ า ผลการสั ง เกต การวั ด การทดลอง จากแหล ง ต า ง ๆ มาจั ด กระทํ า ให อ ยู ใ นรู ป แบบที่ มี
ความหมายหรื อมี ความสั มพั น ธ กัน มากขึ้ น จนงายตอการทําความเขาใจหรื อเห็น แบบรูป ของขอ มูล นอกจากนี้
ยังรวมถึงความสามารถในการนําขอมูลมาจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ สมการ
การเขียนบรรยาย เพื่อสื่อสารใหผูอื่นเขาใจความหมายของขอมูลมากขึ้น
ทั ก ษะการพยากรณ (Predicting) เป นความสามารถในบอกผลลั พธ ของปรากฏการณ สถานการณ
การสังเกต การทดลองที่ไดจากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณที่แมนยําจึงเปน
ผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกตอง การบันทึก และการจัดกระทํากับขอมูลอยางเหมาะสม
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบลวงหนา
กอนจะทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐานคําตอบที่คิดลวงหนาที่ยังไมรูมากอน
หรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมากอน การตั้งสมมติฐานหรือคําตอบที่คิดไวลวงหนามักกลาวไวเปนขอความ
ที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเปนไปตามที่คาดการณไวหรือไมก็ได
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) เปนความสามารถในการกําหนด
ความหมายและขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ที่อยูในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เกี่ยวของกับการทดลอง ใหเขาใจ
ตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได
ทั ก ษะการกํ า หนดและควบคุ มตั วแปร (Controlling Variables) เปน ความสามารถในการกําหนด
ตัวแปรตาง ๆ ทั้งตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ ใหสอดคลองกับสมมติฐานของการทดลอง
รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน แตอาจสงผลตอผลการทดลอง
หากไมควบคุมใหเหมือนกันหรือเทากัน ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการทดลอง ไดแก ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปร
ที่ตองควบคุมใหคงที่ ซึ่งลวนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการทดลอง ดังนี้
ตัวแปรตน
(Independent Variable)

สิ่งที่เปนตนเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงตองจัด
สถานการณใหมีสิ่งนี้แตกตางกัน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

สิ่งที่เปนผลจากการจัดสถานการณบางอยางให
แตกตางกัน และเราตองสังเกต วัด หรือติดตามดู
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ตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่
(Controlled Variable)

สิ่งตาง ๆ ที่อาจสงผลตอการจัดสถานการณ จึงตองจัด
สิ่งเหลานี้ใหเหมือนกันหรือเทากัน เพื่อใหมั่นใจวาผล
จากการจัดสถานการณเกิดจากตัวแปรตนเทานั้น

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง
การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเปนความสามารถในการออกแบบและวาง
แผนการทดลองไดอยางรอบคอบ และสอดคลองกับคําถามการทดลองและสมมติฐาน รวมถึงความสามารถในการ
ดําเนินการทดลองไดตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองไดละเอียด ครบถวน และเที่ยงตรง
ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting and Making Conclusion) ความสามารถ
ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู ตลอดจนความสามารถในการสรุป
ความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด
ทักษะการสรางแบบจําลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสรางและใชสิ่งที่ทําขึ้นมา
เพื่ อเลี ย นแบบหรื ออธิบ ายปรากฏการณ ที่ศึกษาหรือสนใจ เชน กราฟ สมการ แผนภูมิ รูป ภาพ ภาพเคลื่อนไหว
รวมถึงความสามารถในการนําเสนอขอมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อใหผูอื่นเขาใจในรูปของแบบจําลองแบบ
ตาง ๆ
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โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรูที่ ๒
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชวี ิต
(๗ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
(๑๔ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ ๗
ดาราศาสตรและอวกาศ
(๖ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ ๓
สารในชีวิตประจําวัน
(๑๙ ชั่วโมง)

กลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร
(๘๐ ชั่วโมง/ป)

หนวยการเรียนรูที่ ๖
แรง
(๗ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ ๔
รูจักน้ํา และการ
เปลี่ยนแปลงของน้ํา
(๑๕ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ ๕
เสียง
(๑๒ ชั่วโมง)

หมายเหตุ : สามารถปรับโครงสรางเวลาในชั้นเรียนไดตามความเหมาะสมกับวันและเวลาในการจัดการเรียน
การสอนจริง
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แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เลม ๑ (ภาคเรียนที่ ๑)

เลม ๒ (ภาคเรียนที่ ๒)

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

หนวยการเรียนรูที่ ๔
รูจักน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของน้ํา

หนวยการเรียนรูที่ ๒
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

หนวยการเรียนรูที่ ๕
เสียง

หนวยการเรียนรูที่ ๓
สารในชีวิตประจําวัน

หนวยการเรียนรูที่ ๖
แรง
หนวยการเรียนรูที่ ๗
ดาราศาสตรและอวกาศ
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โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)
หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
/๑๔

ชัว่ โมง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

ว ๑.๑ ป. ๕/๑ บรรยายโครงสราง
และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งเปน
ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ในแตละแหลงที่อยู

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะที่
เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู ซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยู
รอดไดในแตละแหลงที่อยู เชน ผักตบชวามี
ชองอากาศในกานใบชวยใหลอยน้ําได ตนโกงกาง
ที่ขึ้นอยูในปาชายเลนมีรากค้ําจุนทําใหลําตนไมลม
ปลามีครีบชวยในการเคลื่อนที่ในน้ํา

ว ๑.๑ ป. ๕/๒ อธิบาย
• ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
ซึ่งกันและกันและสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิต เพื่อ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวาง ประโยชนตอการดํารงชีวิต เชน ความสัมพันธกัน
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต เพื่อ
ดานการกินกันเปนอาหาร เปนแหลงที่อยูอาศัย
ประโยชนตอการดํารงชีวิต
หลบภัยและเลี้ยงลูกอน ใชอากาศในการหายใจ
ว ๑.๑ ป. ๕/๓ เขียนโซอาหาร
และระบุบทบาทหนาที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภค
ในโซอาหาร

• สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร โดยกินตอกันเปน
ทอด ๆ ในรูปแบบของโซอาหาร ทําใหสามารถระบุ
บทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเปนผูผลิตและผูบริโภค

ว ๑.๑ ป. ๕/๔ ตระหนักในคุณคา
ของสิ่งแวดลอมที่มีตอการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมี
สวนรวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ว ๑.๓ ป ๕/๕ อธิบายลักษณะทาง • สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตวและมนุษยเมื่อโตเต็มที่จะมีการ
ลักษณะทางพันธุกรรม พันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอ
สืบพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนและดํารงพันธุโดยลูกที่เกิด
ของสิ่งมีชีวิต/๗ ชั่วโมง แมสลู ูกของพืช สัตวและมนุษย
มาจะไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากพอแมทําใหมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
ว ๑.๓ ป ๕/๖ แสดงความอยากรู
แตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
อยากเห็น โดยการถามคําถาม
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หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

เกี่ยวกับลักษณะที่คลายคลึงกันของ • พืชมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน
ตนเองกับพอแม
ลักษณะของใบ สีดอก
• สัตวมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน สีขน
ลักษณะของขน ลักษณะของหู
• มนุษยมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน
เชิงผมที่หนาผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การหอลิ้น
ลักษณะของติ่งหู
หนวยการเรียนรูที่ ๓
สารในชีวิตประจําวัน /
๑๙ ชั่วโมง

ว. ๒.๑ ป ๕/๑ อธิบายการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อ
ทําให สสารรอนขึ้นหรือเย็น
ลงโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ

• การเปลี่ยนสถานะของสสารเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความรอนใหกับสสารถึง
ระดับหนึ่งจะทําใหสสารที่เปนของแข็งเปลี่ยน
สถานะเปนของเหลว เรียกวา การหลอมเหลว และ
เมื่อเพิ่มความรอนตอไปจนถึงอีกระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนเปนแกส เรียกวา การกลายเปน
ไอแตเมื่อลดความรอนลงถึงระดับหนึ่ง แกสจะ
เปลี่ยนสถานะเปนของเหลว เรียกวา การควบแนน
และถาลดความรอนตอไปอีกจนถึง ระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง เรียกวา
การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถ เปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเปนแกสโดยไมผานการเปนของเหลว
เรียกวา การระเหิด สวนแกสบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง โดยไมผานการเปน
ของเหลวเรียกวาการระเหิดกลับ

ว. ๒.๑ ป ๕/๒ อธิบายการ
ละลายของสารในน้ํา โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ

• เมื่อใสสารลงในน้ําแลวสารนั้นรวมเปนเนื้อเดียวกัน
กับน้ําทั่วทุกสวน แสดงวาสารเกิดการละลาย เรียก
สารผสมที่ไดวาสารละลาย

ว. ๒.๑ ป ๕/๓ วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ

• เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแลวมีสารใหมเกิดขึ้น
ซึ่งมีสมบัติตางจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว
เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหมเกิดขึ้น

12

หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ

หนวยการเรียนรูที่ ๔
รูจักน้ําและการ
เปลี่ยนแปลงของน้ํา /
๑๕ ชั่วโมง

สาระการเรียนรู
การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีซึ่งสังเกตไดจากมีสีหรือกลิ่นตางจากสารเดิม
หรือมีฟองแกส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ

ว. ๒.๑ ป ๕/๔ วิเคราะหและ
ระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ไมได

• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว สารสามารถ
เปลี่ยนกลับเปนสารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได เชน การหลอมเหลว การกลายเปนไอ
การละลาย แตสารบางอยางเกิดการเปลี่ยนแปลง
แลวไมสามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได เปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได เชน การเผาไหม
การเกิดสนิม

ว. ๓.๒ ป ๕/๑ เปรียบเทียบ
ปริมาณน้ําในแตละแหลง และ
ระบุปริมาณน้ําที่มนุษยสามารถ
นํามาใชประโยชนไดจากขอมูลที่
รวบรวมได

• โลกมีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มซึ่งอยูในแหลงน้ําตาง ๆ
ที่มีทั้งแหลงน้ําผิวดิน เชน ทะเล มหาสมุทร บึง
แมน้ํา และแหลงน้ําใตดิน เชน น้ําในดิน และน้ํา
บาดาล น้ําทั้งหมดของโลกแบงเปนน้ําเค็ม
ประมาณรอยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยูในมหาสมุทร และ
แหลงน้ําอื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณรอยละ ๒.๕
เปนน้ําจืด ถาเรียงลําดับปริมาณน้ําจืดจากมากไป
นอยจะอยูที่ธารน้ําแข็ง และพืดน้ําแข็ง น้ําใตดิน
ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ําแข็งใตดิน ทะเลสาบ
ความชื้นในดิน ความชื้นใน บรรยากาศ บึง แมน้ํา
และน้ําในสิ่งมีชีวิต

ว. ๓.๒ ป ๕/๒ ตระหนักถึงคุณคา • น้ําจืดที่มนุษยนํามาใชไดมีปริมาณนอยมาก จึงควร
ของน้ําโดยนําเสนอแนวทางการใช
ใชน้ําอยางประหยัดและรวมกันอนุรักษน้ํา
น้ําอยางประหยัดและการอนุรักษ
น้ํา
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หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู

ว. ๓.๒ ป ๕/๓ สรางแบบจําลองที่ • วัฏจักรน้ําเปนการหมุนเวียนของน้ําที่มีแบบรูป
อธิบายการหมุนเวียนของน้ําใน
ซ้ําเดิม และตอเนื่องระหวางน้ําในบรรยากาศ
วัฏจักรน้ํา
น้าํ ผิวดิน และน้ําใตดิน โดยพฤติกรรมการดํารงชีวิต
ของพืชและสัตวสงผลตอวัฏจักรน้ํา
ว. ๓.๒ ป ๕/๔ เปรียบเทียบ
• ไอน้ําในอากาศจะควบแนนเปนละอองน้ําเล็ก ๆ
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง โดยมีละอองลอย เชน เกลือ ฝุนละออง ละอองเรณู
และน้ําคางแข็งจากแบบจําลอง
ของดอกไมเปนอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ํา
จํานวนมากเกาะกลุมรวมกันลอยอยูสูงจากพื้นดิน
มาก เรียกวา เมฆ แตละอองน้ํา ที่เกาะกลุมรวมกัน
อยูใกลพื้นดิน เรียกวาหมอก สวนไอน้ําที่ควบแนน
เปนละอองน้ําเกาะอยู บนพื้นผิววัตถุใกลพื้นดิน
เรียกวา น้ําคาง ถาอุณหภูมิใกลพื้นดินต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง น้ําคางก็จะกลายเปนน้ําคางแข็ง

หนวยการเรียนรูที่ ๕
เสียง /๑๒ ชั่วโมง

ว. ๓.๒ ป ๕/๕ เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บจากขอมูลที่รวบรวมได

• ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนหยาดน้ําฟาซึ่งเปนน้ําที่มี
สถานะตาง ๆ ที่ตกจากฟาถึงพื้นดิน ฝนเกิดจาก
ละอองน้ําในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไมสามารถ
พยุงไวไดจึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ําในอากาศ
ระเหิดกลับเปนผลึกน้ําแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ําหนัก
มากขึ้นจนเกินกวาอากาศจะพยุงไวจึงตกลงมา
ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําที่เปลี่ยนสถานะเปนน้ําแข็ง
แลวถูกพายุพัดวนซ้ําไปซ้ํามาในเมฆฝนฟาคะนองที่มี
ขนาดใหญและอยูในระดับสูงจนเปนกอนน้ําแข็ง
ขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมา

ว. ๒.๓ ป ๕/๑ อธิบายการไดยิน
เสียงผานตัวกลางจากหลักฐาน
เชิงประจักษ

• การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง โดยอาจเปน
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะสงผาน
ตัวกลางมายังหู
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หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ตัวชี้วัด
ว. ๒.๓ ป ๕/๒ ระบุตัวแปร
ทดลอง และอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา
ว. ๒.๓ ป ๕/๓ ออกแบบการ
ทดลองและอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงดัง เสียงคอย
ว. ๒.๓ ป ๕/๔ วัดระดับเสียงโดย
ใชเครื่องมือวัดระดับเสียง
ว. ๒.๓ ป ๕/๕ ตระหนักในคุณคา
ของความรูเรื่องระดับเสียง โดย
เสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง

หนวยการเรียนรูที่ ๖
แรง /๗ ชั่วโมง

ว. ๒.๒ ป ๕/๑ อธิบายวิธีการหา
แรงลัพธของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระทําตอวัตถุในกรณีที่
วัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ
ว. ๒.๒ ป ๕/๒ เขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่กระทําตอวัตถุที่อยูใน
แนวเดียวกันและแรงลัพธที่
กระทําตอวัตถุ
ว. ๒.๒ ป ๕/๓ ใชเครื่องชั่งสปริง
ในการวัดแรงที่กระทําตอวัตถุ

สาระการเรียนรู
• เสียงที่ไดยินมีระดับสูงต่ําของเสียงตางกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยความถี่ต่ําจะเกิดเสียงต่ํา
แตถาสั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง สวนเสียงดัง
คอยที่ไดยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหลงกําเนิด
เสียง โดยเมื่อแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวย พลังงาน
มากจะเกิดเสียงดังแตถาแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวย
พลังงานนอยจะเกิดเสียงคอย
• เสียงดังมาก ๆ เปนอันตรายตอการไดยินและเสียงที่
กอใหเกิดความรําคาญเปนมลพิษทางเสียง เดซิเบล
เปนหนวยที่บอกถึงความดังของเสียง

• แรงลัพธเปนผลรวมของแรงที่กระทําตอวัตถุโดย
แรงลัพธของแรง ๒ แรงที่กระทําตอวัตถุเดียวกัน
จะมีขนาดเทากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้ง
สองอยูในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน แตจะ
มีขนาดเทากับผลตางของแรงทั้งสอง เมื่อแรงทั้ง
สองอยูในแนวเดียวกันแตมีทิศทางตรงขามกัน
สําหรับวัตถุที่อยูนิ่งแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมีคา
เปนศูนย
• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุ
สามารถเขียนไดโดยใชลูกศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดง
ขนาดของแรงที่กระทําตอวัตถุ
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หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ตัวชี้วัด
ว. ๒.๒ ป ๕/๔ ระบุผลของแรง
เสียดทานที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ
ว. ๒.๒ ป ๕/๕ เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู
ในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุ

หนวยการเรียนรูที่ ๗
ดาราศาสตรและ
อวกาศ/๑๒ ชั่วโมง

สาระการเรียนรู
• แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของ
วัตถุ เพื่อตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถาออก
แรงกระทําตอวัตถุที่อยูนิ่งบนพื้นผิวหนึ่งใหเคลื่อนที่
แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะตานการเคลื่อนที่
ของวัตถุแตถาวัตถุกําลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะ
ทําใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดนิ่ง

ว. ๖.๑ ป ๕/๓ ออกแบบและสราง
เครื่องมืออยางงายในการวัด
อุณหภูมิ ความชื้น และ
ความกดอากาศ
ว. ๓.๑ ป ๕/๑ เปรียบเทียบความ • ดาวที่มองเห็นบนทองฟาอยูในอวกาศซึ่งเปน บริเวณ
แตกตางของดาวเคราะห และ
ที่อยูนอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ และ
ดาวฤกษจากแบบจําลอง
ดาวเคราะหดาวฤกษเปนแหลงกําเนิดแสง
จึงสามารถมองเห็นไดสวนดาวเคราะหไมใช
แหลงกําเนิดแสง แตสามารถมองเห็นไดเนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตยตกกระทบดาวเคราะหแลว
สะทอนเขาสูตา
ว. ๓.๑ ป ๕/๒ ใชแผนที่ดาวระบุ • การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปรางตาง ๆ เกิดจาก
ตําแหนงและเสนทางการขึ้น และ
จินตนาการของผูสังเกต กลุมดาวฤกษตาง ๆ ที่
ตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา
ปรากฏในทองฟาแตละกลุมมีดาวฤกษแตละดวง
และอธิบายแบบรูปเสนทางการขึ้น เรียงกันที่ตําแหนงคงที่และมีเสนทางการขึ้นและตก
และตกของกลุมดาวฤกษบน
ตามเสนทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตําแหนงเดิม
ทองฟาในรอบป
การสังเกตตําแหนงและการขึ้นและตกของดาวฤกษ
และกลุมดาวฤกษสามารถทําไดโดยใชแผนที่ดาว
ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุมดาวนั้นปรากฏ
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หนวยการเรียนรู/
เวลาที่ใช (ช.ม.)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
ผูสังเกตสามารถใชมือในการประมาณคาของมุมเงย
เมื่อสังเกตดาวในทองฟา
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หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรูที่ ๑
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม (จํานวน ๑๒ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๑
เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพั น ธ
ระหว างสิ่งมี ชี วิต กั บ สิ่งมี ชี วิตตา ง ๆ ในระบบนิเวศ การถ ายทอดพลังงาน การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ
ความหมาย ของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป. ๕/๑ บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู
ว ๑.๑ ป. ๕/๒ อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิต เพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต
ว ๑.๑ ป. ๕/๓ เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร
ว ๑.๑ ป. ๕/๔ ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยการเรียนรูที่ ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
บริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูรวมกันเรียกวาแหลงที่อยู
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยูรวมกัน
สิ่งมีชีวิตที่อยูรวมกันมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตในด้านตาง ๆ เชน เปนที่อยูอาศัย เปนแหลงอาหาร
เปนที่หลบภัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูเ ดียวกันที่มีความสัมพันธกันในดานการกินอาหาร จะมีการกินตอกันเปนทอด ๆ
ในรูปของโซอาหาร
ในโซอาหารจะพบบทบาทของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภค
สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูเดียวกันในดานตาง ๆ เชน เปนแหลงที่อยูอาศัย
เปนที่หลบภัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน ใชอากาศในการหายใจ
เราควรชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยูในแหลงที่อยูได
แหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกกตางกันจะมีสภาพแวดลอมที่ตางกัน
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูตาง ๆ จะมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยูนั้น ๆ
โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ เปนผลมาจากการปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิต
เมื่อสภาพแวดลอมในแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป อาจเปนผลใหสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวหรือสูญพันธุ
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ตัวอยางโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
แผนการจัดการเรียนรู
โซอาหาร
(๓ ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลง
ที่อยู
(๓ ชั่วโมง)

หนวยยอยที่ @
(ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม)

แผนการจัดการเรียนรู
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
ในแหลงที่อยู
(๓ ชั่วโมง)

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
(๑๒ ชั่วโมง)

หนวยยอยที่ ๒
(การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต)

แผนการจัดการเรียนรู
โครงสรางและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต
(๓ ชั่วโมง)

หมายเหตุ : โครงสรางเวลานี้เปนตัวอยางสําหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับไดตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา
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หนวยยอยที่ ๑
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
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หนวยยอยที่ ๑ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชื่อหนวย ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
จํานวนเวลาเรียน ๙ ชั่วโมง
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู ๓ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญของหนวย
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูเดียวกันมีความสัมพันธกัน และมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตในดาน
ตาง ๆ เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตในดานการกินกันเปนทอด ๆ จากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคในรูปของโซอาหาร เราจึงควรชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยูในแหลงที่อยูได
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๑
เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพั น ธ
ระหว างสิ่งมี ชี วิต กั บ สิ่งมี ชี วิตตา ง ๆ ในระบบนิเวศ การถ ายทอดพลังงาน การเปลี่ ย นแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ
ความหมาย ของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป. ๕/๒
ว ๑.๑ ป. ๕/๓
ว ๑.๑ ป. ๕/๔

อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไมมีชีวิต เพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต
เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร
ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยที่ ๑ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
บริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูรวมกันเรียกวาแหลงที่อยู
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยูรวมกัน
สิ่งมีชีวิตที่อยูรวมกันมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตในด้านตาง ๆ เชน เปนที่อยูอาศัย เปนแหลงอาหาร
เปนที่หลบภัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูเ ดียวกันที่มีความสัมพันธกันในดานการกินอาหาร จะมีการกินตอกันเปนทอด ๆ
ในรูปของโซอาหาร
ในโซอาหารจะพบบทบาทของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภค
สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูเดียวกันในดานตาง ๆ เชน เปนแหลงที่อยูอาศัย
เปนที่หลบภัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน ใชอากาศในการหายใจ
เราควรชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยูในแหลงที่อยูได
โครงสรางของหนวยยอยที่ ๑ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

หนวยการเรียนรู

ชื่อหนวยยอย

หนวยการเรียนรูที่
๑ ชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม

หนวยยอยที่ ๑
ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม

จํานวนแผน
๓

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู

จํานวนชั่วโมง

ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยู
โซอาหาร

๓

ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตใน
แหลงที่อยู

๓

๓
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา ว 15101

หนวยการเรียนรูที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

จํานวน 12 ชั่วโมง

แผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (1)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธระหวางสิง่ มีชวี ิตกับสิ่งมีชวี ิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิตเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ มีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของแหลงที่อยูและอธิบายความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ ในดาน
ตาง ๆ
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตชนิดของสิ่งมีชีวิต
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
บริเวณที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยูรวมกันนั้นเรียกวาแหลงที่อยู ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ จะพบวาสิ่งมีชีวิต
มีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน การกินกันเปนอาหาร เปนที่อยูอาศัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน เปนที่
หลบภัย
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูกระตุนความสนใจนักเรียนโดยนํารูปของสิ่งมีชีวิตมารวมอภิปรายกับนักเรียนโดยถามนักเรียนวา

1.1 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะอยางไรบาง (สืบพันธุได กินอาหารได ขับถายได เจริญเติบโตได หายใจได
เคลื่อนไหวไดดวยตนเอง และตอบสนองตอสิ่งเราได)
1.2 นักเรียนเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบาง (กวาง กบ นก เตา ปลา แมลงปอ ตัวสล็อต แมลงเตาทอง และพืชชนิด
ตาง ๆ)
1.3 นักเรียนคิดวาสิ่งมีชีวิตแตละชนิดในรูปนี้มีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความ
เขาใจของตนเอง)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูชวนนักเรียนอานชื่อกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกันอยางไรและจุดประสงคขอ 1 หนา 3 แลวทําความ
เขาใจจุดประสงคในการทํากิจกรรม จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแลวจะทําอะไรได (บอกชนิดของสิ่งมีชีวิตและอธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ)
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3. ครูใชคําถามวา แหลงที่อยูหมายถึงอะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) ครูอธิบายเพิ่มเติมวา
แหลงที่อยูหมายถึง บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูรวมกัน
4. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกันอยางไร ขอ 1 หนา 3 โดยใชคําถามตอไปนี้
4.1 นักเรียนจะตองเลือกสํารวจหรือชมวีดิทัศนเกี่ยวกับอะไร (สํารวจหรือชมวีดิทัศนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใน
บริเวณตาง ๆ 1 บริเวณ)
4.2 นักเรียนสังเกตอะไรบาง (ชนิดของสิ่งมีชีวิตและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งระบุความสัมพันธ
ระหวางมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่เลือก)
5. ครูกําหนดบริเวณที่จะสํารวจใหนักเรียน โดยไมไดออกไปสํารวจนอกหองเรียน แตใหสังเกตชนิดของ
สิ่งมีชีวิตและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตจากการชมวีดิทัศนเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยู 3 แหลง ไดแก สนามหญา แหลงน้ําและตนไมใหญ และใหบันทึกผลการสังเกตลงในใบงาน 01
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู หนา 4 โดยครูคอยชวยแนะนําใหนักเรียนบันทึกผล
การสังเกตใหเรียบรอย เพื่อใชเปนขอมูลในการอภิปรายตอไป
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปรายรวมกัน จากนั้นครูใชคําถาม ดังตอไปนี้
6.1 นักเรียนพบสิ่งมีชีวิตอะไรบางในวีดีทัศน (คําตอบขึ้นอยูกับขอมูลที่นักเรียนสังเกต)
6.2 สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนพบมีพฤติกรรมอยางไร (นักเรียนตอบไดตามที่สังเกต)
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ พรอมยกตัวอยาง เชน
ภาพคางคาวที่อยูบนตนไม มีความสัมพันธกันในดานการเปนที่อยูอาศัย ภาพกระตายกินหญามี
ความสัมพันธกันในดานการกินกันเปนอาหาร)
8. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและระบุความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูที่
สังเกตไดจากในวีดิทัศน และบันทึกลงในใบงาน 01 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
หนา 5
9. ครูอาจใหนักเรียนนําเสนอและรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามวา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูที่ได
สังเกตมีความสัมพันธกันอยางไรบาง (เชน ในแหลงน้ํา พบปลามีความสัมพันธกับพืชในดานการเปนที่หลบ
ภัยและเปนแหลงที่อยู ที่ตนไมใหญพบนกมีความสัมพันธกับตนไมในดานการเปนที่อยูอาศัย เปนที่เลี้ยงดู
ลูกออน และเปนที่หลบภัย และสนามหญา สวนที่สนามหญา พบแมลงมีความสัมพันธกับนกในดานการ
กินกันเปนอาหาร)
ขั้นสรุป (5 นาที)
10. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับความหมายของ
แหลงที่อยูและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
11. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปไดวา บริเวณที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยูรวมกันนั้นเรียกวาแหลงที่อยู
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ จะพบวาสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกนั ในดานตาง ๆ เชน การกินกันเปนอาหาร เปนที่อยู
อาศัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน เปนที่หลบภัย
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8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลดเรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (1)
8.2 วีดิทัศน 3 แหลงที่อยู เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
8.3 ใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกันอยางไร หนา 3
8.4 ใบงาน 01 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู ตอนที่ 1 หนา 4-5
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู ตอนที่ 1 หนา 4-5
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) บอกความหมายของ
แหลงที่อยูและอธิบาย
ความสัมพันธกับ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูใน
แหลงที่อยูหนึ่ง ๆ ใน
ดานตาง ๆ
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
- สังเกตชนิดของ
สิ่งมีชีวิต
- ลงความเห็นขอมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
หนึ่ง ๆ
3) สังเกตพฤติกรรม
ความมุงมั่นในการ
ทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือ

สังเกตการตอบ
แบบประเมินการตอบ
คําถามในชั้นเรียน
คําถามในชั้นเรียนและ
และเนื้อหาในใบงาน เนื้อหาในใบงาน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

9 - 10
7-8
5–6
0–4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม

แบบประเมินสังเกตทักษะ คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
กระบวนการทาง
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
วิทยาศาสตร
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (1)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน

ชื่อ-สกุล/กลุม

การสรุป
ความรู
(4)

(4)

ความถูกตอง
ครบถวนของ
เนื้อหาใน
ใบงาน

รวม
คะแนน
(10
คะแนน)

(2)

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

4 (ดีมาก)

ตอบคําถามได
1. การตอบ
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด

3 (ดี)

ตอบคําถามได
ถูกตองเปน
สวนใหญ
สรุปความรูความ
2. การสรุปความรู สรุปความรู
ความเขาใจ
เขาใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได
ศึกษาได ถูกตอง ถูกตอง แตไม
และครบถวน
ครบถวน

2 (พอใช)

1 (ปรับปรุง)

น้ําหนัก

คะแนน
รวม

ตอบคําถาม
ถูกตองบางสวน

ตอบคําถาม
ไมถูกตอง

1.0

4

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ศึกษาได
ถูกตองบางสวน
และไมครบถวน

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4
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ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช)

1 (ปรับปรุง)

3. ความถูกตอง
ครบถวนของ
เนื้อหาในใบงาน

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีความ
ถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนด

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีบางสวน
ไมถูกตอง ตามที่
กําหนด

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีความ
ถูกตองเปน
สวนนอย

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

น้ําหนัก

คะแนน
รวม

1.0

2
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (1)
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………………
คะแนน

สิ่งที่ประเมิน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

การลงความเห็น
จากขอมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการสังเกตเกี่ยวกับ
ชนิดของสิ่งมีชีวิตและ
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตได
ดวยตนเอง

สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการสังเกตเกี่ยวกับชนิด
ของสิ่งมีชีวิตและ
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตได
โดยอาศัยการชี้แนะของครู
หรือผูอื่นหรือเพิ่มเติม
ความเห็น

สามารถใชประสาท
สัมผัสในการสังเกต
เกี่ยวกับชนิดของ
สิ่งมีชีวิตและพฤติกรรม
ของสิ่งมีชีวิตไดบางสวน
แมจะไดรับคําชี้แนะจาก
ครูหรือผูอื่น

สามารถใชขอมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิตและลงความเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูที่
เลือกสํารวจไดอยาง
ถูกตองไดดวยตนเอง

สามารถใชขอมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิตและลงความเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูที่
เลือกสํารวจไดอยาง
ถูกตองไดโดยอาศัยการ

สามารถใชขอมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิตและลง
ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยูที่เลือกสํารวจ
ไดอยางถูกตองได
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

ชี้แนะของครูหรือผูอนื่ หรือ บางสวนแมจะไดรับคํา
เพิ่มเติมความเห็น
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (1)
ผูประเมิน/กลุมประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุมรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่..............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ............................................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3

ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา ว 15101

หนวยการเรียนรูที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

จํานวน 12 ชั่วโมง

แผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (2)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธระหวางสิง่ มีชวี ิตกับสิ่งมีชวี ิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิตเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ มีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ใฝเรียนรู
4. สาระการเรียนรู
สิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูเดียวกันจะมีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน การกินกันเปน
อาหาร เปนที่อยูอาศัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน เปนที่หลบภัย
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในดานตาง ๆ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
- ใฝเรียนรู
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูกระตุนความสนใจและทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลวของนักเรียน โดยนํารูปสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ
กันมาใหนักเรียนรวมกันอภิปราย โดยใชคําถามดังนี้

1.1 จากรูป นักเรียนเคยเห็นสิ่งมีชีวิตตาง ๆ นี้หรือไม (นักเรียนตอบตามประสบการณของตนเอง)
1.2 จากรูป สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร (มีความสัมพันธกัน โดยกบมีความสัมพันธกับแมลง
ในดานของการกินเปนอาหาร นกมีความสัมพันธกับตนไมในดานการเปนที่เลี้ยงดูลูกออน กบมี
ความสัมพันธกับพืชน้ําในดานการเปนทีส่ ืบพันธุ กวางมีความสัมพันธกับปาไมในดานการเปนที่อยู
อาศัย ปลาการตูนมีความสัมพันธกับดอกไมทะเลในดานการเปนที่หลบภัย)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูชวนนักเรียนอานชื่อกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกันอยางไร และจุดประสงคขอ 2 หนา 3 แลว
ทําความเขาใจจุดประสงคในการทํากิจกรรม จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในดานตาง ๆ)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (รวบรวมขอมูล)
2.3 เมื่อเรียนแลวจะทําอะไรได (สรุปความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในดานตาง ๆ)
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3. ครูใหนักเรียนอานวิธีทํากิจกรรมที่ 1 ขอ 2-3 หนา 3 โดยใชวิธีการฝกการอานที่เหมาะสม จากนั้น
ครูตรวจสอบความเขาใจในขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้
3.1 นักเรียนตองสังเกตอะไร (รูปบึงน้ําในหนา 6)
3.2 นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (อภิปรายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปบึงน้ําและ
สรุปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในดานตาง ๆ ที่พบในรูปบึงน้ําและที่พบจาก
แหลงที่อยูที่ไดชมวิดีทัศนในวิธีทําขอที่ 1)
4. หลังจากที่นักเรียนเขาใจขั้นตอนการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและบันทึกผลในใบงาน 01
หนา 7
5. ครูสุมนักเรียนนําเสนอความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปบึงน้ําในดานตาง ๆ และความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่พบในแหลงที่อยูที่ไดชมวิดีทัศนในวิธีทําขอที่ 1 หนาชั้นเรียน พรอมทั้งครูให
ขอเสนอแนะในสวนที่นักเรียนยังทําไมถูกตอง
6. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต โดยใชคําถามดังนี้
6.1 จากรูปบึงน้ําและในวิดีทัศนสิ่งมีชีวิตใดบางที่มีความสัมพันธในดานการกินเปนอาหาร (ในรูปบึงน้ํา ไดแก
กบกับแมลง ปลาใหญกับปลาเล็ก งูกับกบ ในวีดิทัศน เชน นกกับแมลง)
6.2 จากรูปบึงน้ําและในวิดีทัศนสิ่งมีชีวิตใดบางที่มีความสัมพันธในดานการเปนที่อยูอาศัย (ในรูปบึงน้ํา
ไดแก กบกับกอหญา กบกับบัว งูกับตนหญา เปดกับกอหญา ในวีดิทัศน เชน ตนไมกับนก)
6.3 จากรูปบึงน้ําและในวิดีทัศน สิ่งมีชีวิตใดบางที่มีความสัมพันธในดานการเปนที่หลบภัย (ในรูปบึงน้ําไดแก
กบกับกอหญา ลูกปลากับพืชน้ํา ลูกเปดกับกอหญา ในวีดิทัศน เชน ตนไมกับนก ปลากับพืชน้ํา)
6.4 จากรูปบึงน้ําและในวิดีทัศน สิ่งมีชีวิตใดบางที่มีความสัมพันธในดานการเปนที่เลี้ยงลูกออน (ในรูปบึงน้ํา
ไดแก เปดกับกอหญา กบกับบัว ในวีดิทัศน เชน ตนไมกับนก ปลากับพืชน้ํา)
6.5 จากรูปบึงน้ําและในวิดีทัศน สิ่งมีชีวิตใดบางที่มีความสัมพันธในดานการเปนที่สืบพันธุ (ในรูปบึงน้ําไดแก
แมลงปอกับบัว ในวีดิทัศน เชน ตนไมกับนก)
ขั้นสรุป (5 นาที)
7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในดานตาง ๆ
8. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา สิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูเดียวกันจะมี
ความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน การกินกันเปนอาหาร เปนที่อยูอาศัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดู
ลูกออน เปนที่หลบภัย
8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สไลดเรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (2)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกันอยางไร หนา 3
8.3 ใบงาน 01 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู ตอนที่ 1 หนา 6
-
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9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู ตอนที่ 1 หนา 6
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตที่กับ
สิ่งมีชีวิต

วิธีการ

เครื่องมือ

สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามใน
และเนื้อหาในใบงาน ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน
2) ทักษะกระบวนการ สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
ทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
- ลงความเห็นจากขอมูล วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต
3) สังเกตพฤติกรรมการ สังเกตดาน
แบบประเมิน
ใฝเรียนรู
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
อันพึงประสงค

เกณฑการตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

9 - 10
7-8
5–6
0–4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (2)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบคําถาม การสรุปความรู
ในชั้นเรียน
(4)
(4)

ชื่อ-สกุล/กลุม

ความถูกตอง
ครบถวนของ
เนื้อหาในใบงาน

รวม
คะแนน
(10 คะแนน)

(2)

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช)

1 (ปรับปรุง)

น้ําหนัก

คะแนน
รวม

1. การตอบ
ตอบคําถามได
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด

ตอบคําถามได
ถูกตองเปน
สวนใหญ

ตอบคําถาม
ถูกตองบางสวน

ตอบคําถาม
ไมถูกตอง

1.0

4

2. การสรุปความรู สรุปความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาได ถูกตอง
และครบถวน

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ศึกษาได
ถูกตอง แตไม
ครบถวน

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ศึกษาได
ถูกตองบางสวน
และไมครบถวน

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

3. ความถูกตอง
ครบถวนของ
เนื้อหาในใบงาน

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีบางสวน
ไมถูกตอง ตามที่
กําหนด

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีความ
ถูกตองเปน
สวนนอย

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

2

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีความ
ถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนด
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (2)
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………………
คะแนน

สิ่งที่ประเมิน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ

ระดับความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็นจาก
ขอมูล

ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใชขอมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิตและลงความเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูที่
เลือกสํารวจไดอยาง
ถูกตองไดดวยตนเอง

สามารถใชขอมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิตและลงความเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูที่
เลือกสํารวจไดอยาง
ถูกตองไดโดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผูอื่นหรือ
เพิ่มเติมความเห็น

สามารถใชขอมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของ
สิ่งมีชีวิตและลง
ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยูที่เลือกสํารวจ
ไดอยางถูกตองได
บางสวนแมจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (2)
ผูประเมิน/กลุมประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุมรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่................... วันที่..................เดือน..................................................พ.ศ..............................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1

ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. ใฝเรียนรู
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา ว 15101

หนวยการเรียนรูที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

จํานวน 12 ชั่วโมง

แผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (3)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธระหวางสิง่ มีชวี ิตกับสิ่งมีชวี ิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิตเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ มีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลในรูปของผังแนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
- ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ใฝเรียนรู
4. สาระการเรียนรู
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน การกินกันเปนอาหาร เปนที่อยูอาศัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดู
ลูกออน เปนที่หลบภัย
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- เขียนผังแนวคิดความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
- ใฝเรียนรู
7. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต โดยนํารูปบึงน้ํามาใหนักเรียนสังเกต และตั้งคําถาม
วา ในแหลงที่อยูน ี้ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอยางไรบาง

(- กบกับแมลง ปลาใหญกับปลาเล็ก งูกับกบ มีความสัมพันธดานการกินกันเปนอาหาร
- กบกับกอหญา กบกับบัว งูกับตนหญา เปดกับกอหญา มีความสัมพันธดานการเปนที่อยูอาศัย
- กบกับกอหญา ลูกปลากับพืชน้ํา ลูกเปดกับกอหญา มีความสัมพันธการเปนที่หลบภัย
- เปดกับกอหญา กบกับบัว มีความสัมพันธในดานการเปนที่เลี้ยงลูกออน)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจงจุดประสงคในชั่วโมงนี้ใหนักเรียนทราบวา นักเรียนจะไดสรุปความสัมพันธระหวางสงมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
3. ครูใหนักเรียนอานวิธีการทํากิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกันอยางไร ขอที่ 4 หนา 3 โดยใชวิธีการฝกการ
อานที่เหมาะสม จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยใชคําถามวานักเรียนตองทํา
อะไร (เขียนผังแนวคิดสรุปความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในดานตาง ๆ ที่พบในแหลงที่อยูที่ได
เรียนมาทั้งหมด)
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4. หลังจากนักเรียนเขาใจขั้นตอนการทํากิจกรรมแลว ครูอาจอธิบายวิธีการเขียนและยกตัวอยางการเขียน
ผังแนวคิดใหนักเรียนเขาใจ หลังจากนั้นใหนักเรียนเขียนผังแนวคิดสรุปความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ ลงในใบงาน 01 หนา 8
5. ครูสุมนักเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน แลวอธิบายเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเมื่อนักเรียนบันทึกไมถูกตอง
6. ครูชวนนักเรียนอภิปรายโดยใชคําถามตอไปนี้
6.1 สิ่งมีชีวิตหนึ่งมีความสัมพันธกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นดานเดียวหรือไม อยางไร ยกตัวอยาง (ไม เพราะสิ่งมีชีวิต
หนึ่งอาจมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอื่นหลายดาน เชน นกที่อยูบนตนไมมีความสัมพันธในดานการเปน
ที่อยูอาศัย การกินกันเปนอาหาร เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน เปนที่หลบภัย)
6.2 ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ กัน ในดานตาง ๆ เพราะเหตุใด (เพราะสิ่งมีชีวิต อาศั ย
สิ่งมีชีวิตอื่นในการดํารงชีวิต)
7. นักเรียนตอบคําถามหลังจากการทํากิจกรรมหนา 9 และรวมกันเฉลยคําตอบ
8. ครูใหนักเรียนทําใบงาน 02 แบบฝกหัดเรื่อง สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต หนา 10-13
ขั้นสรุป (5 นาที)
9. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวาสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน การกินกันเปน
อาหาร เปนที่อยูอาศัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน เปนที่หลบภัย
8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลดเรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (3)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกันอยางไร หนา 3
8.3 ใบงาน 01 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู หนา 8-9
8.4 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต หนา 10-11
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู หนา 8-9
9.2 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต หนา 10-11
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10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑการตัดสิน

1) สรุปความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตที่กับสิ่งมีชีวิต

สังเกตการตอบ
แบบประเมินการตอบ
คําถามในชั้นเรียน
คําถามในชั้นเรียนและ
และเนื้อหาในใบงาน เนื้อหาในใบงาน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
- จัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูลในรูปของผัง
แนวคิดเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
- ตีความหมายขอมูลและลง
ขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
3) สังเกตพฤติกรรมการ ใฝ
เรียนรู

สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรในขณะ ทางวิทยาศาสตร
ทํากิจกรรม

คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

9 - 10
7-8
5–6
0–4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (3)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบคําถาม การสรุปความรู ความถูกตอง
ในชั้นเรียน
(4)
ครบถวนของ
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(2)

รวม
คะแนน
(10
คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

4 (ดีมาก)

3 (ดี)

2 (พอใช)

1 (ปรับปรุง)

น้ําหนัก

คะแนน
รวม

1. การตอบ
ตอบคําถามได
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด

ตอบคําถามได
ถูกตองเปน
สวนใหญ

ตอบคําถาม
ถูกตองบางสวน

ตอบคําถาม
ไมถูกตอง

1.0

4

2. การสรุปความรู สรุปความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาได ถูกตอง
และครบถวน

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ศึกษาได
ถูกตอง แตไม
ครบถวน

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ศึกษาได
ถูกตองบางสวน
และไมครบถวน

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

3. ความถูกตอง
ครบถวนของ
เนื้อหาในใบงาน

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีบางสวน
ไมถูกตอง ตามที่
กําหนด

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีความ
ถูกตองเปน
สวนนอย

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

2

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีความ
ถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนด
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (3)
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………………
คะแนน

สิ่งที่ประเมิน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถนําขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตและการ
อภิปรายจากแผนผัง
แนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ
กับสิ่งมีชีวิตในดานตางๆ

สามารถนําขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตและการอภิปราย
จากแผนผังแนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในด า นต า งๆให
ผู อื่ น เข า ใจได ง า ยและ

สามารถนําขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตและการ
อภิปรายจากแผนผัง
แนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ
กับสิ่งมีชีวิตในดานตางๆ
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ตีความหมายขอมูลและ
ลงขอสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจนไดดวยตนเอง
สามารถตีความหมาย
ขอมูลจากการสังเกตและ
การอภิปรายและลงขอสรุป
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมี
ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต
ในดานตางๆไดอยางมี
เหตุผลจากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดดวย
ตนเอง

ชั ด เ จ น ไ ด โ ด ย อ า ศั ย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น
สามารถตีความหมายขอมูล
จากการสังเกตและการ
อภิปรายและลงขอสรุป
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมี
ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตใน
ดานตางๆไดอยางมีเหตุผล
จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมไดโดย
อาศัยการชี้แนะของครูหรือ
ผูอื่นหรือเพิ่มเติมความเห็น

ชัดเจนไดแมจะได รับคํา
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
สามารถตีความหมาย
ขอมูลจากการสังเกตและ
การอภิปรายและลง
ขอสรุปเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมี
ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต
ในดานตางๆไดอยางมี
เหตุผลจากความรูหรือ
ประสบการณเดิมได
บางสวนแมจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครูหรือผูอื่น

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู (3)
ผูประเมิน/กลุมประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุมรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่............. วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ...........................................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

1. ใฝเรียนรู
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3

ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได
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เฉลยใบงาน

๔๙

เชน บริเวณตนไมใหญมีนก
และมด

เชน นกบินไปเกาะอยูบน
ตนไมใหญ มดไตบริเวณ
ตนไมใหญ

๕๐

- นกใชตนไมเปนที่อยูอ าศัย
- มดใชตนไมในการหาอาหาร
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กบกับแมลง ปลาใหญกับปลาเล็ก งูกับกบ
กบกับกอหญา กบกับบัว งูกับตนหญา
เปดกับกอหญา
กบกับกอหญา ลูกปลากับพืชน้ํา
ลูกเปดกับกอหญา
เปดกับกอหญา กบกับบัว

แมลงปอกับบัว
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เชน

การกินกัน
เปนอาหาร
เชน
กบกับแมลง

การเปนที่
อยูอาศัย
เชน
เปดกับ
กอหญา

การเปนที่
เลี้ยงดูลูกออน
เชน
นกกับ
ตนไมใหญ

การเปนที่
หลบภัย

การเปนที่
สืบพันธุ

เชน

เชน

ปลาเล็ก
กับพืชน้ํา

แมลงปอ
กับบัว
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นักเรียนตอบตามทีส่ ังเกตได เชน บริเวณตนไมใหญมีนกและมด
บริเวณแหลงน้ํามีปลาและพืช บริเวณสนามหญามีนกกับแมลง

นักเรียนตอบตามทีส่ ังเกตได เชน ดานการกินกันเปนอาหาร ดานเปน
ที่อยูอาศัย ดานเปนที่หลบภัย

มีหลายดาน เชน ดานการกินกันเปนอาหาร ดานที่อยูอาศัย ดานหลบภัย เพราะ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหลงที่อยูหนึ่งจะมีความสัมพันธกันเพื่อการดํารงชีวิต

ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิง่ มีชีวิตมีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน
การกินกันเปนอาหาร เปนที่อยูอาศัย เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดู
ลูกออน เปนที่หลบภัย
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ทะเล

มีความสัมพันธกับสาหราย พืชทะเลหรือปะการัง สัมพันธในดานเปนที่
หลบภัย

มีความสัมพันธกับแมงกะพรุน แพลงกตอน สาหรายทะเลตาง ๆ
ในดานการกินกันเปนอาหาร

มีความสัมพันธกับฟองน้ํา หอยเมน สัตวน้ําเล็ก ๆ สาหราย หญาทะเล
ในดานการกินกันเปนอาหาร
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เชน มีความสัมพันธกบั ผลไม ผัก ในดานการกินกันเปนอาหาร
มีความสัมพันธกับตนไมใหญ ในดานการเปนที่หลบภัย
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
แผนการเรียนรูที่ 4 โซอาหาร (1)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 12 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนทีใ่ นระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/3 เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของ สิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภค
ในโซอาหาร
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ ที่มีความสัมพันธในดานการกินเปนอาหารและกินตอกันเปน
ทอด ๆ ในรูปของโซอาหาร
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
ระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
ลงความเห็นขอมูลเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
ในแหลงที่อยูหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตในดานการกินกันเปนอาหารและกินตอเปน
ทอด ๆ อาจมีบทบาท เชน ผูผลิตเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองได ผูบริโภคเปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถ
สรางอาหารเองได จะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร ซึ่งแบงเปนผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว และผูบริโภคพืชและสัตว
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร
5.2 ความสามารถในการคิด
- ระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชสไลดภาพเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมาใหนักเรียนดู
แลวตั้งคําถามดังนี้

1.1 แหลงที่อยูที่สิ่งมีชีวิตอาศัยนี้คือที่ใด (บนตนไม)
1.2 สิ่งมีชีวิตในภาพมีอะไรบาง (นก, หนอน)
1.3 นกมีความสัมพันธกับหนอนอยางไร (การกินกันเปนอาหาร)
1.4 ในแหลงที่อยูนี้นกมีบทบาทเปนอะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)
1.5 มีสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินนกไดหรือไม (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)
7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมที่ 1 ใครกินใครกันแน และอานจุดประสงค หนา 15 จากนั้นครูใช
คําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (บทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแลวจะทําอะไรได (เขียนโซอาหาร และระบุบทบาทของสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร
3. ครูแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน จากนั้น และใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 ใครกินใครกัน
แน ขอที่ 1-4 หนา 15 ครูตรวจสอบความเขาใจจากการอานจนแนใจวานักเรียนสามารถทํากิจกรรม
ได โดยครูอาจใชคําถามดังนี้
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3.1 แตละกลุมจะไดรับบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตอะไรบาง (บทบาทผูผลิต บทบาทผูบริโภคพืช บทบาทผู
บริโภคสัตว บทบาทผูบริโภคทั้งพืชและสัตว)
3.2 แตละกลุมตองชวยกันทําอะไรหลังจากที่ไดรับบทบาทหนาที่ไปแลว (เขียนชื่อสิ่งมีชีวิตลงในกระดาษ และ
เขียนความสัมพันธในการกินตอกันเปนทอด ๆ ตามความเขาใจของกลุม บันทึกลงในใบงาน 01)
3.3 เมื่อนักเรียนไปเขากลุมใหมจะตองอภิปรายเกี่ยวกับอะไร (อภิปรายความหมายและชื่อสิ่งมีชีวิตในแตละ
บทบาท)
3.4 เมื่อนักเรียนแตละคนกลับเขากลุมเดิมจะตองทําอยางไร (อธิบายบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่ไดไปเรียนรู
มาใหสมาชิกในกลุมฟง แลวอาจปรับชื่อสิ่งมีชีวิตที่บันทึกไวในแตละบทบาท)
4. เมื่อนักเรียนเขาใจขั้นตอนการทํากิจกรรมแลวลงมือทํากิจกรรม แลวบันทึกผลลงในใบงาน 01
โซอาหาร หนา 18 หลังจากนั้นนักเรียนนําเสนอการเขียนความสัมพันธการกินตอเปนทอด ๆ ตามความเขาใจ
ของกลุม
5. นักเรียนไปเขากลุมใหมตามบทบาทที่ไดรับและอภิปรายความหมายและชื่อสิ่งมีชีวิตในแตละบทบาท หลังจาก
อภิปรายแลวนักเรียนกลับเขากลุมเดิมเพื่อเรียนรูบทบาทหนาที่สิ่งมีชีวิตแตละบทบาทและชวยกันปรับชื่อ
สิ่งมีชีวิตที่บันทึกไวแตละบทบาท
6. หลังจากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน โดยครูถามนักเรียนวา
6.1 แหลงที่อยูนี้คือที่ไหน (ทุงหญา)
6.2 สิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตมีอะไรบาง (พืช)
6.3 ผูผลิตมีบทบาทอยางไร และกินอะไรเปนอาหาร (ผูผลิตสรางอาหารเองไดดวยกระบวนการสังเคราะหดวย
แสง อาหารที่พืชไดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสงคือ น้ําตาล)
6.4 สิ่งมีชีวิตที่เปนผูบริโภคมีลักษณะอยางไร (ไมสามารถสรางอาหารเองได จะกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเปนอาหาร)
6.5 สิ่งมีชีวิตที่บริโภคพืชไดแกอะไรบาง (ผูบริโภคพืช ไดแก สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเปนอาหาร)
6.6 สิ่งมีชีวิตที่เปนผูบริโภคสัตวไดแกอะไรบาง และมีบทบาทอยางไร (ไดแก สิ่งมีชีวิตที่กินสัตวชนิดอื่นเปน
อาหาร เปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได)
6.7 สัตวมีบทบาทอยางไร เปนลําดับใดในโซอาหาร (สัตวมีบทบาทเปนผูบริโภคสัตว หรืออาจเปนผูบริโภคพืช
และสัตว โดยอาจเปนผูบริโภคลําดับที่ 1 หรือ 2 หรือลําดับถัดไปได)
6.8 ในแหลงที่อยูสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธในการกินตอกันเปนทอด ๆ มีอะไรบาง ยกตัวอยาง (หนอนกินหญา
ไกกินหนอน คนกินไก)
7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิต
และกินตอกันเปนทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิต
9. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา ในแหลงที่อยูหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตในดาน
การกินกันเปนอาหารและกินตอเปนทอด ๆ อาจมีบทบาท เชน ผูผลิตเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองได
ผูบริโภคเปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได จะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร ซึ่งแบงเปนผูบริโภคพืช ผู
บริโภคสัตว และผูบริโภคพืชและสัตว
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8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่องโซอาหาร (1)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 ใครกินใครกันแน หนา 15
8.3 ใบงาน 01 โซอาหาร หนา 16-18
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 การบันทึกผลลงในใบงาน 01 โซอาหาร หนา 18
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) ระบุบทบาทหนาที่
ของสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยู
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
- ลงความเห็นขอมูล
เกี่ยวกับบทบาทของ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
3) สังเกตพฤติกรรมการ
มีความมุงมั่นในการ
ทํางาน

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามใน
และเนื้อหาในใบงาน ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน
สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 6 หมายถึง พอใช
คะแนน 0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง โซอาหาร (1)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกตอง
คําถามในชั้น
ความรู
ครบถวนของ
เรียน
(4)
เนื้อหาใน
(4)
ใบงาน
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช)
1. ก า ร ต อ บ ตอบคํ า ถามได ต อ บ คํ า ถ า ม ไ ด ต อ บ คํ า ถ า ม
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด ถูกตองเปน
ถูกตองบางสวน
สวนใหญ
2. การสรุปความรู ส รุ ป ค ว า ม รู สรุ ป ความรู ค วาม สรุป ความรูความ
ค ว า ม เ ข า ใ จ เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาได เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาได
ศึกษาได ถูกตอง ถู ก ต อ ง แ ต ไ ม ถู ก ต อ งบางส ว น
และครบถวน
ครบถวน
และไมครบถวน
3. ความถู ก ต อ ง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้ อ หาที่ เ ขี ย นใน เนื้ อ หาที่ เ ขี ย นใน
ค ร บ ถ ว น ข อ ง ใบงานมี ค วาม ใบงานมี บ างส ว น ใ บ ง า น มี ค ว า ม
เนื้อหาในใบงาน ถูกตองครบถวน ไม ถู ก ต อ ง ตามที่ ถูกตองเปน
ตามที่กําหนด
กําหนด
สวนนอย
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 6 หมายถึง พอใช
คะแนน 0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่
ศึ ก ษาไม ถู ก ต อ ง
และไมครบถวน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถาม
ไมถูกตอง

น้ําหนัก
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องโซอาหาร (1)
ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะ
กระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การลงความเห็น สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับ
จากขอมูล
บทบาทหนาที่ของสิง่ มีชีวิตที่
เกี่ยวของกับการกินกันเปน
อาหารในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
โดยใชขอมูลจากที่รวบรวมได
ดวยตนเอง

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับความสามารถ
พอใช (2)
สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิต
ที่เกี่ยวของกับการกินกันเปน
อาหารในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
โดยใชขอมูลจากที่รวบรวมได
โดยอาศัยคําแนะของครูหรือ
ผูอื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิต
ที่เกี่ยวของกับการกินกันเปน
อาหารในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
โดยใชขอมูลจากที่รวบรวมได
บางอยาง ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครู
หรือผูอื่น
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แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 โซอาหาร (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
แผนการเรียนรูที่ 5 โซอาหาร (2)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 12 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป 3/5 .เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของ สิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภค
ในโซอาหาร
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ ที่มีความสัมพันธในดานการกินเปนอาหารและกินตอกัน
เปนทอด ๆ ในรูปของโซอาหาร
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายและเขียนโซอาหาร
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลเกี่ยวกับโซอาหาร
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ใฝเรียนรู
4. สาระการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ ที่มีการกินตอกันเปนทอด ๆ จะอยูใน
รูปของโซอาหาร สิ่งมีชีวิตในโซอาหารอาจประกอบดวย ผูผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองได
ผูบริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได ตองกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร ซึ่งแบงเป็น
ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว และผูบ ริโภคพืชและสัตว
โซอาหารเป็นการแสดงลำดับการกินตอกันเป็นทอดๆหรือการถายทอดพลังงานอยางเป็นลำดับ ซึ่งสามารถ เขียน
ไดโดยใชลูกศรแสดงลำดับการกินต อกันเป็นทอด ๆ โดยหัวลูกศรจะชีไปทางผู บริโภคเสมอ
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกความหมายและเขียนโซอาหาร
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายความหมายและเขียนโซอาหาร
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- ใฝเรียนรู
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับบทบาทของสิ่งมีชีวิต โดยใหศึกษาจากภาพแลวถามคําถามวา
หญ้า

ตั๊กแตน

ก

ค

1.1 สิ่งมีชีวิตใดเปนผูผลิต ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตวและผูบริโภคทั้งพืชและสัตว เพราะอะไร
- ผูผลิตคือ หญา เพราะสามารถสรางอาหารเองได
- ผูบริโภคพืช คือ ตั๊กแตน เพราะกินพืชเปนอาหาร
- ผูบริโภคสัตว คือ กบ เพราะกินสัตวเปนอาหาร
- ผูบริโภคทั้งพืชและสัตว คือ คน เพราะกินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร
7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจงใหนักเรียนทราบวาในชั่วโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโซอาหารและระบุบทบาท หนาที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ
อาหารของแหลงที่อยูนี้
3. ครูใหนักเรียนอานวิธีทำในใบกิจกรรมที่ 1 ใครกินใครกันแน ขอที่ 5-6 หนา 15 ครูตรวจสอบความเขาใจจากการอาน
จนแนใจวานักเรียนสามารถทำกิจกรรมได โดยครูอาจใชคําถามดังนี้
3.1 นักเรียนกลับมากลุมเดิม แลวทําอะไรบาง (นักเรียนแตละคนอธิบายบทบาหนาที่ของตนเองใหเพื่อนในกลุมที่มี
บทบาทหนาที่ตางจากตนเองใหฟง)
3.2 นักเรียนตองรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไร (รวมกันอภิปรายวิธีการเขียนโซอาหารที่แสดงการกินตอกันเปน
ทอด ๆ และใชขอมูลจากบัตรบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตมาเขียนโซอาหารใหถูกตอง)
3.3 หลังจากอภิปรายแลว นักเรียนจะตองอะไร (นําเสนอโซอาหาร)
4. เมื่อนักเรียนเขาใจขั้นตอนการทํากิจกรรมแลวครูแจกบัตรบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเดิม คืนใหนักเรียนแตละกลุมเพื่อลง
มือทํากิจกรรมตามขอ 5-6 โดยอภิปรายการเขียนโซอาหารและปรับโซอาหาร แลวบันทึกผลลงในใบงาน 01 โซอาหาร
หนา 19

65

5. นักเรียนนําเสนอโซอาหารที่แสดงการกินตอกันเปนทอด ๆ
6. หลังจากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้
6.1 โซอาหารหมายถึงอะไร (แสดงลําดับการกินตอสิ่งมีชีวิตเปนทอด ๆ)
6.2 โซอาหารเขียนได อยางไร (เขียนโดยใหหัวลูกศรหันไปทางผูบริโภค หางลูกศรหันไปทางผูถูกบริโภค)
6.3 การกินตอกันเปนทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิต มีการถายทอดพลังงานกันหรือไม อยางไร (มีการถายทอดพลังงานโดยมีการ
ถายทอดพลังงานเปนลําดับ โซอาหารที่พบในแหลงที่อยูหนึ่งอาจไมไดเริ่มจากผูผลิต แตถาไดสังเกตเปนเวลานานมาก
ขึ้นอาจพบวาโซอาหารนั้นเริ่มตนจากผูผลิตได)
7. ถานักเรียนเขียนโซอาหารไมถูกตอง ครูอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเขาใจและแกไขใหถูกตอง
7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปิดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวนตนเองเกี่ยวกับโซอาหาร
9. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ ที่มีการกินตอกันเปนทอด ๆ จะอยูในรูปของโซอาหาร สิ่งมีชีวิตในโซอาหารอาจประกอบดวย
ผูผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองได ผูบริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได ตองกินสิ่งมีชีวิตอื่น
เปนอาหาร ซึ่งแบงเปน ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว และผูบริโภคพืชและสัตว โซอาหารเปนการแสดงลําดับการกินตอกัน
เปนทอด ๆ หรือการถายทอดพลังงานอยางเปนลําดับ ซึ่งสามารถเขียนไดโดยใชลูกศรแสดงลําดับการกินตอกันเปน
ทอด ๆ โดยหัวลูกศรจะชี้ไปทางผูบริโภคเสมอ
8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่องโซอาหาร (2)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 ใครกินใครกันแน หนา 15
8.4 ใบงาน 01 โซอาหาร หนา 18
8.5 บัตรบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิต
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 การบันทึกผลลงในใบงาน 01 โซอาหาร หนา 18
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10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายความหมาย
และเขียนโซอาหาร

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการตอบคําถาม แบบประเมินการตอบ
ในชั้นเรียนและเนื้อหา คําถามใน
ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน
ในใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
จัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูลเกี่ยวกับโซ
อาหาร
3) สังเกตพฤติกรรมการ
ใฝเรียนรู

สังเกตทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม

แบบประเมินสังเกต
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

สังเกตดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

เกณฑการตัดสิน
คะแนน หมายถึง ดีมาก 10 - 9
คะแนน
8 - 7หมายถึง ดี
คะแนน 6 – 5 หมายถึง พอใช
คะแนน 4 – 0หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องโซอาหาร (2)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
ความถูกตอง
คําถามใน ครบถวนของเนื้อหา
ชั้นเรียน
ในใบงาน
(6)
(4)

รวมคะแนน
(10
คะแนน)
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เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
ตอบคําถามได
ตอบคําถาม
ถูกตองเปน
ถูกตองบางสวน
สวนใหญ
เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาทีเ่ ขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีความ ใบงานมีบางสวน ใบงานมีความ
ถูกตองครบถวน ไมถูกตองตามที่ ถูกตองเปน
ตามที่กําหนด
กําหนด
สวนนอย

ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคําถามได
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด
2. ความถูกตอง
ครบถวนของ
เนื้อหาในใบงาน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถามไม
ถูกตอง
เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้ําหนัก
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องโซอาหาร (2)
ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
คะแนน

สิ่งที่ประเมิน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
รวมคะแนน

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

คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
การจัดกระทําและ
สื่อความหมายขอมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)
สามารถนําเสนอโซอาหารให
ผูอื่นเขาใจไดงายและชัดเจนได
ดวยตนเอง

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถนําเสนอโซอาหารให
ผูอื่นเขาใจไดงายและชัดเจนได
โดยอาศัยคําแนะของครู หรือ
ผูอื่น

สามารถนําเสนอโซอาหาร
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจนไดเพียงบางสวน
ถึงแมจะไดรับคําแนะนํา
จากครูหรือผูอื่น
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แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ โซอาหาร (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดอน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

1.

ใฝเรียนรู

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

รวมคะแนนทีไ่ ดทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 6
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
แผนการเรียนรูที่ 6 โซอาหาร (3)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 11 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีต
อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/3 เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของ สิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภค
ในโซอาหาร
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ในแหลงที่อยูหนึ่งๆที่มีความสัมพันธในดานการกินเปนอาหารและกินตอกันเปน
ทอด ๆ ในรูปของโซอาหาร
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความหมายและเขียนโซอาหาร
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปการกินตอกันเปนทอด ๆ ในรูปของโซอาหาร
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
4. สาระการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ ที่มีการกินตอกันเปนทอด ๆ จะอยูใน
รูปของโซอาหาร สิ่งมีชีวิตในโซอาหารอาจประกอบดวย ผูผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองได
ผูบริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได ตองกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร ซึ่งแบงเปนผู
บริโภคพืช ผูบริโภคสัตว และผูบริโภคพืชและสัตว
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โซอาหารเปนการแสดงลําดับการกินตอกันเปนทอดๆหรือการถายทอดพลังงานอยางเปนลําดับ
ซึ่งสามารถเขียนไดโดยใชลูกศรแสดงลําดับการกินตอกันเปนทอด ๆ โดยหัวลูกศรจะชี้ไปทางผูบริโภคเสมอ
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- เขียนโซอาหาร
5.2 ความสามารถในการคิด
- ตอบคําถามเกี่ยวกับโซอาหาร
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มีวินัย
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ทบทวนเรื่องการเขียนโซอาหาร โดยครูใชสไลดกําหนดสิ่งมีชีวิตแลวใหนักเรียนแตละกลุม
อภิปรายการเขียนโซอาหารโดยหัวลูกศรหันไปทางผูบริโภคเสมอ ครูอาจยกตัวอยางดังนี้
ตนขาว
หนอน
นก
งู
ผูผลิต
ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว ผูบริโภคสัตว
7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจงใหนักเรียนทราบวาในชั่วโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโซอาหารและระบุบทบาท
หนาที่ของสิ่งมีชีวิตในโซอาหารของแหลงที่อยูหนึ่ง
3. ครูเปดวีดิทัศนสารคดีที่แสดงใหเห็นการกินตอกันของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ เชน ในปา
เห็นกวางกําลังกินหญา ใหนักเรียนเขียนโซอาหารและใหนักเรียนระบุบทบาทของสิ่งมีชีวิต
ที่เปนผูผลิต ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว และผูบริโภคทั้งพืชและสัตวในโซอาหารที่นักเรียน
เขียน
4. นักเรียนนําเสนอการเขียนโซอาหารที่ไดจากการดูวีดิทัศน
5. ครูชวนอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่พบ
ในวีดิทัศน
5.1 สิ่งมีชีวิตที่พบในวีดิทัศนมีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่พบในวีดิทัศน เชน หมาปา กวาง
หญา นกอินทรี กระตาย แมวปา แมลงปกแข็ง มด หนู นกเคาแมว)
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5.2 ในวีดิทัศน สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีบทบาทอะไรบาง (นักเรียนตอบตามที่พบในวีดิทัศน เชน
หญามีบทบาทเปนผูผลิต กวางมีบทบาทเปนผูบริโภคพืช หมาปามีบทบาทเปนผูบริโภค
สัตว)
5.3 จากการที่ไดชมวีดิทัศน บทบาทของสิ่งมีชีวิตแบงออกไดเปนกี่กลุม อะไรบาง (แบง
ออกเปน 3 กลุม ไดแก ผูผลิต ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว)
6. นักเรียนแตละกลุมรวมกันตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมในใบงาน 01 โซอาหาร หนา
19-20 แลวรวมกันเฉลยคําตอบ
7. นักเรียนทําใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องโซอาหาร หนา 21-22
7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับโซ
อาหาร
9. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ ที่มีการกินตอกันเปนทอด ๆ จะอยูในรูปของโซอาหาร สิ่งมีชีวิตในโซ
อาหารอาจประกอบดวย ผูผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองได ผูบริโภค คือ
สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได ตองกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร ซึ่งแบงเปนผู
บริโภคพืช ผูบริโภคสัตว และผูบริโภคพืชและสัตว โซอาหารเปนการแสดงลําดับการกิน
ตอกันเปนทอด ๆ หรือการถายทอดพลังงานอยางเปนลําดับ ซึ่งสามารถเขียนไดโดยใช
ลูกศรแสดงลําดับการกินตอกันเปนทอด ๆ โดยหัวลูกศรจะชี้ไปทางผูบริโภคเสมอ
8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่องโซอาหาร (3)
8.2 วีดิทัศนสารคดีที่แสดงใหเห็นการกินกันเปนอาหารและกินตอกันเปนทอด ๆ
8.3 ใบงาน 01 โซอาหาร หนา 19-20
8.4 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องโซอาหาร หนา 21-22
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 การบันทึกผลลงในใบงาน 01 โซอาหาร หนา 19-20
9.2 การตอบคําถามในใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องโซอาหาร หนา 21-22
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10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายความหมาย
และเขียนโซอาหาร

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามในชั้น
และเนื้อหาในใบงาน เรียนและเนือ้ หาใน
ใบงาน
สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
- ตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุปเกี่ยวกับ
การกินตอกันเปนทอด ๆ
ในรูปของโซอาหาร
3) สังเกตพฤติกรรมการ สังเกตดาน
มีวินัย
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 6 หมายถึง พอใช
คะแนน 0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง โซอาหาร (3)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกตอง
คําถามในชั้น
ความรู
ครบถวนของ
เรียน
(4)
เนื้อหาในใบ
(4)
งาน
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
ตอบคําถามได
ตอบคําถาม
ถูกตองเปน
ถูกตองบางสวน
สวนใหญ
สรุปความรูความ สรุปความรูความ
2. การสรุปความรู สรุปความรู
ความเขาใจ
เขาใจเกี่ยวกับ
เขาใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได
เรื่องที่ศึกษาได
ศึกษาได ถูกตอง ถูกตอง แตไม
ถูกตองบางสวน
และครบถวน
ครบถวน
และไมครบถวน
3. ความถูกตอง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถวนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางสวน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกตองครบถวน ไมถูกตอง ตามที่ ถูกตองเปน
ตามที่กําหนด กําหนด
สวนนอย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
ตอบคําถามได
1. การตอบ
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถาม
ไมถูกตอง

น้ําหนัก
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง โซอาหาร (3)

ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน

การประเมิน
ทักษะ
กระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การตีความหมาย สามารถตีความหมายขอมูลที่
ขอมูลและลง
ไดจากการรวบรวมขอมูลและ
ขอสรุป
การอภิปรายเกี่ยวกับโซอาหาร
และบทบาทของสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยูหนึ่ง ๆ และ
ลงขอสรุปไดวา ในแหลงที่อยู
หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตที่มีการกินกัน
เปนอาหารและกินตอกันเปน
ทอด ๆ สามารถแสดงลําดับ
การกินไดเปนโซอาหาร และ
บทบาทของสิ่งมีชีวิตอาจมี
ผูผลิต ผูบริโภคไดถูกตอง ดวย
ตนเอง

ระดับความสามารถ
พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายขอมูลที่
ไดจากการรวบรวมขอมูลและ
การอภิปรายเกี่ยวกับโซ
อาหารและบทบาทของ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ
และลงขอสรุปไดวา ในแหลง
ที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตที่มีการ
กินกันเปนอาหารและกินตอ
กันเปนทอด ๆ สามารถแสดง
ลําดับการกินไดเปนโซอาหาร
และบทบาทของสิ่งมีชีวิตอาจ
มีผูผลิต ผูบริโภคไดถูกตอง

สามารถตีความหมายขอมูลที่
ไดจากการรวบรวมขอมูลและ
การอภิปรายเกี่ยวกับโซอาหาร
และบทบาทของสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยูหนึ่ง ๆ แตอาจไม
สามารถลงขอสรุปไดวา
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิต
ที่มีการกินกันเปนอาหารและ
กินตอกันเปนทอด ๆ สามารถ
แสดงลําดับการกินไดเปน
โซอาหาร และบทบาทของ
สิ่งมีชีวิตอาจมีผูผลิต ผูบริโภค
ไดถูกตอง ถึงแมจะไดรับ
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ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช (2)
โดยอาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)
คําแนะนําจากครูหรือผูอื่น

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 โซอาหาร (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มีวินัย
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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เฉลยใบงาน

78

เขียนโซอาหารตามบทบาทที่ไดรับ
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นักเรียนควรมีการเติมหัวลูกศรและลําดับชื่อของสิ่งมีชีวิตใหถูกตอง
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โซอาหารมีการถายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตที่ถกู กินไปยังสิง่ มีชีวิตที่กิน
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หญา ตนไม
กวาง กระตาย สิงโต งู

หมาปา เหยี่ยว
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หญา

กวาง

หนู

งู

หญา

กระตาย

สิงโต
เหยี่ยว
หมาปา

สิงโต

อาจมีผลตอสิ่งมีชีวิตที่บริโภคพืชจะไมไดรับการถายทอดพลังงาน
จากผูผลิตและอาจทําใหสิ่งมีชีวิตนั้นตายได
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
จํานวน 12 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูที่ 7 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู(1)
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนทีใ่ นระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหาและผลกระทบ
ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิตเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยูนั้น ๆ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตชนิดของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
- ลงความเห็นขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- ใฝเรียนรู
4. สาระการเรียนรู
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตในดานตาง ๆ เชน เปนแหลงที่อยู
เปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน หรือใชอากาศเพื่อการหายใจ ใชน้ําในการดื่ม ซึ่งลวนแตเพื่อ
ประโยชนตอการดํารงชีวิต
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
5.2 ความสามารถในการคิด
- สรุปความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- ใฝเรียนรู
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูนําเขาสูบทเรียนทั้งชั้นเรียนโดยใชรูปภาพในสไลด แลวใชคําถามทบทวนความรูเกี่ยวกับ
แหลงที่อยูและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู และตรวจสอบความรูเดิมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต เชน

1.1 จากรูปมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบาง (นักเรียนตอบตามที่สังเกตไดสิ่งมีชีวิตไดแก เปด ปลา สาหราย กบ แมลง
หอย แมงมุม)
1.2 จากรู ป สิ่ งมี ชีวิ ตมี ความสัมพั นธกับ สิ่งมีชีวิตอยางไร (เปดกับ ปลา หอยกับ สาหราย แมลงกับ กบมี
ความสัมพันธในดานการกินเปนอาหาร แมงมุมกับพืชน้ําและกบกับพืชน้ํา มีความสัมพันธในดานการ
เปนแหลงที่อยู เปนที่เลี้ยงดู ลูกออน เปนที่สืบพันธุ)
1.3 จากรูปสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ กับ สิ่งไม มีชีวิตหรื อไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเข าใจของ
ตนเอง)
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7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร ขอ 1 หนา 24 โดยให
นักเรียนอานจุดประสงคแลวทําความเขาใจจุดประสงคในการทํากิจกรรม จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (อานขอมูล)
2.3 เมื่อเรียนแลวจะทําอะไรได (อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู)
3. ครูใหนักเรียนอานใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร ตอนที่ 1 ขอที่ 1-3 หนา
24 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจจากการอานจนแนใจวานักเรียนสามารถทํากิจกรรมได โดยครูอาจใช
คําถามดังตอไปนี้
3.1 นักเรียนอานจดหมายเรื่องอะไร (จดหมายของเด็กชายพอเพียง)
3.2 นักเรียนตองรวมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิต)
4. เมื่อนักเรียนเขาใจขั้นตอนการทํากิจกรรมแลว ครูใหนักเรียนอานจดหมายของเด็กชายพอเพียง หนา 25
5. นักเรียนตอบคําถามในใบงาน 01 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หนา 26 และสงตัวแทนกลุม
นําเสนอ
6. หลังจากนักเรียนตอบคําถามและนําเสนอแลว ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังตอไปนี้
6.1 แหลงที่อยูในเรื่องนี้คือที่ไหน (ในถ้ํา)
6.2 สิ่งมีชีวิตชนิดใดบางอยูในถ้ํา (พืชตนเล็ก คางคาว มนุษย)
6.3 สิ่งมีชีวิตชนิดใดบางอยูนอกถ้ํา (ลิง นก)
6.4 สิ่งมีชีวิตในถ้ํามีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไรบาง (คางคาวอาศัยอยูที่ผนังถ้ํา พืชตนเล็กใชแสง
ไฟฟาและน้ําในการเจริญเติบโต มนุษย พืชตนเล็ก และคางคาวใชอากาศในการหายใจ)
6.5 เพราะเหตุใดเด็กชายพอเพียงจึงรูสึกหายใจไมสะดวก (มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก เมื่อเขาไปถ้ําทําให
อากาศมีไมเพียงพอตอความตองการ)
6.6 จะเกิดอะไรขึ้นหากเด็กชายพอเพียงติดอยูในถ้ําเปนเวลานาน (หากเด็กชายพอเพียงติดอยูในถ้ําที่มี
นักทองเที่ยวเปนเวลานาน เด็กชายพอเพียงอาจขาดอากาศหายใจและตายได)
7. ครูใหนักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา 27
7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
มีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
9. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ เชน ในถ้ําสิ่งมีชีวิตมีความสัมพั นธ กับ
สิ่งไมมีชีวิต เชน พืชใชแสงในการเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตใชอากาศในการหายใจและใชน้ําในการดํารงชีวิต
คางคาวใชผนังถ้ําเปนที่อยูอาศัย
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8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต (1)
8.2 กิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร หนา 24
8.3 จดหมายจากเด็กชายพอเพียง หนา 25
8.4 ใบงาน 01 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หนา 26-27
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หนา 26-27
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
1) อธิบายความสัมพันธ สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามใน
สิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู และเนื้อหาในใบงาน ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน
2) ทักษะกระบวนการ สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
ทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
- สังเกตชนิดของ
วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต ในขณะทํากิจกรรม
ในแหลงที่อยู
- ลงความเห็นขอมูล
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
ในแหลงที่อยู
3) สังเกตพฤติกรรมการ สังเกตดาน
แบบประเมิน
ใฝเรียนรู
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค
อันพึงประสงค

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสิน
9 - 10 หมายถึง ดีมาก
7 - 8 หมายถึง ดี
5 – 6 หมายถึง พอใช
0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง
5 - 6 หมายถึง ดี
3 - 4 หมายถึง พอใช
1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (1)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกตอง
คําถามในชั้น
ความรู
ครบถวนของ
เรียน
(4)
เนื้อหาใน
(4)
ใบงาน
(2)

รวมคะแนน
(10
คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ประเด็น
การประเมิน

1. การตอบคําถาม
ในชั้นเรียน

2. การสรุปความรู

3. ความถูกตอง

ครบถวนของเนื้อหา
ในใบงาน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช)
ตอบคําถามได
ตอบคําถามถูกตอง
ตอบคําถามได
ถูกตองเปน
บางสวน
ถูกตองทั้งหมด
สวนใหญ
สรุปความรูความ สรุปความรูความ
สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่อง เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่ เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ที่ศึกษาได ถูกตอง ศึกษาไดถูกตอง แต ศึกษาได ถูกตอง
และครบถวน
บางสวน และไม
ไมครบถวน
ครบถวน
เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมีความ
ใบงานมีบางสวนไม ใบงานมีความ
ถูกตองครบถวน
ถูกตอง ตามที่
ถูกตองเปน
ตามที่กําหนด
กําหนด
สวนนอย

น้ําหนัก

คะแนน
รวม

1.0

4

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถาม
ไมถูกตอง
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (1)
ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ประเมิน

3 คะแนน

คะแนน
2 คะแนน

1 คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน
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เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
ดี (3)
การสังเกต
สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชนิดของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมมีชีวิตไดดวย
ตนเองโดยไมเพิ่มความ
คิดเห็น
การลงความเห็น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
จากขอมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิตและ
ในแหลงที่อยูไดอยางมี
เหตุผล จากความรูหรือ
ประสบการณเดิมได
ดวยตนเอง
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับความสามารถ
พอใช (2)
สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชนิดของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไมมีชีวิตได โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชนิดของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิตไดบางสวน แมจะ
ไดรับคําชี้แนะจากครูหรือ
ผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง เกี่ยวกับความสัมพันธ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตและ ระหวางสิ่งมีชีวิตและ
ในแหลงที่อยูไดอยางมี
สิ่งไมมีชีวิตและ
เหตุผล จากความรูหรือ
ในแหลงที่อยูไดบางสวน
ประสบการณเดิมได โดย
แมจะไดรับคําชี้แนะจากครู
อาศัยคําแนะนําของครูหรือ หรือผูอื่น
ผูอื่น
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แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. ใฝเรียนรู

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว15101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
เวลา 1 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
2. สาระสาคัญ
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มุ่งมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู้
ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่งที่อยู่เป็นที่
สืบพันธุ์ เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อน หรือใช้อากาศเพื่อการหายใจ ใช้น้ํา ในการดื่ม ซึ่งล้วนแต่เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิต
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5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
5.2 ความสามารถในการคิด
- เขียนผังความคิดความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูนํารูปความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตใหนักเรียนดู และถามคําถามเพื่อทบทวน
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตในรูปมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร (เตาทะเลใชน้ําเปนที่อยูอาศัย มดใชดิน
เปนที่อยูอาศัย พืชใชแสงในการสังเคราะหดวยแสง สุนัขใชอากาศในการหายใจ วัวใชน้ํา
เปนแหลงอาหาร)
7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจงใหนักเรียนทราบวาในชั่วโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ เพิ่มเติมจากตอนที่ 1
3. นักเรียนรวมกันอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร
ตอนที่ 2 ขอ 1-2 หนา 24 และครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจในขั้นตอนกิจกรรม
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ดังนี้
3.1 นักเรียนเลือกแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิตอยางไร (เลือก 1 แหลงที่สนใจ เชน แหลงน้ําจืด
ทะเล ปาไม)
3.2 นักเรียนรวมอภิปรายและเขียนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยูที่เลือก)
4. เมื่ อนั กเรี ย นเข า ใจขั้ น ตอนการทํากิจ กรรมแลว นักเรีย นลงมือทํากิจ กรรม โดยครูอาจมี
วิดีทัศนแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิต เชน แหลงน้ํา ปาไม
1. หลังจากดูวิดีทัศนครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายในกลุมเกี่ยวกับความสัมพันธสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่ งไม มีชี วิ ต ในแหล งที่ อ ยู ที่ เลื อ กและเขี ย นผั ง ความคิ ดลงในใบงาน 01 หนา 28 และส ง
ตัวแทนกลุมนําเสนอ
6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังนี้
6.1 สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํามีอะไรบางและมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร (นักเรียนตอบ
ตามที่ไดพบจากในวีดิทัศน เชน ในแหลงน้ํามีสิ่งมีชีวิต ไดแก ปลา บัว โดยปลาสัมพันธ
กับกอนกรวดใชในการวางไขและใชหินเปนที่อยูอาศัย บัวสัมพันธกับทรายใชเปนที่อยู
อาศัย)
6.2 สิ่งมีชีวิตในปาไมมีอะไรบางและมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร (นักเรียนตอบ
ตามที่ไดพบจากในวีดิทัศน เชน ในปาไมมีสิ่งมีชีวิต ไดแก มด กระตาย เสือ ตนไม งู
โดยมดอาศัยอยูในดินเปนที่อยูอาศัย กระตายใชโขดหินเปนที่หลบภัยจากศัตรู เสือ
ใชอากาศในการหายใจ ตนไมใชแสงและน้ําในการสังเคราะหดวยแสง งูใชโขดหิน
เปนที่สืบพัน)
ธ
7. ครูอาจใหนักเรียนปรับแกไขผังความคิดแสดงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ได
ทําไวแลวในใบงาน 01 หนา 28 ใหถูกตอง
7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
มีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
9. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับ
สิ่งไมมีชีวิตในดานตาง ๆ เชน เปนแหลงที่อยูเปนที่สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน หรือใชอากาศ
เพื่อการหายใจ ใชน้ําในการดื่ม

94

8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1. สื่อสไลด เรื่อง ความสัมพันธสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต (2)
8.2 วิดีทัศนเกี่ยวกับความสัมพันธสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หนา 24
8.3 กิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร หนา 24
8.4 ใบงาน 01 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร หนา 28
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หนา 28
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
1) อธิบายความสัมพันธ สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามใน
สิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู และเนื้อหาในใบงาน ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน
2) ทักษะกระบวนการ สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
ทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
- การจัดกระทําและสื่อ วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม
ความหมายขอมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู
- ตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุปเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
ในแหลงที่อยู
3) สังเกตพฤติกรรม
สังเกตดาน
แบบประเมิน
ความมุงมั่นในการ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
ทํางาน
อันพึงประสงค
อันพึงประสงค

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสิน
9 - 10 หมายถึง ดีมาก
7 - 8 หมายถึง ดี
5 – 6 หมายถึง พอใช
0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง
5 - 6 หมายถึง ดี
3 - 4 หมายถึง พอใช
1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (2)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
รวมคะแนน
การตอบคําถาม การสรุป ความถูกตองครบถวน
(10
ในชั้นเรียน
ความรู ของเนื้อหาในใบงาน
คะแนน)
(4)
(4)
(2)

ชื่อ-สกุล/กลุม

เกณฑการประเมิน
4 (ดีมาก)
ตอบคําถามได
ถูกตองทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
ตอบคําถามถูกตอง
ตอบคําถามได
บางสวน
ถูกตองเปน
สวนใหญ

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถามไม
ถูกตอง

2. การสรุปความรู

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ศึกษาได ถูกตอง
และครบถวน

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไดถูกตอง แต
ไมครบถวน

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาได ถูกตอง
บางสวน และไม
ครบถวน

3. ความถูกตอง

เนื้อหาที่เขียนในใบ
งานมีความถูกตอง
ครบถวน ตามที่
กําหนด

เนื้อหาที่เขียนในใบ
งานมีบางสวนไม
ถูกตอง ตามที่
กําหนด

เนื้อหาที่เขียนในใบ
งานมีความถูกตอง
เปน
สวนนอย

ประเด็น
การประเมิน

1. การตอบคําถาม
ในชั้นเรียน

ครบถวนของเนื้อหา
ในใบงาน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

น้ําหนัก

คะแนน
รวม

1.0

4

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนในใบ
งานไมถูกตอง

1.0

2
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (2)
ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะ
กระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การจัดกระทําและ สามารถนําเสนอแผนผัง
สื่อความหมาย
ความคิดแสดงควาสัมพันธ
ขอมูล
ของสิ่งมีชีวติ กับสิ่งไมมีชีวิตใน
แหลงที่อยูใหผูอื่นเขาใจไดงาย
และชัดเจนไดดวยตนเอง
โดยไมเพิ่มความคิดเห็น
การตีความหมาย
ขอมูลและ
ลงขอสรุป

ระดับความสามารถ
พอใช (2)

สามารถนําเสนอแผนผัง
ความคิดแสดงควาสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
ในแหลงที่อยู
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจนได โดยอาศัยคําแนะนํา
ของครูหรือผูอื่น
สามารถนําขอมูลที่ไดจากการ สามารถนําขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตและการอภิปรายมาลง สังเกตและการอภิปรายมาลง
ขอสรุปไดวา ในแหลงที่อยู
ขอสรุปไดวา ในแหลงที่อยู
หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ
กับสิ่งไมมีชีวิตในดานตาง ๆ กับสิ่งไมมีชีวิตในดานตาง ๆ
เชน เปนแหลงที่อยูเปนที่
เชน เปนแหลงที่อยูเปนที่
สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน สืบพันธุ เปนที่เลี้ยงดูลูกออน
หรือใชอากาศเพื่อการหายใจ หรือใชอากาศเพื่อการหายใจ
ใชน้ําในการดื่มได ดวยตนเอง ใชน้ําในการดื่มได โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถนําเสนอแผนผัง
ความคิดแสดงควาสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
ในแหลงที่อยูใหผูอื่นเขาใจได
งายและชัดเจนไดบางสวน แม
จะไดรับคําชี้แนะจากครูหรือ
ผูอื่น
สามารถนําขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตและการอภิปรายมาลง
ขอสรุปไดบางสวน แมจะไดรับ
คําชี้แนะจากครูหรือผูอื่น
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1-2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มีความมุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ว15101
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
จํานวน 12 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูที่ 9 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (3)
1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไมมีชีวิตเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู จึงควรดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงที่อยูนั้น
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิต
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
-การลงความเห็นจากขอมูลแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิต
อยูได
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
เราควรดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงที่อยูที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยูชวยใหสิ่งมีชีวิตดํารงอยูตอไปได เชน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงน้ําจืด เชน ไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา บําบัดน้ําเสียกอนทิ้ง ลดการใชสารเคมี
การดู แลรั กษาสิ่ งแวดล อมในทะเล เช น ปลูกปาชายเลน บําบัดน้ําเสีย กอนทิ้ง ไม ทิ้งขยะมู ล ฝอยลงทะเล
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในปาไม เชน ไมตัดไมทําลายปา ไมเผาปา ชวยกันปลูกปา
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การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทะเล เชน ปลูกปาชายเลน บําบัดน้ําเสียกอนทิ้ง ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงทะเล การ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในปาไม เชน ไมตัดไมทําลายปา ไมเผาปา ชวยกันปลูกปา
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- นําเสนอแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
5.2 ความสามารถในการคิด
- บอกแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูนํารูปความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตใหนักเรียนดู และถามคําถามเพื่อทบทวน
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้

1.1 สิ่งมีชีวิตในรูป มีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร (หงสใชน้ําเปนที่อยูอาศัยและเลี้ยงดูลูกออน เตา
ใชน้ําเปนแหลงที่อยูอาศัย ไสเดือนดินใชดินเปนแหลงที่อยูอาศัย สุนัขใชอากาศในการหายใจ แมวน้ํา
ใชหาดทรายเปนที่สืบพันธุ กระรอกดื่มน้ํา)
1.2 สิ่งแวดลอมในแหลงที่อยูเหลานี้มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตหรือไม อยางไร (มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต
เพราะเปนที่อยูอาศัย เลี้ยงลูกออน การหายใจ เปนที่สืบพันธุ)
1.3 ถาเราไมรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงที่อยูเหลานี้ สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูนี้จะเปนอยางไร (นักเรียนตอบ
ตามความเขาใจของตนเอง)
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7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร โดยใหนักเรียนอาน
จุ ด ประสงค หน า 24 แล ว ทํ า ความเข า ใจจุ ด ประสงค ใ นการทํ า กิ จ กรรม จากนั้ น ครู ใ ช คํ า ถาม
ดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
นั้นได)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (รวบรวมขอมูล)
2.3 เมื่อเรียนแลวจะทําอะไรได (การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
นั้นได)
3. นักเรียนรวมกันอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร ตอนที่ 2
ขอ 3-4 หนา 24 และครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจในขั้นตอนกิจกรรมดังนี้
3.1 นักเรียนรวมกันรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร (แนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน
แหลงที่อยูที่เลือก)
3.2 นักเรียนมีวิธีการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการใด (เชน สืบคนขอมูล สอบถามผูรู)
3.3 นักเรียนนําขอมูลมาทําอะไร (นําเสนอผลการรวบรวมขอมูลในรูปแบบที่นาสนใจ)
3.4 นักเรียนมีวิธีการนําเสนอในรูปแบบที่นาสนใจอยางไรบาง (นักเรียนตอบตามความสนใจ)
4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงที่อยูที่เลือก เพื่อใหสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยูนั้นดํารงชีวิตอยูได และบันทึกลงในใบงาน 01 หนา 29
5. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน
แหลงที่อยูที่เลือก
2. ครูชวนนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่แหลงน้ําจืด ทะเล และปาไม
ใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได โดยใชคําถามตอไปนี้
6.1 นักเรียนมีแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่แหลงน้ําจืดไดอยางไร (ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมแหลง
น้ําจืดได เชน ไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา บําบัดน้ําเสียกอนทิ้ง ลดการใชสารเคมี)
6.2 นักเรียนมีแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทะเลไดอยางไร (ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทะเลได
เชน ปลูกปาชายเลน บําบัดน้ําเสียกอนทิ้ง ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงทะเล)
6.3 นักเรียนมีแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในปาไมไดอยางไร (ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในปาได
เชน ไมตัดไมทําลายปา ไมเผาปา ชวยกันปลูกปา)
7. ใหนักเรียนนําขอมูลที่อภิปรายเขียนเพิ่มเติมในใบงาน แลวรวมกันคิดรูปแบบการนําเสนอชิ้นงานที่นาสนใจ
เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่แหลงน้ํา ทะเล หรือปาไม
8. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา 30
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7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
9. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับแนวทางในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
10. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา เราควรดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงที่อยูที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู
ชวยใหสิ่งมีชีวิตดํารงอยูตอไปได เชน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงน้ําจืด เชน ไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา
บําบัดน้ําเสียกอนทิ้ง ลดการใชสารเคมี การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทะเล เชน ปลูกปาชายเลน บําบัดน้ํา
เสียกอนทิ้ง ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงทะเล การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในปาไม เชน ไมตัดไมทําลายปา ไมเผาปา
ชวยกันปลูกปา
11. ครูใหนักเรียนตอบคําถามในใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
หนา 31-34 เปนการบาน
8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่อง ความสัมพันธสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต (3)
8.2 กิจกรรมที่ 1 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร หนา 24
8.3 ใบงาน 01 สิ่งมีชีวิตสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตอยางไร หนา 29-30
8.4 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หนา 31-34
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หนา 29-30
9.2 ชิ้นงานการนําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่แหลงน้ํา ทะเล หรือปาไม
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
1) บอกแนวทางในการ สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามใน
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิต และเนื้อหาในใบงาน ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน
2) ทักษะกระบวนการ สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
ทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
- การลงความเห็นจาก วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
ขอมูลแนวทางในการ
ในขณะทํากิจกรรม
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสิน
9 - 10 หมายถึง ดีมาก
7 - 8 หมายถึง ดี
5 – 6 หมายถึง พอใช
0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง
5 - 6 หมายถึง ดี
3 - 4 หมายถึง พอใช
1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
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ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวติ
อยูได
- การตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุปแนวทาง
ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมเพื่อให
สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
3) สังเกตพฤติกรรม
สังเกตดาน
ความมุงมั่นในการ
คุณลักษณะ
ทํางาน
อันพึงประสงค

เครื่องมือ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

เกณฑการตัดสิน

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู(3)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกตอง
รวมคะแนน
คําถามในชั้น
ความรู
ครบถวนของ
(10 คะแนน)
เรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)
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เกณฑการประเมิน
4 (ดีมาก)
ตอบคําถามได
ถูกตองทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
ตอบคําถามถูกตอง
ตอบคําถามได
บางสวน
ถูกตองเปน
สวนใหญ

2. การสรุปความรู

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ศึกษาได ถูกตอง
และครบถวน

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไดถูกตอง แต
ไมครบถวน

3. ความถูกตอง

เนื้อหาที่เขียนในใบ
งานมีความถูกตอง
ครบถวน ตามที่
กําหนด

เนื้อหาที่เขียนในใบ
งานมีบางสวนไม
ถูกตอง ตามที่
กําหนด

ประเด็น
การประเมิน
1. การตอบคําถาม
ในชั้นเรียน

ครบถวนของเนื้อหา
ในใบงาน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

สรุปความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาได ถูกตอง
บางสวน และไม
ครบถวน
เนื้อหาที่เขียนในใบ
งานมีความถูกตอง
เปน
สวนนอย

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนในใบ
งานไมถูกตอง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถาม
ไมถูกตอง

น้ําหนัก

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (3)
ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การลงความเห็นจากขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน
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เกณฑการประเมิน
ทักษะ
กระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การลงความเห็น สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับ
จากขอมูล
แนวทางการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในแตละแหลงที่อยู
ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู โดยใช
ขอมูลจากที่รวบรวมได ดวย
ตนเอง

การตีความหมาย
ขอมูลและลง
ขอสรุป

สามารถตีความหมายขอมูลที่
ไดจากการรวบรวมขอมูลและ
การอภิปรายเกี่ยวกับแนว
ทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ในแหลงที่อยูที่สิ่งมีชีวิตอาศัย
อยู และลงขอสรุปไดวา เรา
ควรดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน
แหลงที่อยูตาง ๆ ที่สิ่งมีชีวิต
อาศัยอยูชวยใหสิ่งมีชีวิตดํารง
อยูตอไปไดถูกตอง ดวยตนเอง

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับความสามารถ
พอใช (2)
สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในแตละแหลงที่
อยูที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู โดยใช
ขอมูลจากที่รวบรวมไดโดย
อาศัยคําแนะของครูหรือ
ผูอื่น

สามารถตีความหมายขอมูลที่
ไดจากการรวบรวมขอมูลและ
การอภิปรายเกี่ยวกับแนว
ทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ในแหลงที่อยูที่สิ่งมีชีวิตอาศัย
อยู และลงขอสรุปไดวา เรา
ควรดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน
แหลงที่อยูตาง ๆ ที่สิ่งมีชีวิต
อาศัยอยูชวยใหสิ่งมีชีวิตดํารง
อยูตอไปไดถูกตอง โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถลงความเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ในแตละแหลงที่อยูที่
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู โดย
ใชขอมูลจากที่
รวบรวมไดบางอยาง
ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครู
หรือผูอื่น
สามารถตีความหมาย
ขอมูลที่ไดจากการ
รวบรวมขอมูลและ
การอภิปรายเกี่ยวกับ
แนวทางการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมใน
แหลงที่อยูที่สิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู และลง
ขอสรุปไดบางสวน
ถึงแมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือ
ผูอื่น
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แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงที่อยู (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มุงมั่นในการทํางาน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
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เฉลยใบงาน
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108

109

110

111

แหลงน้ําจืด เชน ไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา บําบัดน้ําเสียกอนทิ้ง ลดการใชสารเคมี
น้ําทะเล เชน ปลูกปาชายเลน บําบัดน้ําเสียกอนทิ้ง ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงทะเล

112

113

ตัวอยางคําตอบ

ไสเดือน

ดิน

เปนที่อยูอาศัย

ผักกาด

น้ํา

เปนอาหาร

มนุษย

ดิน

ใชทําเครื่องใช
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๑. ไมทิ้งขยะลงในเหลงน้ํา
๒. บําบัดน้ําเสียกอนทิง้
๓. ลดการใชสารเคมี
๔. ไมตัดไมทําลายปา ปลูกตนไมเพิ่มขึ้น
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หนวยยอยที่ ๒
การปรับตัวของสิ่งมีชีวติ
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หนวยยอยที่ ๒ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
หนวยการเรียนรูที่ ๑
จํานวนเวลาเรียน ๓ ชั่วโมง

ชื่อหนวย ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู ๑ แผน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญของหนวย
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยู
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๑
เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร
ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป. ๕/๑ บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัว
ของ สิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยที่ ๒ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูต าง ๆ จะมีโครงสรางที่เหมาะสมตอการดํารงชีวติ ในแหลงที่อยูนั้น ๆ
สิ่งมีชีวิตที่มีโครงสรางและลักษณะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนี้ เปนผลมาจากการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม เพื่อหาอาหารและเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด
ถาสภาพแวดลอมเปลีย่ นไป สิ่งมีชวี ิตอาจมีการปรับตัว หรืออาจอพยพหนี หรือสูญพันธุไปจากแหลงทีอ่ ยู

โครงสรางของหนวยยอยที่ ๒ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
หนวยการเรียนรู

ชื่อหนวยยอย

จํานวนแผน

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู

จํานวนชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ ๑
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

หนวยยอยที่ ๒
การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต

๑

โครงสรางและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตในแหลงที่อยู

๓
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูที่ 10 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู (1) เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงแทนทีใ่ นระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหาและผลกระทบ
ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/1 บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชวี ิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู ซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยู
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- การสังเกตโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
ตาง ๆ
- ลงความเห็นขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยูตาง ๆ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มุงมั่นในการทํางาน
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4. สาระการเรียนรู
สิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีโครงสรางหรือลักษณะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูอาศัย
เพื่อใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนั้นได
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
ตาง ๆ
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมระดมความคิดวาลักษณะของพืชและสัตวที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูที่มี
อากาศรอน เชน ประเทศไทย มีอะไรบาง พรอมบอกเหตุผล (ตัวอยางเชน สุนัขพันธุไทยมีขนสั้น
เพราะสภาพอากาศในประเทศไทยรอน)
7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมที่ 1 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํ า รงชี วิ ตเป น อย า งไร โดยใหนักเรีย นอานจุดประสงคขอที่ 1 หนา 36 แลว ทําความเขา ใจ
จุดประสงคในการทํากิจกรรม จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (สํารวจ)
2.3 เมื่อเรียนแลวจะทําอะไรได (บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอ
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ)
3. นักเรียนอานวิธีการทํากิจกรรมที่ 1 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตอยางไร ขอที่ 1–2 หนา 36 จากนั้นชวยกันตรวจสอบขั้นตอนการทํากิจกรรม โดย
ครูอาจใชคําถามดังนี้
3.1 นักเรียนสํารวจสิ่งมีชีวิตกี่ชนิด (1 ชนิด)
3.2 นักเรียนจะบันทึกผลอะไรบาง (บันทึกโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและแหลงที่อยู
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ของสิ่งมีชีวิต)
3.3 นักเรียนจะเลือกบันทึกโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตอยางไร (วาดรูปหรือถายรูป)
3.4 นั กเรี ย นจะต องอภิ ป รายเกี่ย วกับ อะไร (โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตมี ค วาม
เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนั้น ๆ หรือไม อยางไร)
4. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน แตละกลุมเลือกสิ่งมีชีวิต 1 ชนิด แตตองไมซ้ํากับ
กลุมอื่น จากนั้นนักเรียนรวมกันวาดรูปหรือถายรูปสิ่งมีชีวิตที่เลือก พรอมระบุแหลงที่อยูของ
สิ่งมีชีวิตมีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนั้น ๆ หรือไม อยางไร (หรือใหนักเรียน
ถายรูปเตรียมมา) ลงในใบงาน 01 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกั บ การ
ดํารงชีวิตในแหลงที่อยู หนา 37
5. นักเรียนรวมกันอภิปรายในกลุมและนําเสนอโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เลือกวา
มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูหรือไม อยางไร ครูอาจใหนักเรียนนําเสนอ
จากนั้นรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังนี้
5.1 สิ่งมีชีวิตที่เลือกคืออะไร (นักเรียนตอบตามที่ไดเลือกสํารวจ)
5.2 สิ่งมีชีวิตที่เลือกมีโครงสรางและลักษณะอยางไรบาง (นักเรียนตอบตามที่ไดสังเกต เชน
นกมีปก ขาสองขามีนิ้วเทาแหลม มีปากแหลม)
5.3 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เลือก มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตใน
แหลงที่อยูหรือไม อยางไร (เชน นกมีปกทําใหบินขึ้นไปหาอาหารตามที่ตาง ๆ ได มีขา
และเทาที่เกาะกิ่งไมได มีปากแหลมไวกินอาหารได)
7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
7. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา สิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีโครงสรางหรือลักษณะ
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูอาศัย เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
นั้นได
8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่องโครงสรางหรือลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (1)
8.2 กิจกรรมที่ 1 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยางไร หนา 36
8.3 ใบงาน 01 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู หนา 37
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9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 การบันทึกลงในใบงาน 01 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตใน
แหลงที่อยู หนา 37
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) บรรยายโครงสราง
และลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอ
การดํารงชีวิตในแหลงที่
อยูตาง ๆ
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
- การสังเกตโครงสราง
และลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอ
การดํารงชีวิตใน
แหลงที่อยูตาง ๆ
- ลงความเห็นขอมูล
เกี่ยวกับโครงสรางและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่เหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
ตาง ๆ
3) สังเกตพฤติกรรม
ความมุงมั่นในการ
ทํางาน

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามใน
และเนื้อหาในใบงาน ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสิน
9 - 10 หมายถึง ดีมาก
7 - 8 หมายถึง ดี
5 – 6 หมายถึง พอใช
0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม

แบบประเมินสังเกต
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (1)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกตอง
คําถามในชั้น
ความรู
ครบถวนของ
เรียน
(4)
เนื้อหาใน
(4)
ใบงาน
(2)

รวมคะแนน
(10
คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
ตอบคําถามได
ตอบคําถาม
ถูกตองเปน
ถูกตองบางสวน
สวนใหญ
2. การสรุปความรู สรุปความรู
สรุปความรูความ สรุปความรูความ
ความเขาใจ
เขาใจเกี่ยวกับ
เขาใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได
เรื่องที่ศึกษาได
ศึกษาได ถูกตอง ถูกตอง แตไม
ถูกตองบางสวน
และครบถวน
ครบถวน
และไมครบถวน
3. ความถูกตอง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถวนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางสวน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกตองครบถวน ไมถูกตอง ตามที่ ถูกตองเปน
ตามที่กําหนด กําหนด
สวนนอย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคําถามได
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถามไม
ถูกตอง

น้ําหนัก
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (1)
ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากขอมูล
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

การลงความเห็น
จากขอมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)
พอใช (2)
สามารถใชประสาทสัมผัส
สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะ
โครงสรางและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยูได การดํารงชีวิตในแหลงที่อยูได
ดวยตนเอง โดยไมเพิ่มความ โดยอาศัยคําแนะนําของครู
คิดเห็น
หรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะ
เกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
ดํารงชีวิตในแหลงที่อยู โดยอาศัย
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
ไดจากความรูหรือประสบการณเดิม คําแนะนําของครูหรือผูอื่น
ดวยตนเอง

ปรับปรุง (1)
สามารถใชประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยูได
บางสวน แมจะไดรับคําชี้แนะ
จากครูหรือผูอื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
ได แมจะไดรับคําชี้แนะจากครูหรือ
ผูอื่น
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (1)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มุงมั่นในการทํางาน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูที่ 11 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู (2) เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสั มพั น ธร ะหวา งสิ่ง มีชีวิตกั บ สิ่ง มีชีวิตต า ง ๆ ในระบบนิ เ วศ การถ ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหาและ
ผลกระทบที่ มี ต  อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มแนวทางในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/1 บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู
2. สาระสําคัญ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแตละแหลงที่อยู
ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยูได
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตใน
แหลงที่อยูตาง ๆ และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู เชน แหลงน้ํา
ทะเลทราย ชั้วโลก ปาชายเลน ซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยูน ั้น ๆ เปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยูได
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ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตอาจมีการปรับตัว อพยพหรือสูญพันธุไปจากแหลงที่อยูได
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
ซึ่งเปน
ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูเปดวีดิทัศนเรื่องมารูจักสัตวในปาชายเลนโดยครูอาจใชคําถาม เชน
1.1 มีสิ่งมีชีวิตอะไรบาง ที่อาศัยอยูในปาชายเลน (นักเรียนตอบตามในวีดิทัศน เชน
ตนโกงกาง ปลาตีน ปูกามดาบ นก)
1.2 โครงสรางหรือลักษณะของตนโกงกางเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูอยางไร
(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)
1.3 โครงสรางหรือลักษณะของสัตวในปาชายเลนเหมาะสมกับการดํารงชีวิตแหลงที่อยู
อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)
7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมที่ 1 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตเปนอยางไร โดยใหนักเรียนอานจุดประสงคขอ 2 หนา 36 แลวทําความเขาใจ
จุดประสงคในการทํากิจกรรม จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่ องอะไร (โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการปรับ ตั ว ของ
สิ่งมีชีวิต)
2.2 นักเรียนจะเรียนดวยวิธีใด (อานใบความรู)
2.3 เมื่อเรียนแลวจะทําอะไรได (อธิบายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอ
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต)
3. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมที่ 1 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตเปนอยางไร ขอ 3-4 หนา 36 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในขั้นตอนการทํา
กิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้
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3.1 นักเรียนตองอานใบความรูเรื่องอะไร (โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู
ตาง ๆ)
3.2 หลังจากอานใบความรูแลว นักเรียนตองสรุปเกี่ยวกับเรื่องอะไร (โครงสรางและลักษณะ
สําคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกั บการดํารงชีวิต ในแหลงที่ อยูตาง ๆ และการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต)
3.3 นักเรียนบันทึกการสรุปในใบงานหนาอะไร (หนา 42-43)
4. นักเรียนอานใบความรูเรื่องโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ หนา
38-41 โดยครูอาจใหนักเรียนอานทีละแหลงที่อยู และรวมกันสรุปโครงสรางและลักษณะที่
สําคัญของสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนั้น ๆ บันทึกผลไป
พรอม ๆ กันลงในใบกิจกรรมหนา 42-43
5. เมื่อนักเรียนอานใบความรูเรื่องโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ แลว
ครูอาจสุมใหนักเรียนนําเสนอ จากนั้นครูใชคําถาม ดังนี้
5.1 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ําได มีอะไรบาง (ปลา กบ กุง หอย ผักตบชวา ผักกระเฉด)
5.2 สิ่งมีชีวิตเหลานี้มีโครงสรางและลักษณะอะไรบางที่ชวยในการเคลื่อนที่ในน้ํา หรืออาศัย
อยูในน้ําได (ปลามีครีบ สวนกบมีพังผืดที่เทาที่ชวยใหวายน้ําได ผักตบชวาและ
ผักกระเฉดจะมีลําตนที่มีลักษณะเบาลอยน้ําได)
5.3 ในแหลงที่อยูที่เปนขั้วโลก มีสิ่งมีชีวิตอะไรบาง (หมีขั้วโลก หมาปาขั้วโลก นกฮูกขั้วโลก)
5.4 สิ่งมีชีวิตที่ขั้วโลกมีโครงสรางและลักษณะสําคัญอะไรบาง ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (หมีขาว หมาปา นกฮูกมีสีขาว ที่เหมือนกับสภาพแวดลอมที่อาศัยอยู
มีขนยาว ดก และชั้นไขมันที่หนา หมาปามีใบหูและจมูกสั้นเพื่อลดพื้นที่ผิวของรางกาย)
5.5 ในแหลงที่อยูที่เปนทะเลทราย มีสิ่งมีชีวิตอะไรบาง (อูฐ สุนัขจิ้งจอก กระบองเพชร)
5.6 สิ่งมีชีวิตในทะเลทรายมีโครงสรางและลักษณะสําคัญอะไรบาง ที่เหมาะสมตอ
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยู (อูฐมีขนตายาวเพื่อปองกันฝุนทราย ขายาวเพื่อใหลําตัว
อยูหางจากพื้นทราย ขับถายปสสาวะนอยเพื่อรักษาน้ําในรางกาย หมาจิ้งจอกมีใบหูใหญ
และจมูกยาว เพื่อชวยระบายความรอนในรางกาย และมีขนที่ใบหูเพื่อปองกันฝุนทราย
เขาหู)
5.7 ในแหลงที่อยูที่เปนปาชายเลน มีสิ่งมีชีวิตอะไรบาง (ปลาตีน ตนโกงกาง)
5.8 สิ่งมีชีวิตในปาชายเลนมีโครงสรางและลักษณะสําคัญอะไรบาง ที่เหมาะสมตอ
การดํารงชีวิตในแหลงที่อยู (ปลาตีนมีครีบอกที่แข็งแรงชวยในเคลื่อนที่บนเลนไดดี
ตนโกงกางมีรากค้ําจุนชวยใหลําตนตั้งอยูบนเลนไดมั่นคง)
5.9 สิ่งมีชีวิตมีโครงสรางและลักษณะตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
แตละแหลงไดอยางไร (เพราะสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวตั้งแตอดีตเพื่อใหดํารงอยูได)
5.10 ยกตัวอยางการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยูในบริเวณที่มีอากาศเย็นไดวา
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อยางไร (มีขนหนาและมีชั้นไขมันหนาปกคลุมตามรางกายมีใบหูและจมูกที่สั้น เพื่อลด
การสูญเสียความรอนในรางกาย)
5.11 ยกตัวอยางการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยูในบริเวณที่อากาศรอนไดวา
อยางไร (มีขนสั้นและมีชั้นไขมันไมหนา มีใบหูใหญและจมูกที่ยาว เพื่อระบาย
ความรอนในรางกาย สวนพืช เชน กระบองเพชรจะมีการเปลี่ยนใบใหมีลักษณะคลาย
หนามเพื่อลดการสูญเสียน้ํา)
5.12 ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลอยางไรกับสิ่งมีชีวิต (ถาโครงสรางและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตอาจมีการปรับ
โครงสรางและลักษณะ หรือถาปรับตัวไมไดสิ่งมีชีวิตอาจสูญพันธุหรืออพยพไปอยูใน
แหลงที่อยูอื่น)
6. ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต หนา 44
7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
7. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูและการปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิต
8. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะ
ที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู เชน แหลงน้ํา ทะเลทราย ชั้วโลก ปาชายเลน ซึ่งการที่สิ่งมีชีวิต
มีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ในแหลงที่อยูนั้น ๆ เปนผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยูได ถาสภาพแวดลอม
เปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตอาจมีการปรับตัว อพยพหรือสูญพันธุไปจากแหลงที่อยูได
8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่องโครงสรางหรือลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (2)
8.2 กิจกรรมที่ 1 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยางไร หนา 36
8.3 ใบความรู เรื่องโครงสรางหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ หนา 38-41
8.4 ใบงาน 01 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
หนา 42-44
8.5 วีดิทัศนเรื่องมารูจักสัตวในปาชายเลน
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 การบันทึกลงในใบงาน 01 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู หนา 42-44
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10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) เกี่ยวกับโครงสราง
และลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและการปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิต
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
- ตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุปเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตใน
แหลงที่อยูตาง ๆ
3) สังเกตพฤติกรรมการ
มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามใน
และเนื้อหาในใบงาน ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน
สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 6 หมายถึง พอใช
คะแนน 0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

131

แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (2)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกตอง
คําถามในชั้น ความรู
ครบถวนของ
เรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
ตอบคําถามได
ตอบคําถาม
ถูกตองเปน
ถูกตองบางสวน
สวนใหญ
2. การสรุปความรู สรุปความรู
สรุปความรูความ สรุปความรูความ
ความเขาใจ
เขาใจเกี่ยวกับ
เขาใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได
เรื่องที่ศึกษาได
ศึกษาได ถูกตอง ถูกตอง แตไม
ถูกตองบางสวน
และครบถวน
ครบถวน
และไมครบถวน
3. ความถูกตอง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถวนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางสวน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกตองครบถวน ไมถูกตอง ตามที่ ถูกตองเปน
ตามที่กําหนด กําหนด
สวนนอย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคําถามได
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถามไม
ถูกตอง

น้ําหนัก
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (2)
ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน

เกณฑการประเมิน
ทักษะ
กระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การตีความหมาย สามารถสรุปเกี่ยวกับ
ขอมูลและ
โครงสรางและลักษณะของ
ลงขอสรุป
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการปรับตัว
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและชัดเจน
ไดดวยตนเอง

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับความสามารถ
พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถสรุปเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการปรับตัว
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและชัดเจน
ไดโดยอาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่น

สามารถสรุปเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการปรับตัว
ใหผูอื่นเขาใจไดงายแตไมชัดเจน
แมจะไดรับคําชี้แนะจากครู
หรือผูอื่น
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แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (2)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มุงมั่นในการทํางาน

รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 12
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 5 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 11 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูที่ 12 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู (3) เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
และความสั มพั น ธร ะหวา งสิ่ง มีชีวิตกั บ สิ่ง มีชีวิตต า ง ๆ ในระบบนิ เ วศ การถ ายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหาและ
ผลกระทบที่ มี ต  อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มแนวทางในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/1 บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชวี ิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวติ ซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู
2. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแตละแหลงที่อยู
ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยูได
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยูตาง ๆ และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มุงมั่นในการทํางาน
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4. สาระการเรียนรู
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู เชน แหลงน้ํา
ทะเลทราย ชั้วโลก ปาชายเลน ซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยูน ั้น ๆ เปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยูได
ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตอาจมีการปรับตัว อพยพหรือสูญพันธุไปจากแหลงที่อยูได
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- นําเสนอหรือแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตในแหลงที่อยูและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
5.2 ความสามารถในการคิด
- เขียนเรื่องราวโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
- มุงมั่นในการทํางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู
7.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน (5 นาที)
1. ครูใหนักเรียนศึกษาภาพของนกแพนกวินแลวถามนักเรียนวา

1.1 เพนกวินมีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบ
ตามความเขาใจของตนเอง)
1.2 ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลอยางไรกับสิ่งมีชีวิต (นักเรียนตอบตามความเขาใจ
ของตนเอง)
7.2 ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจงใหนักเรียนทราบวาในชั่วโมงนี้จะเรียนเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ
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3. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําขอที่ 5 ในใบกิจกรรมที่ 1 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตเปนอยางไร หนา 36 จากนั้นครูตรวจสอบขั้นตอนการทํากิจกรรมโดยอาจใช
คําถามดังนี้
3.1 นักเรียนตองทําอะไร (เขียนเรื่องราวหรือนิทานเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู)
3.2 นักเรียนนําเสนออยางไร (อาจเลานิทานหรือแสดงบทบาทสมมติ)
3.3 นักเรียนบันทึกผลลงในใบงานหนาอะไร (หนา 45)
4. นักเรียนแตงนิทานโดยใชขอมูลจากใบความรู ซึ่งแสดงใหเห็นถึงโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูและบันทึกผลลงในใบงาน หนา 45 โดยครูคอยดูแล
จากนั้นใหนักเรียนนําเสนอหรือแสดงบทบาทสมมติ และรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสรางและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูใหถูกตอง
5. ครูใหนักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา 46-48
7.3 ขั้นสรุป (5 นาที)
6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ไดเรียนรูในชั่วโมงนี้ดวยตนเองเกี่ยวกับโครงสรางและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
7. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปไดวา สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะ
ที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู เชน แหลงน้ํา ทะเลทราย ชั้วโลก ปาชายเลน ซึ่งการที่สิ่งมีชีวิต
มีโครงสรางและลักษณะที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนั้น ๆ เปนผลมาจากการปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยูได ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป
สิ่งมีชีวิตอาจมีการปรับตัว อพยพหรือสูญพันธุไปจากแหลงที่อยูได
8. ครูใหนักเรียนตอบคําถามในใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องโครงสรางและลั กษณะของสิ่ งมีชีวิ ต ที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู หนา 49-50
8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อสไลด เรื่องโครงสรางหรือลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (3)
8.2 กิจกรรมที่ 1 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยางไร หนา 36
8.3 ใบงาน 01 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
หนา 45-48
8.4 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู หนา 49-50
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9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 การเขียนเรื่องราวและแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู และการปรับตัว
9.2 ใบงาน 02 แบบฝกหัด เรื่องโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู หนา 49-50
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
- จัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล
เกี่ยวกับโครงสรางและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตในแหลงที่อยู
ตางๆ
- การตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุปเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตในแหลง
ที่อยูตางๆ
3) สังเกตพฤติกรรม
ความมุงมั่นในการ
ทํางาน

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการตอบ
แบบประเมินการ
คําถามในชั้นเรียน
ตอบคําถามใน
และเนื้อหาในใบงาน ชั้นเรียนและเนือ้ หา
ในใบงาน
สังเกตทักษะ
แบบประเมินสังเกต
กระบวนการทาง
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
ในขณะทํากิจกรรม

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

สังเกตดาน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

เกณฑการตัดสิน
9 - 10 หมายถึง ดีมาก
7 - 8 หมายถึง ดี
5 – 6 หมายถึง พอใช
0 – 4 หมายถึง ปรับปรุง
5 - 6 หมายถึง ดี
3 - 4 หมายถึง พอใช
1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคําถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (3)
ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกตอง
รวมคะแนน
คําถามในชั้น
ความรู
ครบถวนของ
(10 คะแนน)
เรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช)
ตอบคําถามได
ตอบคําถาม
ถูกตองเปน
ถูกตองบางสวน
สวนใหญ
2. การสรุปความรู สรุปความรู
สรุปความรูความ สรุปความรูความ
ความเขาใจ
เขาใจเกี่ยวกับ
เขาใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได
เรื่องที่ศึกษาได
ศึกษาได ถูกตอง ถูกตอง แตไม
ถูกตองบางสวน
และครบถวน
ครบถวน
และไมครบถวน
3. ความถูกตอง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถวนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางสวน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกตองครบถวน ไมถูกตอง ตามที่ ถูกตองเปน
ตามที่กําหนด กําหนด
สวนนอย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคําถามได
คําถามในชั้นเรียน ถูกตองทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรูเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไมถูกตอง
และไมครบถวน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไมถูกตอง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคําถาม
ไมถูกตอง

น้ําหนัก
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เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 – 6
คะแนน 0 – 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (3)
ชื่อกลุมรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ประเมิน

คะแนน
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
รวมคะแนน

........................................................... คะแนน
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เกณฑการประเมิน
ทักษะ
กระบวนการทาง
ดี (3)
วิทยาศาสตร
การจัดกระทําและ สามารถนําเสนอหรือเขียน
สื่อความหมาย
เรื่องราวเกีย่ วกับโครงสรางและ
ขอมูล
ลักษณะของสิง่ มีชีวิตที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตจาก
ความรูหรือประสบการณเดิม
ดวยตนเอง
การตีความหมาย สามารถสรุปเกี่ยวกับ
ขอมูลและ
โครงสรางและลักษณะของ
ลงขอสรุป
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการปรับตัว
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและ
ชัดเจนไดดวยตนเอง

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับความสามารถ
พอใช (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถนําเสนอหรือเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับโครงสราง
และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
และการปรับตัวโดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอื่น

สามารถนําเสนอหรือเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับโครงสรางและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ
การปรับตัวไดบางสวน แมจะได
รับคําชี้แนะจากครูหรือผูอื่น

สามารถสรุปเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการปรับตัว
ใหผูอื่นเขาใจไดงายและชัดเจน
ไดโดยอาศัยคําแนะนําของครู
หรือผูอื่น

สามารถสรุปเกี่ยวกับ
โครงสรางและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการปรับตัว
ใหผูอื่นเขาใจไดงายแตไมชัดเจน
แมจะไดรับคําชี้แนะจากครู
หรือผูอื่น
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แบบประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
ในแหลงที่อยู (3)
ชื่อผูประเมิน/กลุมประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกลุมรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่………………….... วัน ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........……
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบงชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 3 ไมเกิด = 0

คะแนนที่ได

1. มุงมั่นในการทํางาน
รวมคะแนนที่ไดทั้งหมด = …………… คะแนน

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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เฉลยใบงาน

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (จานวน ๗ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๓
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๑.๓ ป. ๕/๑ อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์และมนุษย์
ว .๑.๓ ป.๕/๒ แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคาถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเอง
กับพ่อแม่
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตทีเ่ จริญเติบโตเต็มที่ สามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานเพื่อเพิ่มจานวนและดารงพันธุ์ต่อไป
ลูกทีเ่ กิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ ทาให้มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น
ลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่สู่ลูกได้เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช เช่น ลักษณะของใบ สีดอก
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ เช่น ลักษณะของขน ลักษณะของหู
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ เช่น เชิงผมที่หน้าผาก การมีลักยิ้ม ชั้นหนังตา การมีติ่งหู
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ตัวอย่างโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู้
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
(ลักษณะทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิต)
แผนการจัดการเรียนรู้
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
(๒ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
(๒ ชั่วโมง)

หมายเหตุ : โครงสร้างเวลานี้เป็นตัวอย่างสาหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา
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หน่วยย่อยที่ ๑
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
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หน่วยย่อยที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
จานวนเวลาเรียน ๖ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๓ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ จะมีลักษณะบางลักษณะคล้ายกับพ่อแม่ ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอด
จากพ่อแม่ เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๑.๓
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๑.๓ ป. ๕/๑
ว ๑.๓ ป. ๕/๒

อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์และมนุษย์
แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามคาถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเอง
กับพ่อแม่
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตทีเ่ จริญเติบโตเต็มที่ สามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานเพื่อเพิ่มจานวนและดารงพันธุ์ต่อไป
ลูกทีเ่ กิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ ทาให้มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช เช่น ลักษณะของใบ สีดอก
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ เช่น ลักษณะของขน ลักษณะของหู
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ เช่น เชิงผมที่หน้าผาก การมีลักยิ้ม ชั้นหนังตา การมีติ่งหู

โครงสร้างของหน่วยย่อยที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่
๒ ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต

ชื่อหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๑
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต

จานวนแผน

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

จานวนชั่วโมง

๓

ลักษณะทางพันธุกรรมของ
พืช
ลักษณะทางพันธุกรรมของ
สัตว์

๒

ลักษณะทางพันธุกรรมของ
มนุษย์

๒

๒
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 13
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
แผนการเรียนรูที่ 13 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (1)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 6 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1.มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.3 เข า ใจกระบวนการและความสํ า คั ญ ของการถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตวและมนุษย
2. สาระสําคัญ
พืชจะมีลักษณะแตกตางจากสัตวและมนุษย พืชแตละชนิดจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคลายกับตนพอและตนแม
ของพืชชนิดนั้น ๆ ซึ่งเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูก
3.จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายลักษณะของพืชตนพอ ตนแมและตนลูก
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะของพืชตนพอ ตนแมและตนลูก
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืชตนพอ ตนแมและตนลูก
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
พื ช แต ล ะชนิ ดมี ลั กษณะแตกต า งกั น พื ช ตน ลูกจะมี ลั กษณะบางลั กษณะเหมื อนกับ พ อหรื อ แม บางลั กษณะ
เหมือนกับทั้งพอและแม บางลักษณะคลายกับทั้งพอและแมของพืชชนิดนั้น เชน ลักษณะของใบ ลักษณะของกลีบดอก
สีดอก และสีใบ
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-บอกลักษณะต่าง ๆ ที่เหมือนกับพ่อหรือแม่ หรือเหมือนกันทั้งพ่อและแม่ หรือคล้ายกับทั้งพ่อและแม่ของพืชได้
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์ลักษณะต่าง ๆ ของพืชต้นลูกกับต้นพ่อแม่
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7.กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยให้นักเรียนดูรูปต้นพืชและใช้คาถามดังนี้

1.1 จากรูปคือพืชอะไร (กุหลาบ)
1.2 จากรูปสังเกตเห็นส่วนใดของพืชบ้าง (ดอก ใบ ลาต้น)
1.3 จากรูปแต่ละส่วนของพืชมีลักษณะอย่างไร (ดอกสีแดง มีกลีบจานวนมาก ใบสีเขียว ลาต้นแตกออกเป็น
กิ่ง สีน้าตาล มีหนาม)
1.4 นักเรียนคิดว่า พืชต้นนี้ได้ลักษณะเหล่านี้มาอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ได้รับ
ลักษณะมาจากต้นพ่อและต้นแม่)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้า ง และจุดประสงค์ หน้า 53 และ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในกิจกรรมนี้โดยใช้คาถาม ดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืช)
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3. ครูชวนนักเรียนทากิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างโดยให้นักเรียนอ่านวิธีทา ข้อที่ 1
หน้า 53 แล้วตรวจสอบความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรม
3.1 นักเรียนต้องสังเกตอะไร (สังเกตภาพต้นพืชที่เป็นต้นพ่อ ต้นแม่ ต้นลูกในบัตรภาพ)
3.2 นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับอะไร (ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช)
4. นักเรียนลงมือทากิจกรรม โดยสังเกตบัตรภาพต้นพืช ที่มีต้นพ่อ ต้นแม่ ต้นลูก ของกล้วยไม้และเฟินข้าหลวง
บันทึกผลลงในใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช หน้า 57-58
5.ครูอาจสุ่มนักเรียนนาเสนอผลการสังเกต จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
5.1 กล้วยไม้กับเฟิน มีสิ่งใดเหมือนและแตกต่างกันบ้าง (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น มีใบเป็นสีเขียว
เหมือนกัน แต่ลักษณะของใบแตกต่างกัน กล้วยไม้มีดอก แต่เฟินไม่มีดอก)
5.2 กล้ ว ยไม้ ต้น ลู กมีลั กษณะใดบ้ างที่เหมือนกับต้นแม่ (นักเรียนตอบตามที่สั งเกตได้ เช่น มีลั กษณะใบ
ลักษณะกลีบดอก สีของใบเหมือนกัน)
5.3 กล้ ว ยไม้ ต้น ลู กมีลั กษณะใดบ้ างที่เหมือนกับต้นพ่อ (นักเรียนตอบตามที่สั งเกตได้ เช่น มีลั กษณะใบ
ลักษณะกลีบดอก มีสีของใบเหมือนกัน)
5.4 กล้วยไม้ต้นลูกมีลักษณะใดบ้างที่ไม่เหมือนแต่คล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ และได้มาอย่างไร (สีดอก ได้มา
จากทั้งพ่อและแม่)
5.5 เฟินข้าหลวงต้นลูกมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกับต้นแม่ (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น มีลักษณะใบ
ทีป่ ลายใบหงิกงอคล้ายกัน และสีของใบเหมือนกัน)
5.6 เฟินข้าหลวงต้นลูกมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกับต้นพ่อ (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น มีลักษณะใบ
บางส่วนเหมือนกัน และสีของใบเหมือนกัน)
ขั้นสรุป (5 นาที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ ด้วยตนเองเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของพืชต้นพ่อ ต้นแม่
และต้นลูก
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปให้ได้ ว่าพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน พืชต้นลูกจะมีลักษณะบางลักษณะ
เหมือนกับพ่อหรือแม่ บางลักษณะเหมือนกับทั้งพ่อและแม่ บางลักษณะคล้ายกับทั้งพ่อและแม่ของพืชชนิดนั้น
เช่น ลักษณะของใบ ลักษณะของกลีบดอก สีดอก และสีใบ
8.สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (1)
- ใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง หน้า 53
- บัตรภาพต้นพ่อ ต้นแม่และต้นลูกของกล้วยไม้และเฟินข้าหลวง
- ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช หน้า 57-58
8.2 แหล่งเรียนรู้
-
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9.ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช หน้า 57-58
10.การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายลักษณะของพืช
ต้นพ่อ ต้นแม่และต้นลูก

1. สังเกตการตอบคาถามใน 1.แบบประเมินความรู้
ชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตลักษณะของพืชต้น
พ่อ ต้นแม่และต้นลูก
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของพืชต้น
พ่อ ต้นแม่และต้นลูก
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษะกระบวนการ 2.แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา กระบวนการทาง
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (1)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องเป็น
ถูกต้องบางส่วน
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4
เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (1)
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต
การลงความเห็น

ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(6 คะแนน)

จากข้อมูล
3

2

1

3

2

1

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับลักษณะทางพันธุกรรม
ของพืชที่มีการถ่าย
ทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้
ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับลักษณะทางพันธุกรรม
ของพืชที่มีการถ่าย
ทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้
โดยรับคาแนะนาจากครู

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืชที่มีการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นลูก
ได้บางส่วนแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
สามารถใช้ข้อมูลจากการ สามารถใช้ข้อมูลจากการ สามารถใช้ข้อมูลจากการ
สังเกตมาลงความเห็น
สังเกตมาลงความเห็น
สังเกตมาลงความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะของพืชต้น เกี่ยวกับลักษณะของพืช เกี่ยวกับลักษณะของพืชต้น
ลูกทีไ่ ด้รับการถ่ายทอดจาก ต้นลูกทีไ่ ด้รับการถ่ายทอด ลูกที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
ต้นพ่อแม่ได้ด้วยตนเอง
จากต้นพ่อแม่ได้โดยรับ
ต้นพ่อแม่ได้บางส่วนแม้จะ
คาแนะนาจากครู
ได้รับคาแนะนาจากครู
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 14
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
แผนการเรียนรูที่ 14 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (2)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 6 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1.มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.3 เข า ใจกระบวนการและความสํ า คั ญ ของการถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตวและมนุษย
2. สาระสําคัญ
พืชจะมีลักษณะแตกตางจากสัตวและมนุษย พืชแตละชนิดจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคลายกับตนพอและตนแม
ของพืชชนิดนั้น ๆ ซึ่งเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูก
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- บอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรม
- อธิบายการลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
- ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
เมื่อพืชมีการสืบพันธุจะมีการถายทอดลักษณะจากตนรุนพอแมไปสูตนรุนลูก ลักษณะที่มีการถายทอดนี้ เรียกวา
ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่สังเกตได เชน ลักษณะใบ สีใบ ลักษณะดอก สีดอก ลักษณะ
ผล เสนใบ ลําตน กลิ่น

169

5.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรม
- อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- วิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืช โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 ในกิจกรรมที่ผ่านมาพืชต้นลูกมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อแม่ (ตอบตามที่นักเรียน
สังเกตได้ เช่น ลักษณะของใบ ลักษณะของกลีบดอก สีดอก และสีใบ)
1.2 ลักษณะต่าง ๆ ของพืชต้นลูก ได้มาได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจของนักเรียน เช่น ได้รับมาจากพ่อ
และแม่)
1.3 พืชมีลักษณะอื่นอีกหรื อไม่ ที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อแม่ (ตอบตามความเข้าใจของนักเรียน เช่น
ลักษณะฝัก สีฝัก ลักษณะเมล็ด สีของเมล็ด)
1.4 ลักษณะของพืชที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อแม่เรียกว่าอะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ
ของนักเรียน)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจ้งชื่อกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง และจุดประสงค์ หน้า 53 ให้นักเรียนทราบว่า
ในชั่ ว โมงนี้ นั ก เรี ย นจะได้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ ความหมายของลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมและอธิ บ ายลั ก ษณะทาง
พันธุกรรมของพืช
3. ครูชวนนักเรียนทากิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนอ่านวิธีทา ข้อที่ 2-3
หน้า 53
4. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนจะต้องทาอะไรเป็นขั้นตอนแรก (อ่านใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม)
4.2 เมื่ออ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม
ของพืชในบัตรภาพ)
4.3 นักเรียนจะต้องทาอะไรเป็นขั้นตอนสุดท้าย (นาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืช)
5. นักเรียนเริ่มอ่านใบความรู้ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม หน้า 54
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6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้จากการอ่านใบความรู้ โดยใช้คาถาม ดังนี้
6.1 ลักษณะที่ปรากฏของพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร (ลักษณะต่าง ๆ ของพืชเกิดขึ้นจากได้รับการถ่ายทอดมาจาก
พืชต้นพ่อและต้นแม่)
6.2 ลักษณะต่าง ๆ ของพืชที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพืชต้นพ่อและแม่เรียกว่าอะไร (ลักษณะทางพันธุกรรม)
6.3 ลักษณะทางพันธุกรรมของต้นถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษามีอะไรบ้าง (รูปร่าง และสีของลาต้น ดอก ฝัก
เมล็ด)
6.4 จากบัตรภาพต้นพืช ลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยไม้มีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น
ลักษณะใบ ลักษณะกลีบ สีของกลีบ สีของใบ)
6.5 จากบัตรภาพต้นพืช ลักษณะทางพันธุกรรมของเฟินข้าหลวงมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น
ลักษณะใบ สีใบ)
7. ครูเพิ่มเติมลักษณะทางพันธุกรรมของพืชจากกิจกรรมที่ผ่านเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตลักษณะทางพันธุกรรม
ของพืชได้มากขึ้น โดยเตรียมต้นพืชจริงหรือภาพพืชมา 4 ชนิด ชนิดละ 3 ต้น กาหนดให้เป็นต้นพ่อ ต้นแม่
ต้นลูก โดยต้นพืชหรือภาพพืชที่ใช้ควรสามารถสังเกต ลักษณะของผล เส้นใบ ลาต้น กลิ่น ได้ง่ายและชัดเจน
9. ครูให้นักเรียนเลือกสังเกตพืชที่ครูเตรียมมา 1 ชนิดต่อกลุ่ม และสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่เลือก
10. นักเรียนช่วยกัน อภิป รายลั กษณะทางพันธุกรรมของพืช ที่สั งเกตเพิ่มเติม จากนั้นนาเสนอผลการสั งเกต
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
11. ครูนาภาพต้นพืชที่มีใบหงิกงอเนื่องจากเป็นโรคจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ขาดธาตุอาหาร มีศัตรูพืชทาลาย มาให้
นักเรียนสังเกต และอธิบายเพิ่มเติมว่า ลักษณะใบหงิกงอที่ผิดไปจากปกตินี้ ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม
แต่อาจจะเป็นโรคเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
12. ครูให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 60
ขั้นสรุป (5 นาที)
13. ครูเปิดโอกาสให้นั กเรีย นแต่ล ะกลุ่ มช่ว ยกันสรุปความรู้ ด้วยตนเองเกี่ยวกับความหมายของลั กษณะทาง
พันธุกรรมและลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
14. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปให้ได้ว่าเมื่อพืชมีการสืบพันธุ์จะมีการถ่ายทอดลักษณะจากต้นรุ่นพ่อแม่ไปสู่ต้น
รุ่นลูก ลักษณะที่มีการถ่ายทอดนี้ เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่สังเกต
ได้ เช่น ลักษณะใบ สีใบ ลักษณะดอก สีดอก ลักษณะผล เส้นใบ ลาต้น กลิ่น
15. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืช หน้า 61 เป็นการบ้าน
8.สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (2)
- ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม หน้า 54
- ใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง หน้า 53
- ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช หน้า 60
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืช หน้า 61
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8.2 แหล่งเรียนรู้
9.ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช หน้า 60
9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืช หน้า 61
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.1 บอกความหมายของ
ลักษณะทางพันธุกรรม
1.2 อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืช

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืช
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืช
- ตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืช
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษะกระบวนการ 2.แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา กระบวนการทาง
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

1.แบบประเมินความรู้

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 7-9 หมายถึง ดี
คะแนน 4-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 3 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (2)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องเป็น
ถูกต้องบางส่วน
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4
เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนัก

174

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (2)
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง
รวมคะแนน
(9 คะแนน)

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

การสังเกต

การลงความเห็น

การตีความหมายข้อมูล

2

จากข้อมูล
3 2
1

และลงข้อสรุป
3
2
1

3

1

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืชที่มี
การถ่ายทอดจากต้นพ่อแม่
สู่ต้นลูกได้ด้วยตนเอง

พอใช้ (2)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืชที่มี
การถ่ายทอดจากต้นพ่อแม่
สู่ต้นลูกได้โดยรับ
คาแนะนาจากครู
สามารถใช้ข้อมูลจาก
สามารถใช้ข้อมูลจาก
การอ่านใบความรู้มาลง
การอ่านใบความรู้มาลง
ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะ ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่รับการ
ทางพันธุกรรมที่รับการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่ของพืช ถ่ายทอดจากพ่อแม่ของพืช
ได้ด้วยตนเอง
ได้ โดยรับคาแนะนา
จากครู

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืชที่มีการ
ถ่ายทอดจากต้นพ่อแม่สู่ต้น
ลูกได้บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
สามารถใช้ข้อมูลจาก
การอ่านใบความรู้มาลง
ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่รับการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่ของพืช
ได้บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายจาก
การอ่านใบความรู้และการ
สังเกต มาลงข้อสรุป
เกี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะทางพันธุกรรมของ
พืชได้ด้วยตนเอง

สามารถตีความหมายจาก
การอ่านใบความรู้และการ
สังเกต มาลงข้อสรุป
เกี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะทางพันธุกรรมของ
พืชได้โดยรับคาแนะนา
จากครู

สามารถตีความหมายจาก
การอ่านใบความรู้และการ
สังเกต มาลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความหมายและลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืชได้
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
7-9
4-6
ต่ากว่า 3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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เฉลยใบงาน
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ลักษณะกลีบดอก

สีกลีบดอกด้านในสีเหลือง

สีกลีบดอกสีสม้
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ลักษณะใบยาว
ปลายเป็นแฉก





ใบสีเขียวเข้ม
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ลักษณะใบ ลักษณะกลีบดอก และสีกลีบดอก

ลักษณะใบ และสีใบ

ลักษณะใบ สีใบ ลักษณะกลีบดอก สีกลีบดอก และลักษณะอื่น ๆ ทีไ่ ด้
จากการสังเกตพืชที่ครูเตรียมมาเพิ่มเติม
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ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีการถ่ายทอดเมื่อพืชต้นพ่อและ
ต้นแม่สืบพันธุ์ และจะถ่ายทอดลักษณะไปยังพืชต้นลูก
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช เช่น ลักษณะใบ สีใบ ลักษณะดอก
สีดอก ลักษณะผล กลิน่

เมื่อพืชมีการสืบพันธุ์จะมีการถ่ายทอดลักษณะจากต้นรุ่นพ่อแม่
ไปสู่ต้นรุ่นลูก ลักษณะที่มีการถ่ายทอดนี้ เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม
ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่สังเกตได้ เช่น ลักษณะใบ สีใบ
ลักษณะดอก สีดอก ลักษณะผล กลิ่น
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 15
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
แผนการเรียนรูที่ 15 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว (1)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 6 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มกี ารถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตวและมนุษย
2. สาระสําคัญ
สัตวแตละชนิดจะมีลักษณะแตกตางกัน สัตวชนิดเดียวกันจะมีลักษณะของสวนตาง ๆ ที่เหมือนหรือคลายกับพอ
แมของสัตวชนิดนั้นซึ่งเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูก
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สัตวแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากสัตวชนิดอื่น สัตวชนิดเดียวกันลูกสัตวจะมีลักษณะบางอยางเหมือน
หรือคลายกับพอแม เนื่องจากมีการถายทอดลักษณะจากพอแมสูลูก ลักษณะที่ถายทอดจากพอแมสูลูกได เรียกวา
ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตวที่สังเกตได เชน ลักษณะปาก ลักษณะหาง ลักษณะหู ลักษณะตีน
ลักษณะขน สีขน ลายของลําตัว

184

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยใช้รูปภาพพ่อแม่ของสัตว์ และใช้คาถามดังนี้

1.1 จากรูปเป็นสัตว์ชนิดใด (กระต่าย)
1.2 กระต่ายในรูปมีลักษณะอย่างไร(นักเรียนตอบตามที่สังเกตเห็น เช่น ขนสีขาว หูตั้ง ตาสีแดง มีหนวด)
1.3 ถ้ากระต่าย 2 ตัวนี้ เป็นกระต่ายเพศผู้และเพศเมีย และมีการสืบพันธุ์ มีลูก ลูกของกระต่าย 2 ตัวนี้ น่าจะ
มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีขนสีขาว หูตั้ง ตาสีแดง
มีหนวด เพราะลูกได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อและแม่)
1.4 ถ้าต้องการรู้ว่าสัตว์ตัวใดเป็นพ่อแม่ลูกกันจะสังเกตได้จากอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง
เช่น สังเกตจากรูปร่าง สีขน สีตา สีหาง ลักษณะหู)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ
จุดประสงค์ ข้อที่ 1 หน้า 63 และตรวจสอบความเข้าใจ ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในกิจกรรมนี้
โดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (จะได้เรียนรู้ผ่านการสังเกต)
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2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์)
3. ครูชวนนักเรียนทากิจกรรมที่ 1 โดยให้นักเรียนอ่านวิธีทา ข้อที่ 1-4 หน้า 63 แล้วตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนสังเกตรูปสัตว์ที่ไหน (ในใบงาน 01)
3.2 นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไร (ลักษณะทางพันธุกรรมของลูกกับพ่อหรือแม่สัตว์ในรูป)
3.3 นักเรียนต้องหารูปครอบครัวสัตว์กี่ชนิด (1 ชนิด)
3.4 จากรูปครอบครัวสัตว์ นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไร (ลักษณะทางพันธุกรรมของสมาชิก
ในครอบครัวสัตว์)
4. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรมข้อ 1-2 โดยสังเกตรูปสัตว์และ
จับคู่พ่อกับแม่ของสัตว์ ในใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 64-65 รวมทั้งอภิปรายลักษณะ
ทางพันธุกรรมของสัตว์ และบันทึกผลการทากิจกรรม
5. ครูให้นักเรียนนาเสนอผลการจับคู่ลูกสัตว์กับพ่อแม่สัตว์ และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
5.1 นักเรียนมีวิธีการจับคู่พ่อแม่สัตว์ได้อย่างไร (ต้องสังเกตลักษณะของส่วนต่างๆ ร่างกายของลูกและพ่อหรือ
แม่สัตว์ ถ้ามีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกัน ก็จะจับคู่ให้เป็นพ่อลูกหรือแม่ลูกกัน)
5.2 ลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (ไม่เหมือนกัน โดยสัตว์แต่ละชนิดจะรูปร่าง และมี
ส่วนต่างๆ ของร่างกายแตกต่างกัน เช่น มีลักษณะของปากและเท้าแตกต่างกัน สัตว์บางชนิดมีขน
บางชนิดไม่มีขน)
5.3 ลักษณะส่วนเดียวกันของสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไร (แตกต่างกัน เช่น
สุนัข ม้าลายและกบ มีขา 4 ขาเหมือนกัน แต่ขาของสัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างกัน ส่วนนกมี
2 ขา)
5.4 จากรูปลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ในใบงาน 01 ลูกสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนหรือ
คล้ ายกับ พ่อแม่ (นั กเรี ย นตอบตามที่สั งเกตได้ เช่น ลู ก กบ ลู กม้าลาย ลู ก นกและลู กสุ นัข จะมีสี ขน
ลักษณะหน้าตา ลักษณะหู ตา จมูก ปากและขา เหมือนหรือคล้ายกับพ่อหรือแม่ของตนเอง)
5.5 จากกิจกรรม นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดลูกจึงมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่ (เพราะลูกได้รับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่)
5.6 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีอะไรบ้าง (ลักษณะทางพันธุ กรรมของนก เช่น ลักษณะหาง
ลักษณะขน สีขน ลักษณะปาก ลักษณะทางพันธุกรรมของม้าลาย เช่น ลักษณะหาง ลักษณะของตีน ลาย
ของลาตัว ความยาวของขน ลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัข เช่น ลักษณะหาง ลักษณะหู ลักษณะขน
สีขน ลักษณะทางพันธุกรรมของกบ เช่น ลักษณะผิว ลักษณะตีน)
6. ครูชวนทากิจกรรม ข้อ 3-4 โดยให้นักเรียนสังเกต ลักษณะต่าง ๆ ของสัตว์ในแต่ละครอบครัวที่นักเรียนเตรียม
มาหรือครูแจกรูปครอบครัวสัตว์ในกรณีนักเรียนไม่ได้นามา โดยให้ มีสัตว์หลายชนิด ไม่ซ้ากัน แล้วให้นักเรียน
นาไปติดลงในใบงาน 01 หน้า 66 แล้วร่วมกันอภิปรายและช่วยกันบันทึกลักษณะทางพันธุกรรมของสมาชิก
ในครอบครัวสัตว์ลงในใบงาน หน้า 67 และเตรียมนาเสนอในชั่วโมงต่อไป
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ขั้นสรุป (5 นาที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของครอบครัวสัตว์
8. ครูและนักเรี ยนร่วมกัน สรุ ป ให้ ได้ว่า สัตว์แต่ล ะชนิดมีลั กษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น สัตว์ชนิด
เดียวกันลูกสัตว์จะมีลักษณะบางอย่างเหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่ เนื่องจากมีการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่
ลูก ลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้ เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ที่
สังเกตได้ เช่น ลักษณะปาก ลักษณะหาง ลักษณะหู ลักษณะตีน ลักษณะขน สีขน ลายของลาตัว
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1)
- รูปภาพสัตว์ต่าง ๆ
- ใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้าง หน้า 63
- ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 64-67
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 64-67
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายลักษณะพันธุกรรม 1.สังเกตการตอบคาถาม
ของสัตว์
ในชัน้ เรียนและเนื้อหา
ในใบงาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑ์การประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป
แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1)
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต
การลงความเห็น

ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(6 คะแนน)

จากข้อมูล
3

2

1

3

2

1
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เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์ที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่
รุ่นลูกได้ ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์ที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่
รุ่นลูกได้ โดยรับคาแนะนา
จากครู
สามารถใช้ข้อมูลจากการ สามารถใช้ข้อมูลจากการ
สังเกตมาลงความเห็น
สังเกตมาลงความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะที่ได้รับ
เกี่ยวกับลักษณะที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากพ่อแม่ของ การถ่ายทอดจากพ่อแม่
สัตว์ได้ ด้วยตนเอง
ของสัตว์ได้ โดยรับ
คาแนะนาจากครู

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์ที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่รุ่น
ลูกได้บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
สามารถใช้ข้อมูลจากการ
สังเกตมาลงความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากพ่อแม่ของ
สัตว์ได้บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 16
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
แผนการเรียนรูที่ 16 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว (2)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 6 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.3 เข า ใจกระบวนการและความสํ า คั ญ ของการถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตวและมนุษย
2. สาระสําคัญ
สัตวแตละชนิดจะมีลักษณะแตกตางกัน สัตวชนิดเดียวกันจะมีลักษณะของสวนตาง ๆ ที่เหมือนหรือคลายกับ
พอแมของสัตวชนิดนั้นซึ่งเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูก
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว
- จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลโดยการวาดรูปครอบครัวสัตวตามจินตนาการ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
3. สาระการเรียนรู
สัตวแตละชนิดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ โดยลูกที่เกิดมาจะไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากพอแมสัตว ทําใหมีลักษณะที่เฉพาะแตกตางจากสัตวชนิดอื่น ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว เชน สีขน ลักษณะของ
ขน ลักษณะของหู รูปราง ลักษณะปากและสีตา
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
5.2 ความสามารถในการคิด
-คิดอย่างมีวิจารณญาณในการออกแบบครอบครัวสัตว์
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 จากกิจกรรมที่ผ่านมาลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ มีอะไรบ้าง (เช่น สีขน ลักษณะขน ลักษณะหาง
ลักษณะของหู ลักษณะตีน)
1.2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรอีกบ้าง (นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจตนเอง เช่น สีตา)
1.3 ลูกสัตว์จะมีลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับลักษณะของพ่อแม่ (ลูกสัตว์จะมีลักษณะของส่วนต่าง ๆ
เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่ เช่น สีขน ลักษณะหาง และหู)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนนาเสนอผลการสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวสัตว์ และช่วยกันสรุปได้ว่าลักษณะ
ทางพันธุกรรมของสัตว์ของกลุ่มตนเองมีอะไรบ้าง
3. ครูและนักเรีย นร่ว มกัน อภิป รายว่าลั กษณะใดบ้างของสั ตว์ในแต่ล ะครอบครัวเป็นลั กษณะทางพันธุ ก รรม
เพราะเหตุใด (ลักษะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละครอบครัว เช่น สีขน ลักษณะขน ลักษณะหาง ลักษณะของ
หู รูปร่าง ลักษณะปาก เพราะว่าเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก)
4. ครูให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ ข้อที่ 2 และ วิธีทา ข้อ 5 หน้า 63 ในกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของ
สัตว์มีอะไรบ้าง และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทา โดยใช้คาถามว่า
4.1 นักเรียนต้องทาอะไร (ออกแบบและวาดรูปสัตว์ 1 ครอบครัว ตามจินตนาการ)
4.2 เราจะนาความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาใช้ในการออกแบบครอบครัวสัตว์ ได้
อย่างไร (นาความรู้ที่ว่าเมื่อสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์มีลูก และลูกของสัตว์จะมีลั กษณะ
บางลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่มาใช้ในการออกแบบครอบครัวของสัตว์)
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทากิจกรรม โดยออกแบบครอบครัวสัตว์ตามจินตนาการ โดยวาดรูปลงในใบงาน 01
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 68 โดยรูปที่วาดต้องมีภาพพ่อ แม่และลูกสัตว์
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6. นักเรียนนาเสนอผลการออกแบบ โดยระบุลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวสัตว์ที่วาดพร้อมบอกเหตุผลว่า
ลักษณะต่าง ๆ ของลูกได้มาอย่างไร
7. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 69
ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอผลการสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของสัตว์
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปให้ได้ว่าาสัตว์แต่ละชนิดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะ
ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สัตว์ ทาให้มีลักษณะที่เฉพาะแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู รูปร่าง ลักษณะปากและสีตา
10. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 70-72
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สไลด์เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2)
- ใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้าง หน้า 63
- ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 68-69
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 70-72
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
- ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 68-69
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ หน้า 70-72

194

10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์ตาม
จินตนาการ

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์
- จัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูลโดยการ
วาดรูปครอบครัวสัตว์ตาม
จินตนาการ
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4
เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2)
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต
การจัดกระทาและ

ชื่อ-สกุล

สื่อความหมายข้อมูล
3

2

1

3

2

รวมคะแนน
(6 คะแนน)

1

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต

การจัดกระทาและ
สื่อความหมายข้อมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์ที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่
รุ่นลูกได้ด้วยตนเอง

พอใช้ (2)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของสัตว์ที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่
รุ่นลูกได้โดยรับคาแนะนา
จากครู
สามารถนาข้อมูลจากการ สามารถนาข้อมูลจากการ
สังเกตและการอภิปรายมา สังเกตและการอภิปรายมา
ออกแบบลักษณะของสัตว์ ออกแบบลักษณะของสัตว์
ในครอบครัวตาม
ในครอบครัวตาม
จินตนาการที่สื่อถึงการ
จินตนาการที่สื่อถึงการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
ถ่ายทอดลักษณะทาง

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางพันธุกรรมของ
สัตว์ที่มีการถ่ายทอดจากพ่อ
แม่สู่รุ่นลูกได้บางส่วน แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครู
สามารถนาข้อมูลจากการ
สังเกตและการอภิปรายมา
ออกแบบลักษณะของสัตว์
ในครอบครัวตามจินตนาการ
ที่สื่อถึงการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมได้แต่บอก
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

พันธุกรรมได้อย่างมีเหตุผล พันธุกรรมได้อย่างมีเหตุผล เหตุผลไม่ได้แม้จะได้รับ
ด้วยตนเอง
โดยรับคาแนะนาจากครู คาแนะนาจากครู
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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เฉลยใบงาน

200

201

ผิวหนังเรียบ
ระหว่างนิ้วตีนมีพังพืด ตาสีแดง
ลายของลาตัวมีสีขาวสลับดา
ขนบริเวณหลังคอเป็นเส้นยาว
ขนเป็นแผง ขนสีเทา ปากแหลมสีดา
ขนเป็นเส้นยาว ขนสีน้าตาล
ใบหูใหญ่ หูตูบ

202

รูปครอบครัวสัตว์ตามที่ครูแจกให้หรือนักเรียนเตรียมมา

203

ตามที่นักเรียนเลือก

ตามที่นักเรียนสังเกตได้ เช่น สีขน
ลักษณะขน
ลักษณะหู
ลักษณะหาง
ลักษณะตีน
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วาดภาพตามที่นักเรียนออกแบบ

ตอบตามที่นักเรียนออกแบบ
เช่น ลักษณะหู ลักษณะหางและสีขน
เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก ลูกจึงมีลักษณะบางอย่างเหมือน
หรือคล้ายกับพ่อและแม่

205

สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะมีลักษณะส่วนใหญ่แตกต่างกับสิ่งมีชีวิตชนิดอืน่
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกัน
ลักษณะขน ความยาวของขน สีขน ลักษณะหาง ลักษณะของหู
ลักษณะปาก ลักษณะผิวหนัง สีตา

ลักษณะของลูกสัตว์บางอย่างเหมือนกับลักษณะของพ่อหรือแม่ หรือเหมือน
ทั้งพ่อและแม่ เพราะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก

สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก ลูกสัตว์จงึ มี
ลักษณะบางอย่างเหมือนกับพ่อหรือแม่ เหมือนกับทั้งพ่อและแม่ เช่น
ลักษณะขน ลักษณะหาง ลักษณะของหู ลักษณะผิวหนัง สีตา

206

และขาว ลักษณะลําตัวปอมและรี เกล็ดสีสม

ขนสั้น

ครีบยาวพลิ้ว สีสม

ลําตัวสีสมแดง

207

ขนสีน้าตาลผสมดา
หูยาวตั้งขึ้น ศีรษะและใบหน้ากลม

ขนสีน้าตาลสลับดา
ขนสั้น ตาสีเหลือง
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เช่น ลักษณะขน ลักษณะหู ลักษณะจมูก ลักษณะหาง
สีของหาง สีของใบหน้าและสีของใบหู
เช่น ลักษณะของขน ลักษณะของหู ลักษณะจมูก สีของใบหน้าและ
สีของใบหู
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 17
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
แผนการเรียนรูที่ 17 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย (1)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 6 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.3 เข า ใจกระบวนการและความสํ า คั ญ ของการถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.3 ป.5/5 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มกี ารถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตวและมนุษย
ว 1.3 ป.5/6 แสดงความอยากรูอยากเห็น โดยการถามคําถามเกี่ยวกับลักษณะที่คลายคลึงกันของ
ตนเองกับพอแม
2. สาระสําคัญ
มนุษยมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุนพอแมไปสูรุนลูก
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- ระบุลักษณะที่เหมือนหรือคลายกันของพอแมลูก
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
เมื่อมนุษยมีลูก ลักษณะบางลักษณะของลูกจะเหมือนพอหรือแม หรือเหมือนทั้งพอและแม หรือคลายกับพอและ
แม เชน การมีติ่งหู ชั้นของหนังตา สีตา การมีลักยิ้ม การเวียนของขวัญ ลักษณะเสนผม สีผม
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวตนเอง
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวตนเอง
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ โดยใช้ภาพและคาถามดังนี้

1.1 จากภาพลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของเด็กคนนี้เป็นอย่างไร และน่าจะได้ลักษณะต่าง ๆ มาได้อย่างไร (เด็ก
คนนี้มีผมหยิก ผมสีทอง ตาสีฟ้า ได้รับลักษณะนี้มาจากพ่อและแม่)
1.2 นักเรียนคิดว่าพ่อและแม่ของเด็กในภาพจะมีลักษณะอย่างไร (พ่อและแม่น่าจะมีผมหยิก ผมสีทอง และมี
ตาสีฟ้า)
ขั้นสอน (35 นาที)
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรามีอะไรบ้าง โดยครูให้นักเรียนอ่านชื่อ
กิจกรรมและจุดประสงค์ หน้า 74 โดยใช้คาถามดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (วิธีการสังเกตและเปรียบเทียบ)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (ระบุลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีการทากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-2 หน้า 74 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนการทากิจกรรมและการบันทึกผลโดยครูใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นขั้นแรก (สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของตนเองกับพ่อแม่)
3.2 นักเรียนต้องสังเกตลักษณะใดบ้าง (ลักษณะติ่งหู ชั้นของหนังตา การเวียนของขวัญ เชิงผมที่หน้าผากและ
ลักษณะอื่น ๆ)
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3.3 นักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะอื่น ๆ ลักษณะใดอีกบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น
ลักษณะเส้นผม สีผม สีตา)
3.4 นักเรียนบันทึกผลอย่างไร (บันทึกลักษณะของตนเองและผลการเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของตนเอง
กับพ่อแม่)
4. นักเรียนลงมือทากิจกรรม โดยสังเกตลักษณะต่าง ๆ ของคนในครอบครัว ตนเอง และบันทึกลงใบงาน 01
ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา หน้า 75-76
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้คาถามดังต่อไปนี้
5.1 ลักษณะของตนเอง มีลักษณะใดเหมือนกับพ่อ (นักเรียนตอบตามผลการสังกตและเปรียบเทียบของครัว
ครัวตนเอง เช่น มีติ่งหู มีลักยิ้ม มีผมสีดาและมีหนังตาสองชั้นเหมือนพ่อ)
5.2 ลักษณะของตนเอง มีลักษณะใดเหมือนกับ แม่ (นักเรียนตอบตามผลการสังกตและเปรียบเทียบของ
ครอบครัวตนเอง เช่น มีผมสีดาและมีหนังตาสองชั้นเหมือนแม่)
5.3 ลักษณะใดบ้างของตนเองที่เหมือนทั้งพ่อและแม่ (นักเรียนตอบตามผลการสังกตและเปรียบเทียบของ
ครอบครัวตนเอง เช่น สีผม ชั้นของหนังตา)
5.4 ลักษณะใดบ้างของตนเองที่แตกต่างจากพ่อและแม่ (นักเรียนตอบตามผลการสังกตและเปรียบเทียบของ
ครอบครัวตนเอง เช่น ลักษณะของเส้นผม คือ ตนเองมีผมหยักศก แต่พ่อมีผมตรง แม่ผมหยิก)
6. ครู เพิ่มเติมข้อมูล ว่าลั ก ษณะของลู กที่แตกต่างไปจากพ่อและแม่ อาจเป็นลั กษณะที่เกิดจากการผสมของ
ลักษณะของพ่อและแม่ เช่น ลูกมีผมหยักศก แต่พ่อและแม่คนใดคนหนึ่งมีผมตรงและคนใดคนหนึ่งมีผมหยิก
ลูกจึงมีโอกาสผมหยักศกซึ่งจะคล้ายกับพ่อแม่ได้ หรือลักษณะของลูกที่แตกต่างจากพ่อแม่อาจจะเป็นลักษณะ
ที่เหมือนปู่ ย่า ตา ยายได้

ขั้นสรุป (5 นาที)
7. ครู เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ช่ว ยกั น สรุป ความรู้ แ ละน าเสนอการสรุ ป ผลเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทาง
พันธุกรรมของมนุษย์
8. ครูและนักเรียนร่วมกัน สรุปให้ได้ว่าเมื่อมนุษย์มีลูก ลักษณะบางลักษณะของลูกจะเหมือนพ่อหรือแม่ หรือ
เหมือนทั้งพ่อและแม่ หรือคล้ายกับพ่อและแม่ เช่น การมีติ่งหู ชั้นของหนังตา สีตา การมีลักยิ้ม การเวียน
ของขวัญ ลักษณะเส้นผม สีผม
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8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (1)
- ใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรามีอะไรบ้าง หน้า 74
- ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา หน้า 75-76
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา หน้า 75-76
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.ระบุลักษณะที่เหมือนหรือ 1.สังเกตการตอบคาถามใน
คล้ายกันของพ่อแม่ลูก
ชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- การสังเกตลักษณะทาง
พันธุกรรมของมนุษย์
- การลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของมนุษย์
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (1)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑ์การประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป
แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (1)
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต
การลงความเห็น

ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(6 คะแนน)

จากข้อมูล
3

2

1

3

2

1

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของครอบครัว
ตนเองที่มีการถ่ายทอดจาก
พ่อแม่สู่รุ่นลูกได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของครอบครัว
ตนเองที่ได้มีการถ่ายทอด
จากพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้
โดยรับคาแนะนาจากครู

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางพันธุกรรมของ
ครอบครัวตนเองที่มีการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นลูก
ได้บางส่วน แม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การลงความเห็น
จากข้อมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถใช้ข้อมูลจากการ
สังเกตและเปรียบเทียบมา
ลงความเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะที่รับการถ่ายทอด
จากพ่อแม่ของครอบครัว
ตนเองได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ข้อมูลจากการ
สังเกตและเปรียบเทียบมา
ลงความเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะที่รับการถ่ายทอด
จากพ่อแม่ของครอบครัว
ตนเองได้โดยรับคาแนะนา
จากครู

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ข้อมูลจากการ
สังเกตและเปรียบเทียบมา
ลงความเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะที่รับการถ่ายทอด
จากพ่อแม่ของครอบครัว
ตนเองได้บางส่วนแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครู
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

217

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
แผนการเรียนรูที่ 18 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย (2)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 6 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.3 เข า ใจกระบวนการและความสํ า คั ญ ของการถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 1.3 ป.5/5 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มกี ารถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตวและมนุษย
ว 1.3 ป.5/6 แสดงความอยากรูอยากเห็น โดยการถามคําถามเกี่ยวกับลักษณะที่คลายคลึงกันของ
ตนเองกับพอแม
2. สาระสําคัญ
มนุษยมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุนพอแมไปสูรุนลูก
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- การลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
3. สาระการเรียนรู
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษยเกิดขึ้นไดจากการที่มนุษยมีการสืบพันธุและมีลูก ลูกจะไดรับการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพอแม ซึ่งคนในครอบครัวเดียวกันจะมีลักษณะตาง ๆ เหมือนหรือคลายกัน เชน
เชิงผมที่หนาผาก ชั้นหนังตา การมีติ่งหู สีผม สีตา
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
5.2 ความสามารถในการคิด
-คิดวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1.ครูทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึงอะไร (ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่มี
การถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก)
1.2 ลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ เช่น เชิงผมที่
หน้าผาก การมีลักยิ้ม ชั้นหนังตา การมีติ่งหู สีผม สีตา)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรามีอะไรบ้าง โดยครู แจ้งชื่อกิจกรรม
และจุดประสงค์ หน้า 74
3. ครูเชื่อมโยงผลการสารวจลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของตนเองว่าลักษณะเหล่านี้มาได้อย่างไร และร่วมกัน
อภิปราย โดยครูอาจใช้คาถามดังนี้
3.1 จากการสั ง เกตลั ก ษณะต่ า งๆ ของคนในครอบครั ว รู้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ าลั ก ษณะใดบ้ า งเป็ น ลั ก ษณะทาง
พันธุกรรมของมนุ ษย์ (รู้ได้ ว่าลักษณะใดเป็นลั กษณะทางพันธุกรรม จากการที่ ลักษณะดังกล่าวเป็น
ลักษณะทีค่ นในครอบครัวมีเหมือนหรือคล้ายกัน)
3.2 ลักษณะทางพันธุกรรมของลูกนั้นได้รับการถ่ายทอดมาได้อย่างไร (ได้รับการถ่ายทอดผ่านการสืบพันธุ์ของ
พ่อแม่ และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ไปยังรุ่นลูก)
3.3 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตรุ่นลูกเกิดจากการปฏิสนธิระหว่าง เซลล์
สืบพันธุ์ของพ่อและเซลล์สืบพันธุ์ของแม่
4. ครูเพิ่มเติมลักษณะทางพันธุกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์จากกิจกรรมที่ 1 เช่น สีตา สีผิว ลักยิ้ม และรูปทรงจมูก และ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม เช่น ลักษณะที่เกิดจากการทาศัลยกรรม
การทาสีผม สีผิวที่เข้มขึ้นจากการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน
5. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 77
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ขั้นสรุป (5 นาที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของ
มนุษย์
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปให้ได้ว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นได้จากการที่มนุษย์มีการ
สืบพันธุ์และมีลูก ลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่ ซึ่งคนในครอบครัวเดียวกันจะมี
ลักษณะต่าง ๆ เหมือนหรือคล้ายกัน เช่น เชิงผมที่หน้าผาก ชั้นหนังตา การมีติ่งหู สีผม สีตา
8. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของเรา ทาเป็นการบ้าน หน้า 78-79
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (2)
- ใบกิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรามีอะไรบ้าง หน้า 74
- ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา หน้า 77
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของเรา หน้า 78-79
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา หน้า 77
9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของเรา หน้า 78-79
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
1. อธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของ
มุนษย์

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

1.แบบประเมินความรู้

2. ทักษะกระบวนการ
- การลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมของมนุษย์
3. สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (2)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑ์การประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป
แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (2)
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การลงความเห็นจากข้อมูล

ชื่อ-สกุล

3

2

1

รวมคะแนน
(3 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การลงความเห็น
จากข้อมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ข้อมูลจากการ
อภิปรายมาลงความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากพ่อแม่ของ
มนุษย์ได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ข้อมูลจากการ
อภิปรายมาลงความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากพ่อแม่
ของมนุษย์ได้โดยรับ
คาแนะนาจากครู

สามารถใช้ข้อมูลจากการ
อภิปรายลงความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากพ่อแม่ของ
มนุษย์ได้บางส่วนแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครู
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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เฉลยใบงาน
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ตอบตามที่
นักเรียน
สังเกตได้

225

ชั้นของหนังตา การมีลักยิ้ม เชิงผมที่หน้าผาก การมีติ่งหู
การเวียนของขวัญ ลักษณะเส้นผม สีผม สีตา
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ตอบตามที่นักเรียนสังเกตได้ เช่น มีตาสองชั้นเหมือนพ่อ
มีลักยิ้มเหมือนแม่ มีติ่งหูเหมือนทั้งพ่อและแม่

รู้ได้จากคนในครอบครัวมีลักษณะนั้นเหมือนหรือคล้ายกัน

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นได้จากการที่มนุษย์มีการสืบพันธุ์และมีลูก
ลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่ ซึ่งคนในครอบครัวเดียวกันจะมี
ลักษณะต่าง ๆ เหมือนหรือคล้ายกัน เช่น เชิงผมที่หน้าผาก ชั้นหนังตา การมีติ่งหู สีผม สีตา
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1.1 ชอบอาหารรสเปรี้ยวเหมือนพอ เพราะความชอบอาหารรสเปรี้ยว
เปนความชอบสวนตัว ไมไดเกิดจากการที่พอแมถายทอดไปสูลูกผานการสืบพันธุ
1.3 มีแผลที่คิ้วเหมือนแม เพราะเปนลักษณะที่เกิดจากอุบัติเหตุไมไดเกิดจาก
การที่พอแมถายทอดไปสูลูกผานการสืบพันธุ
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เขียนผังแนวคิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
ตามความเข้าใจของนักเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
สารในชีวิตประจาวัน
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
(จานวน ๑๕ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ ย วระหว่างอนุ ภาค หลั กและธรรมชาติ ของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด
ว ๒.๑ ป. ๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทาให้ สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว ๒.๑ ป. ๕/๒ อธิบายการละลายของสารในน้า โดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ
ว ๒.๑ ป. ๕/๓ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช้หลักฐาน เชิง
ประจักษ์
ว ๒.๑ ป. ๕/๔ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สารในชีวิตประจาวัน
การเปลี่ยนแปลงของสารมี ๒ แบบ คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
การเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นสารเดิม
ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น
เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสารระดับหนึ่งจะทาให้สารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว
เมื่อลดพลังงานความร้อนจนแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว
ของแข็งบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด และแก๊สสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งได้โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ
เมื่อนาสารในสถานะใด ๆ อย่างน้อย ๒ ชนิดมาผสมกัน สารที่ได้เป็นสารผสม สารผสมบางชนิดมองเห็นเป็น เนื้อ
เดียวกันหมดทุกส่วนจัดเป็นสารเนื้อเดียว แต่ถ้ามองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันจัดเป็นสารเนื้อผสม
สารเนื้อเดียวที่เกิดจากการใส่สารลงในน้าแล้วสารนั้นละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้าทุกส่วน เรียกสารนี้ว่า
สารละลาย
สารที่ละลายยังคงเป็นสารเดิม ไม่เปลี่ยนเป็นสารใหม่ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การผสมกันของสารตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดสารใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี สามารถสังเกตได้จากการเกิดตะกอน การเกิดกลิ่น ซึ่งเป็นสารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างจาก
สารเดิม
เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
การเปลี่ยนแปลงทางภายภาพ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้
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สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
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ตัวอย่างโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สารในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้
การเปลีย่ นแปลสถานะ
ของสสาร
(๗ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
การเกิดสารใหม่
(๔ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
(๔ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ (๙ ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
สารในชีวิตประจาวัน
(๑๕ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
การละลายของลสาร
(๒ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
ผลการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๓
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้และการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับไม่ได้ (๒ ชั่วโมง)

หมายเหตุ : โครงสร้างเวลานี้เป็นตัวอย่างสาหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา
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หน่วยย่อยที่ ๑
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
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หน่วยย่อยที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วย สารในชีวิตประจาวัน
จานวนเวลาเรียน ๑๑ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๒ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้ เมื่อเพิ่มหรือลดความร้อน การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า
การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
สารหลายชนิดเมื่อใส่ล งในน้ าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยแตกออกเป็นอนุภาคเล็ ก ๆ และรวมเป็นเนื้อ
เดียวกันกับน้า การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการละลาย
สารที่เปลี่ยนสถานะและสารที่ละลายยังคงเป็นสารเดิมไม่เปลี่ยนเป็นสารใหม่ การเปลี่ยนสถานะและการ
ละลายจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ ย วระหว่างอนุ ภาค หลั กและธรรมชาติ ของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด
ว ๒.๑ ป. ๕/๑ อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทาให้ สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว ๒.๑ ป. ๕/๒ อธิบายการละลายของสารในน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสารมี ๒ แบบ คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
การเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นสารเดิม
ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น
เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสารระดับหนึ่งจะทาให้สารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว
เมื่อลดพลังงานความร้อนจนแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว
ของแข็งบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด และแก๊สสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งได้โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ
เมื่อนาสารในสถานะใด ๆ อย่างน้อย ๒ ชนิดมาผสมกัน สารที่ได้เป็นสารผสม สารผสมบางชนิดมองเห็นเป็น เนื้อ
เดียวกันหมดทุกส่วนจัดเป็นสารเนื้อเดียว แต่ถ้ามองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันจัดเป็นสารเนื้อผสม
สารเนื้อเดียวที่เกิดจากการใส่สารลงในน้าแล้วสารนั้นละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้าทุกส่วน เรียกสารนี้ว่า
สารละลาย
สารที่ละลายยังคงเป็นสารเดิม ไม่เปลี่ยนเป็นสารใหม่ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
โครงสร้างของหน่วยย่อยที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หน่วยย่อยที่ ๑
สารในชีวิตประจาวัน การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ

จานวนแผน
๒

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
การเปลี่ยนสถานะของ
สสาร
การละลายของสาร

จานวนชั่วโมง
๙
๒
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 19
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 19 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (1)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนขึน้ หรือเย็นลงโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อทําใหเย็นลง การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวา การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง
- ความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซเมื่อน้ําแข็งมีการเปลี่ยนสถานะ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
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4. สาระการเรียนรู้
สารสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อทาให้เย็นลง สารในสถานะของแข็งเมื่อได้รับความ
ร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว สารในสถานะของเหลวเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยน
สถานะเป็นแก๊ส เรียกว่า การกลายเป็นไอ แก๊สเมื่อทาให้เย็นลงจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-นาเสนอผลการทากิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง
5.2 ความสามารถในการคิด
-คิดคาดคะเนผลการทากิจกรรมการเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานะของสาร โดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 สารมีกี่สถานะ อะไรบ้าง (สารมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส)
2. ครูตั้งบีกเกอร์ที่ใส่น้าแข็งบนโต๊ะ แล้วถามนักเรียนว่า
2.1 น้าแข็งมีสถานะอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น น้าแข็งมีสถานะเป็นของแข็ง)
2.2 เมื่อวางน้าแข็งไว้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และเกิดขึ้นอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) ครูยังไม่เฉลยคาตอบที่ถูกต้อง แต่ชักชวนให้ค้นพบจากการทากิจกรรมที่ 1
ขั้นสอน (40 นาที)
3. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 น้าแข็งเปลี่ยนสถานะอย่างไร และจุดประสงค์ของกิจกรรม หน้า 83
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยอาจใช้คาถามดังนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง)
3.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (สามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้าแข็งได้)
4. นักเรียนอ่านชื่อวัสดุ อุปกรณ์ หน้า 83 ครูนาวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้มาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่างพร้อมทั้ง
อธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น
5. นักเรียนอ่านวิธีทา ข้อ 1-5 หน้า 83-84 โดยครูใช้วิธีการอ่านที่เหมาะสมกับนักเรียนจากนั้นครูตรวจสอบ
ความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังนี้
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5.1 นักเรียนต้องคาดคะเนอะไรบ้าง (คาดคะเนว่าเมื่อนาน้าแข็งใส่ในขวดรูปกรวยและครอบปากขวดรูป
กรวยด้วยถุงพลาสติกรัดให้แน่น จะเกิดอะไรขึ้นกับน้าแข็ง และเมื่อนาขวดรูปกรวยไปตั้งไฟและหลัง
ดับไฟ จะเกิดอะไรขึ้นกับสารที่อยู่ในขวดรูปกรวยและภายในถุงพลาสติก)
5.2 นักเรียนต้องทาอย่างไรต่อไป (ทากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเนโดยนาน้าแข็งใส่ขวดรูปกรวย
และครอบปากขวดรูปกรวยด้วยถุงพลาสติกรัดให้แน่นด้วยยางรัดของ สั งเกตสิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกผล
โดยการวาดภาพและเขียนบรรยาย)
5.3 เมื่อไม่มีน้าแข็งเหลื ออยู่ต้องทาอย่างไร (นาขวดรูปกรวยไปตั้งไฟอ่อน ๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าง
ละเอียด บันทึกผล)
5.4 หลั ง จากดั บ ไฟ ท าอย่ า งไร (หลั ง จากดั บ ไฟ สั ง เกตสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในขวดรู ป กรวยและภายใน
ถุงพลาสติกประมาณ 5 นาที บันทึกผล)
6. ครูเตือนให้นักเรียนระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมทั้งกาชับนักเรียนให้ดับ
ไฟทันที เมื่อสังเกตสารในภาชนะเสร็จ และเตรียมผ้าชุบน้าหรือใช้ทรายไว้ดับไฟหากเกิดอุบัติเหตุ
7. นักเรียนอภิปรายกันในกลุ่มเพื่อวางแผนการทากิจกรรม นักเรียนคาดคะเนและบันทึกผลการคาดคะเน
8. ครูสุ่มนักเรียนนาเสนอผลการคาดคะเน และชักชวนทากิจกรรม
9. นักเรียนลงมือทากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน และบันทึกผลลงในใบงาน 01 การเปลี่ยนสถานะของ
น้าแข็ง หน้า 85-86
10. ตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการเปลี่ยนแปลงของน้าแข็งก่อนได้รับความร้อนและหลั งให้
ความร้อนของกลุ่มตนเอง
11. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทากิจกรรมเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดคะเนว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร จากนั้นนาเสนอผล
ขั้นสรุป (5 นาที)
12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าแข็ง
13. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลว่าเมื่อนาน้าแข็งใส่ในขวดรูปกรวยและครอบปากขวดรูปกรวยด้วยถุงพลาสติก
รัดให้แน่นแล้ววางไว้น้าแข็งจะกลายเป็นน้า เมื่อนาขวดรูปกรวยนั้นไปตั้งไฟอ่อน ๆ จะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น
น้าจะมีปริมาณน้อยลง ถุงพลาสติกค่อย ๆ พองขึ้นและเมื่อ ดับไฟจะมีหยดน้าเกาะข้างขวด มี ฝ้าขาวเกาะ
ด้านในถุงพลาสติก ถุงพลาสติกจะแฟบลง
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร (1)
- น้าแข็งก้อนเล็ก ๆ
- ถุงพลาสติกใส
- ขวดรูปกรวย
- ไม้ขีดไฟ
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- ยางรัดของ
- ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
- กระป๋องทรายสาหรับดับไฟ
- ใบกิจกรรมที่ 1 น้าแข็งเปลี่ยนสถานะอย่างไร หน้า 83
- ใบงาน 01 การเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง หน้า 85-86
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง หน้า 85-86
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าแข็ง

1. สังเกตการตอบคาถาม 1.แบบประเมินความรู้
ในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าแข็ง
- ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซเมื่อน้าแข็งมีการ
เปลี่ยนสถานะ
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2. สังเกตทักษกระบวนการ 2.แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา กระบวนการทาง
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์

3. สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (1)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (1)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต
การหาความสัมพันธ

ชื่อ-สกุล

ระหว่างสเปซกับสเปซ
3

2

1

3

2

1

รวมคะแนน
(6 คะแนน)
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เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในเก็บรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในขวดรูปกรวยและ
ถุงพลาสติกเมื่อทาให้ร้อน
ขึ้นหรือทาให้เย็นลงได้ด้วย
ตนเอง
สามารถระบุการครอบ
ครองพื้นที่ของน้าแข็ง น้า
และไอน้าได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในเก็บรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในขวดรูปกรวยและ
ถุงพลาสติกเมื่อทาให้ร้อน
ขึ้นหรือทาให้เย็นลงได้โดย
รับคาแนะนาจากครู
สามารถระบุการครอบ
ครองพื้นที่ของน้าแข็ง น้า
และไอน้าได้โดยรับคา
แนะนาจากครู

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
เก็บรายละเอียดการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นภายในขวด
รูปกรวยและถุงพลาสติกเมื่อ
ทาให้ร้อนขึ้นหรือทาให้เย็น
ลงได้บางส่วนแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
สามารถระบุการครอบ
ครองพื้นที่ของน้าแข็ง น้า
และไอน้าได้บางส่วนแม้ได้
รับคาแนะนาจากครู

คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการประเมินคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 20
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง

แผนการเรียนรูที่ 20 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (2)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนขึน้ หรือเย็นลงโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อทําใหเย็นลง การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวา การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง
- ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สารสามารถเปลี่ยนสถานะไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อทําใหเย็นลง สารในสถานะของแข็งเมื่อไดรับความ
รอนจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว เรียกวา การหลอมเหลว สารในสถานะของเหลวเมื่อไดรับความรอนจะเปลี่ยน
สถานะเปนแกส เรียกวา การกลายเปนไอ แกสเมื่อทําใหเย็นลงจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว เรียกวา การควบแนน
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง
5.2 ความสามารถในการคิด
- วิเคราะห์การเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนผลการทากิจกรรมที่ 1 น้าแข็งเปลี่ยนสถานะอย่างไร ที่ผ่านมา โดยอาจใช้แนวคาถามต่อไปนี้
1.1 น้าแข็งในขวดรูปกรวยก่อนตั้งทิ้งไว้ สารนั้นมีสถานะอะไร (มีสถานะของแข็ง)
1.2 น้าแข็งในขวดรู ป กรวยเมื่อตั้งทิ้งไว้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และสารนั้นมีสถานะอะไร (น้าแข็ง
กลายเป็นน้า มีสถานะเป็นของเหลว)
1.3 เมื่อนาขวดรูปกรวยตั้งไฟ เกิดอะไรขึ้น และสารนั้นมีสถานะอะไร บรรยายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
(น้าในขวดรูปกรวยหายไป ถุงพลาสติกค่อย ๆ พองขึ้น สารมีสถานะเป็นแก๊ส)
1.4 เมื่อดับไฟ เกิดอะไรขึ้น และสารมีสถานะอะไร (ถุงพลาสติกแฟบลง เกิดหยดน้ารอบ ๆ ขวดรูปกรวย
และสารมีสถานะเป็นของเหลว)
2. ครูตรวจสอบความรู้ เดิมของนักเรียนโดยใช้คาถามว่าการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว สถานะ
จากของเหลวเป็นแก๊สและจากแก๊สเป็นของเหลวเรี ยกว่าอะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (40 นาที)
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 น้าแข็งเปลี่ยนสถานะอย่างไร หน้า 83 ดังนี้
3.1 ข้อ 1 อภิปรายผลการทากิจกรรมเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดคะเน
3.2 ข้อ 2 อภิปรายการเปลี่ยนสถานะในแต่ละขั้นเรียกว่าอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร
4. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 น้าแข็งเปลี่ยนสถานะอย่างไร ข้อ 6-7 หน้า 84 โดยครูใช้วิธีการอ่าน
ที่เหมาะสมกับนักเรียนจากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนจะต้องอภิปรายอะไรบ้าง (อภิปรายการเปลี่ยนสถานะของสารที่เกิดขึ้น)
4.2 นักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง)
5. ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เรียกว่าอะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร ตามเข้าใจของ
นักเรียน
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6. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้าแข็ง หน้า 87 และร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จาก
ใบความรู้ลงในใบงาน 01 หน้า 88
7. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการอ่านใบความรู้ โดยครูอาจใช้คาถามดังนี้
7.1 น้าแข็ง น้า ละอองน้า หยดน้าและไอน้ามีสถานะอะไร (น้าแข็งมีสถานะเป็นของแข็ง น้า ละอองน้าและ
หยดน้ามีสถานะเป็นของเหลว ไอน้ามีสถานะเป็นแก๊ส)
7.2 เมื่อนาขวดรูปกรวยที่มีน้าแข็งตั้งทิ้งไว้เกิดอะไรขึ้น เรียกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าอะไร (เมื่อวาง
น้าแข็งไว้ น้าแข็งเปลี่ยนเป็นน้า เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการหลอมเหลว)
7.3 เมื่อวางน้าแข็งไว้แล้วเปลี่ยนเป็นน้า น้าแข็งได้รับความร้อนหรือสูญเสียความร้อน (น้าแข็งได้รับ
ความร้อน)
7.4 เมือ่ ให้ความร้อนกับน้าในขวดรูปกรวย น้าจะร้อนขึ้นหรือเย็นลง น้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เรียกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ว่าอะไร (เมื่อให้ความร้อนกับน้าในขวดรูปกรวย น้าร้อนขึ้น น้าที่ก้น
ภาชนะค่อย ๆ มีปริมาณน้อยลงเรื่อย ๆ จนหมดไป น้าเปลี่ยนเป็นไอน้า เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า
การกลายเป็นไอ)
7.5 เราสามารถมองเห็นไอน้าด้วยตาเปล่าหรือไม่ รู้ได้อย่างไรว่ามีไอน้าเกิดขึ้น (เราไม่สามารถมองเห็นไอน้า
ด้วยตาเปล่า ภายในภาชนะรูปกรวยและถุงพลาสติกน่าจะมีไอน้า สังเกตจากถุงพลาสติกพองขึ้น)
7.6 เมื่อดับไฟและตั้งขวดรูปกรวยไว้สักครู่ สารที่อยู่ในขวดรูปกรวยจะร้อนขึ้นหรือเย็นลงและเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร (สารที่อยู่ในขวดรูปกรวยเย็นลง มีฝ้าสีขาวใน
ถุงพลาสติกและหยดน้าเกาะที่ผิวด้านในของถุงพลาสติก เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการควบแน่น)
7.7 น้าเปลี่ยนเป็นไอน้าได้เพราะอะไร (เพราะการให้ความร้อนกับน้าหรือน้าได้รับความร้อน)
7.8 ไอน้าเป็นหยดน้าหรือละอองน้าได้เพราะอะไร (เพราะการทาให้อุณหภูมิของไอน้าลดลง หรือทาให้ไอน้า
เย็นลงหรือไอน้าสูญเสียความร้อน)
7.9 อุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสารอย่างไร (เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้าจะระเหยกลายเป็นไอ เมื่อ
อุณหภูมิลดลง น้าจะควบแน่นเป็นละอองน้าหรือหยดน้า)
7.10 เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะแล้ว จะสามารถกลับมาเป็นสถานะเดิมได้หรือไม่ อย่างไร (สารสามารถ
กลับมาเป็นสถานะเดิมได้ จากการทาให้สารร้อนขึ้นหรือเย็นลง ตัวอย่างเช่น น้าเปลี่ยนเป็นไอน้า เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น และไอน้าเปลี่ยนกลับเป็นน้าเหมือนเดิมเมื่ออุณหภูมิลดลง)
8. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 89-90
ขั้นสรุป (5 นาที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าแข็ง
10. ครูให้นักเรียนร่วมกัน สรุปผลว่า สารสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อทาให้เย็นลง
สารในสถานะของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว สารใน
สถานะของเหลวเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส เรียกว่า การกลายเป็นไอ แก๊สเมื่อทาให้เย็น
ลงจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น
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8. สื่อการเรียนรู / แหลงเรียนรู
8.1 สื่อการเรียนรู
- สื่อสไลดเรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (2)
- ใบกิจกรรมที่ 1 น้ําแข็งเปลี่ยนสถานะอยางไร หนา 84
- ใบความรูเ รื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง หนา 87
- ใบงาน 01 การเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง หนา 88-90
8.2 แหลงเรียนรู
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง หนา 88-90
10.การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ 1. สังเกตการตอบคําถาม
1.แบบประเมินความรู
ของน้ําแข็ง
ในชัน้ เรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

2. ทักษะกระบวนการ
- ลงความเห็นขอมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของ
น้ําแข็ง
- ตีความหมายขอมูลและ
ลงขอสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง
3. สังเกตพฤติกรรมดานมี
วินัย ใฝเรียนรูและมุงมั่นใน
การทํางาน

2. สังเกตทักษกระบวนการ 2.แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตรในการทํา กระบวนการทาง
กิจกรรม
วิทยาศาสตร

3.สังเกตดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช
คะแนน ต่ํากวา 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช
คะแนน ต่ํากวา 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (2)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (2)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

ชื่อ-สกุล

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การลงความเห็น
การตีความหมายข้อมูล
ข้อมูล
3

2

และลงข้อสรุป
1

3

2

1

รวมคะแนน
(6 คะแนน)
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เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็นข้อมูล

การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของน้าแข็งและไอน้ามาลง
ความเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสารที่
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของน้าแข็งและไอน้า
มาลงความเห็นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของสาร
ที่เปลี่ยนแปลงได้โดยรับ
คาแนะนาจากครู
สามารถตีความหมายข้อมูล สามารถตีความหมาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สถานะของน้าแข็งและ
แปลงสถานะของน้าแข็ง
ลงข้อสรุปว่าสารสามารถ และลงข้อสรุปว่าสาร
เปลี่ยนสถานะได้เมื่อทาให้ สามารถเปลี่ยนสถานะได้
ร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้ด้วย เมื่อทาให้ร้อนขึ้นหรือเย็น
ตนเอง
ลงได้โดยได้รับคาแนะนา
จากครู

เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ปรับปรุง (1)
สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของน้าแข็งและไอน้ามาลง
ความเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสารที่
เปลี่ยนแปลงได้บางส่วนแม้
จะได้รับคาแนะนาจากครู
สามารถตีความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สถานะของน้าแข็งและ
ลงข้อสรุปว่าสารสามารถ
เปลี่ยนสถานะได้เมื่อทาให้
ร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้
บางส่วนแม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขนึ้ ไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 21
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 21 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (3)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลงโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อทําใหเย็นลง การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวา การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ําผลไม
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ําผลไม
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สารสามารถเปลี่ยนสถานะไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อทําใหเย็นลง สารในสถานะของแข็งเมื่อไดรับความ
รอนสารเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวเรียกวา การหลอมเหลว สารในสถานะของเหลวเมื่อทําใหเย็นลงจะเปลี่ยนสถานะ
เปนของแข็ง เรียกวา การแข็งตัว การเปลี่ยนสถานะของสารเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจากสารที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงยังคงเปนสารเดิม
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-นาเสนอผลการทากิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1.ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยนักเรียนสังเกตน้าผลไม้ไว้ในแก้วแล้วใช้คาถาม ดังนี้
1.1 น้าผลไม้มีสถานะใด (น้าผลไม้มีสถานะเป็นของเหลว)
1.2 ถ้าเราต้องการทาให้น้าผลไม้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง เราจะทาอย่างไรได้บ้าง (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ทาได้โดยนาไปแช่ตู้เย็นหรือแช่ในช่องแช่แข็ง)
1.3 ตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งทาให้น้าผลไม้เปลี่ยนเป็นสถานะของแข็งได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง นักเรียนควรตอบได้ว่าเพราะตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งมีอุณหภูมิต่าจนทาให้น้าผลไม้เปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็งได้)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 2 น้าผลไม้เป็นเกล็ดน้าแข็งอย่างไร และจุดประสงค์ หน้า 91 จากนั้นครู
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยอาจใช้คาถามดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (สามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ได้)
3. นักเรียนอ่านวัสดุ - อุปกรณ์ หน้า 91 ครูนาสิ่งที่ต้องใช้มาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่างพร้อมทั้งอธิบายเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น
4. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 2 หน้า 91-92 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยสุ่ม
บางกลุ่มเล่าวิธีการทากิจกรรมตามความเข้าใจของนักเรียน จากนั้นครูทบทวนวิธีทากิจกรรม ข้อ 1-4 หน้า
91-92 โดยอาจใช้คาถามต่อไปนี้
4.1 ขั้น ตอนแรกต้ อ งท าอย่ า งไร (คาดคะเนว่ าจะเกิด อะไรขึ้น ถ้าแช่น้าผลไม้ ในอ่ างน้าแข็ งผสมเกลื อ
บันทึกผล)
4.2 หลังจากการคาดคะเนแล้ว ต้องทาอย่างไร (ทากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเนโดยเติมน้าผลไม้
ในแก้วพลาสติกแล้ววางในอ่างน้าแข็งผสมเกลือ)
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4.3 นักเรียนต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้าผลไม้อย่างไร (สังเกตการเปลี่ยนแปลงน้าผลไม้ทุก ๆ 5 นาที
โดยคนน้าแข็งผสมเกลือในอ่างไปเรื่อย ๆ)
4.4 นักเรียนต้องสังเกตน้าผลไม้โดยคนน้าแข็งผสมเกลือในอ่างนานเท่าไร (คนน้าแข็งจนสังเกตเห็นน้าผลไม้
เกิดการเปลี่ยนแปลง)
4.5 หลังจากสังเกตเห็นน้าผลไม้เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วทาอย่างไร (หลังจากสังเกตเห็นน้าผลไม้เป็นเกล็ด
น้าแข็งแล้ว แบ่งเกล็ดน้าแข็งใส่แก้วอีกใบ นาไปวางไว้นอกอ่างแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเกล็ด
น้าแข็งที่วางไว้ เมื่อผ่านไป 3 นาที บันทึกผล)
5. ครูให้นักเรียนคาดคะเน และนาเสนอผลการคาดคะเน
6. ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเนและบันทึกผลการทากิจกรรมลงในใบงาน 02
การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 93-94
7. ครูอาจสุ่มนักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรมที่ 2
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ โดยอาจใช้คาถามดังนี้
8.1 ก่ อ นการท ากิ จ กรรม น้ าผลไม้ ใ นแก้ ว มี ส ถานะใด (ก่ อ นท ากิ จ กรรมน้ าผลไม้ ใ นแก้ ว มี ส ถานะเป็น
ของเหลว)
8.2 เมื่อนาน้าผลไม้แช่ในอ่างน้าแข็งผสมเกลือ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (น้าผลไม้ในแก้วที่แช่ในอ่าง
น้าแข็งเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้าแข็ง)
8.3 เมื่อนาเกล็ดน้าแข็งมาตั้งไว้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (เกล็ดน้าแข็งกลายเป็นน้าผลไม้)
9. ครูให้นักเรียนอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบผลการคาดคะเนและผลการทากิจกรรม จากนั้นนาเสนอ
ขั้นสรุป (5 นาที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้
11. ครูให้นักเรียนร่วมกัน สรุป ผลว่า เมื่อทาให้ น้าผลไม้เย็นลง น้าผลไม้จะเปลี่ ยนสถานะจากของเหลวเป็น
ของแข็งและเมื่อให้ความร้อนกับเกล็ดน้าแข็งจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สไลด์เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (3)
- น้าผลไม้
- กะละมังพลาสติก
- ช้อน
- น้าแข็งก้อนเล็ก ๆ
- เกลือแกง
- แก้วพลาสติกใส
- ใบกิจกรรมที่ 2 น้าผลไม้เป็นเกล็ดน้าแข็งอย่างไร หน้า 91
- ใบงาน 02 การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 93-94
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8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 02 การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 93-94
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าผลไม้

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าผลไม้

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (3)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (3)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต

ชื่อ-สกุล

3

2

1

รวมคะแนน
(3 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการเก็บรายละเอียดของ
การเปลี่ยนแปลงของน้า
ผลไม้เมื่อทาให้เย็นลงหรือ
ทาให้ร้อนขึ้นได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการเก็บรายละเอียด
ของการเปลี่ยนแปลงของ
น้าผลไม้เมื่อทาให้เย็นลง
หรือทาให้ร้อนขึ้นได้โดย
รับคาแนะนาจากครู

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การเก็บรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงของน้าผลไม้
เมื่อทาให้เย็นลงหรือทาให้
ร้อนขึ้นได้บางส่วนแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครู
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (3)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

260

แผนการจัดการเรียนรูที่ 22
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แผนการเรียนรูที่ 22 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (4)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลงโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อทําใหเย็นลง การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวา การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ําผลไม
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําผลไม
- ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําผลไม
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สารสามารถเปลี่ ย นสถานะได เ มื่ อได รั บ ความรอนและเมื่อทําใหเย็น ลง สารในสถานะของแข็งเมื่อไดรับ
ความรอนสารเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวเรียกวา การหลอมเหลว สารในสถานะของเหลวเมื่อทําใหเย็นลงจะเปลี่ยน
สถานะเปนของแข็ง เรียกวา การแข็งตัว การเปลี่ยนสถานะของสารเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจากสาร
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังคงเปนสารเดิม
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนผลการทากิจกรรมที่ 2 ที่ผ่านมา ครูอาจใช้แนวคาถาม ดังนี้
1.1 น้าผลไม้ก่อนนาไปแช่อ่างน้าแข็งผสมเกลือมีสถานะอะไร (มีสถานะเป็นของเหลว)
1.2 น้าผลไม้หลังแช่อ่างน้าแข็งผสมเกลือมีสถานะอะไร (มีสถานะเป็นของแข็ง)
1.3 เมื่อนาน้าผลไม้หลังแช่อ่างน้าแข็งที่แบ่งมาวางไว้ น้าผลไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือไม่ อย่างไร
(น้าผลไม้เกิดการเปลี่ยนสถานะ โดยเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว)
1.4 จากกิจกรรมน้าผลไม้มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร (เปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็ง และจากของแข็ง
เป็นของเหลว)
2. ครูตรวจสอบความรู้ เดิมของนักเรียนโดยใช้คาถามว่าการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกว่า
อะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขัน้ สอน (40 นาที)
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 91
4. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจ กรรมที่ 2 ข้อ 5-6 หน้า 91-92 โดยครูใช้วิธีการอ่านที่เหมาะสมกับนักเรี ยน
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนจะต้องอภิปรายอะไรบ้าง (อภิปรายการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้)
4.2 นักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร และเมื่ออ่านใบความรู้แล้วนักเรียนจะต้องอภิปรายเรื่องอะไร
(ใบความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ และอภิปรายว่าการเปลี่ยนสถานะของน้าผมไม้ในแต่
ละช่วงเรียกว่าอะไร)
5. ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เรียกว่าอะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร ตามเข้าใจของ
นักเรียน
6. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 96 และให้แต่ละกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้ลงใน
ใบงาน 02 หน้า 95 และนาเสนอ
7. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากใบความรู้ โดยอาจใช้คาถามดังนี้
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7.1 การเปลี่ยนแปลงของน้าผลไม้เป็นเกล็ดน้าแข็งเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารจากสถานะใดเป็นสถานะใด
และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร (การเปลี่ยนแปลงของน้าผลไม้ เป็นเกล็ดน้าแข็งเป็นการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกว่าการแข็งตัว ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ว่าการแข็งตัว ครูให้ความรู้
เพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เรียกว่า การแข็งตัว)
7.2 การเปลี่ยนจากน้าผลไม้เป็นเกล็ดน้าแข็งเกิดขึ้นได้อย่างไร (น้าผลไม้สามารถเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้าแข็งได้
เมื่อทาให้น้าผลไม้เย็นลงหรือลดอุณหภูมิลงน้าผลไม้ลง)
7.3 การเปลี่ยนแปลงจากเกล็ดน้าแข็งเป็นน้าผลไม้ เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารจากสถานะใดเป็น สถานะ
ใด และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร (การเปลี่ยนแปลงของเกล็ดน้าแข็งเป็นน้าผลไม้เป็นการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการหลอมเหลว)
7.4 การเปลี่ยนจากเกล็ดน้าแข็งเป็นน้าผลไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร (เกล็ดน้าแข็งสามารถเปลี่ยนเป็นน้าผลไม้ได้
เมือ่ ทาให้เกล็ดน้าแข็งร้อนขึ้นหรือเพิ่มอุณหภูมิของเกล็ดน้าแข็ง)
7.5 การเปลี่ยนแปลงของน้าผลไม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่เพราะเหตุใด (การเปลี่ยนแปลง
ของน้าผลไม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะน้าผลไม้ที่แข็งตัวเป็นเกล็ดน้าแข็ง ยังคงเป็น
สารเดิม เพียงแต่มีสถานะเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น)
8. ครูใช้กิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการแข็งตัวและการหลอมเหลว โดย
8.1 ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อทากิจกรรม
8.2 ครูแจกบัตรภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหลอมเหลวและการแข็งตัวของสารในชีวิตประจาวันคู่ละ 1 ภาพ
8.3 ให้นักเรียนร่วมกันคิดว่าภาพที่คู่ตนเองได้นั้นเป็นการหลอมเหลวหรือการแข็งตัว
8.4 นักเรียนออกมาติดภาพของตนเองให้ตรงกับช่องการหลอมเหลวหรือการแข็งตัว
8.5 ครูกับนักเรียนร่วมกันเฉลยแต่ละภาพ พร้อมอภิปรายว่าการหลอมเหลวและการแข็งตัวมีการเปลี่ยน
สถานะอย่างไร
9. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 97-98
ขั้นสรุป (5 นาที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าผลไม้
11. ครูให้นักเรียนร่วมกัน สรุปผลว่า สารสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รั บความร้อนและเมื่อทาให้ เย็นลง
สารในสถานะของแข็งเมื่อได้รับความร้อนสารเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่า การหลอมเหลว สารใน
สถานะของเหลวเมื่อทาให้เย็นลงจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว การเปลี่ยนสถานะของ
สารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจากสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นสารเดิม
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (4)
- ใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 96
- ใบกิจกรรมที่ 2 น้าผลไม้เป็นเกล็ดน้าแข็งอย่างไร หน้า 91-92
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- ใบงาน 02 การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 95, 97-98
- บัตรภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหลอมเหลวและการแข็งตัวของสารในชีวิตประจาวัน
8.2 แหล่งเรียนรู้
9.ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 02 การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 97-98
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าผลไม้

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของน้าผลไม้
- ตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้
3. สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (4)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (4)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

ชื่อ-สกุล

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การลงความเห็น
การตีความหมายข้อมูล
ข้อมูล
3

2

และลงข้อสรุป
1

3

2

1

รวมคะแนน
(6 คะแนน)
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เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็นข้อมูล

การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของน้าผลไม้และเกล็ด
น้าแข็งมาลงความเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารได้ด้วยตนเอง

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของน้าผลไม้และ
เกล็ดน้าแข็งมาลงความ
เห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สถานะของสสารได้โดยรับ
คาแนะนาจากครู
สามารถตีความหมายข้อมูล สามารถตีความหมาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สถานะของน้าผลไม้และ
แปลงสถานะของน้าผลไม้
ลงข้อสรุปได้ว่าสสาร
และลงข้อสรุปได้ว่าสสาร
สามารถเปลี่ยนสถานะได้ สามารถเปลี่ยนสถานะได้
เมื่อทาให้ร้อนขึ้นหรือเย็น เมื่อทาให้ร้อนขึ้นหรือเย็น
ลงได้ด้วยตนเอง
ลงได้โดยได้รับคาแนะนา
จากครู

เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ปรับปรุง (1)
สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของน้าผลไม้และเกล็ด
น้าแข็งมาลงความเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารได้บางส่วนแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครู
สามารถตีความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สถานะของน้าผลไม้และ
ลงข้อสรุปได้ว่าสสาร
สามารถเปลี่ยนสถานะได้
เมื่อทาให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง
ได้บางส่วน แม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (4)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที.่ ..............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 23
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 23 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (5)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนขึน้ หรือเย็นลงโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
สารเปลี่ ย นจากสถานะหนึ่ งไปเปน อี กสถานะหนึ่งไดเมื่อเพิ่มหรือลดความรอน การเปลี่ย นแปลงนี้เรียกวา
การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3.จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
- ความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซเมื่อพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะ
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สารสามารถเปลี่ ย นสถานะได เ มื่ อ ได รั บ ความร อ นและเมื่ อ ทํ า ให เย็ น ลง สารในสถานะของแข็ ง เมื่ อ ได รั บ
ความรอนจะเปลี่ยนสถานะเปนแกสโดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา การระเหิด สารในสถานะแกสเมื่อทําใหเย็น
ลงจะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง โดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา การระเหิดกลับ
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-นาเสนอผลการทากิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
5.2 ความสามารถในการคิด
-คิดคาดคะเนผลการทากิจกรรมการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐาน โดยใช้คาถามว่า จากกิจกรรมที่ 1 น้าแข็งมีการเปลี่ยนจากน้าแข็งเป็นน้า จากน้าเป็น
ไอน้าและจากไอน้าเป็นน้า มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร และเรียกว่าอะไร (น้าแข็งเป็นของแข็งเปลี่ยนเป็นน้าที่มี
สถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว น้าเป็นของเหลวเปลี่ยนเป็นไอน้าที่มีสถานะเป็นแก๊ส เรียกว่า
การกลายเป็นไอ และไอน้าเป็นแก๊สเปลี่ยนเป็นน้าที่มีสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
2.1 นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า มี ส ารใดบ้ า งที่ เ ปลี่ ย นสถานะจากของแข็ ง เป็ น แก๊ ส ได้ โ ดยไม่ ผ่ า นการเป็ น ของเหลว
และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร (ตอบตามความเข้าใจของนักเรียน เช่น พิมเสน เรียกการเปลี่ยนแปลง
นี้ว่า การระเหิด)
2.2 นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า มี ส ารใดบ้ า งที่ เ ปลี่ ย นสถานะจากแก๊ ส เป็ น ของแข็ ง ได้ โ ดยไม่ ผ่ า นการเป็ น ของเหลว
และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร (ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น พิมเสน เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้
ว่า การระเหิดกลับ)
ขั้นสอน (40 นาที)
3. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 3 พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร และจุดประสงค์ หน้า 99 จากนั้นครู
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยอาจใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน)
3.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (สามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนได้)
4. นักเรียนอ่านวัสดุ – อุปกรณ์ หน้า 99 ครูนาสิ่งที่ต้องใช้มาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่างพร้อมทั้งอธิบาย
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกีย่ วกับสิ่งเหล่านั้น
5. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 3 ข้อ 1-6 หน้า 99-100 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
โดยสุ่มบางกลุ่มเล่าวิธีการทากิจกรรมตามความเข้าใจของนักเรียน จากนั้นครูทบทวนวิธีทากิจกรรมโดยใช้
คาถามต่อไปนี้
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5.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นลาดับแรก (สังเกตสมบัติพิมเสนที่อยู่ในบีกเกอร์)
5.2 นักเรียนต้องสังเกตสมบัติใดบ้าง (สังเกตสี สถานะและกลิ่นของพิมเสน)
5.3 หลังจากนั้นนักเรียนต้องทาอย่างไร (นากระดาษแข็งที่เจาะรูปิดปากบีกเกอร์และนาบีกเกอร์ไปวางบน
ตะแกรงและนาแก้วพลาสติกใสครอบตรงรูที่เจาะไว้บนกระดาษแข็ง)
5.4 นักเรียนต้องคาดคะเนเรื่องอะไร (คาดคะเนว่าเมื่อนาบีกเกอร์ใส่พิมเสนไปให้ความร้อน พิมเสนจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร)
5.5 หลังจากที่ให้ความร้อนกับพิมเสนและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพิมเสนแล้วนักเรียนทาอะไรต่อ
(ดับไฟแล้วตั้งทิ้งไว้ 5 นาที แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพิมเสนอีกครั้ง)
5.6 เพราะเหตุใดจึงต้องดับไฟ (เพื่อลดอุณหภูมิให้กับพิมเสนหรือทาให้พิมเสนเย็นลง)
5.7 นักเรียนต้องสังเกตการเปลี่ยนของพิมเสนอย่างไรบ้าง (สังเกตปริมาณของพิมเสนที่ก้นบีกเกอร์ ข้ าง
บีกเกอร์ บนกระดาษและภายในแก้วพลาสติก)
5.8 หลังจากนั้นนักเรียนต้องทาอย่างไร (เปรียบเทียบสมบัติของสารที่พบบนกระดาษและแก้วพลาสติกใส
กับสมบัติของพิมเสนก่อนให้ความร้อน)
6. เมื่อตรวจสอบจนแน่ ใจว่านั กเรี ย นเข้าใจวิธีทากิจกรรม ครูเตือนเรื่องความปลอดภัยในการใช้ตะเกี ย ง
แอลกอฮอล์ โดยระวังไม่เอียงตะเกียงซึ่งจะทาให้แอลกอฮอล์หกและต้องวางตะเกียงบนโต๊ะที่มั่นคง ไม่ถือ
ตะเกียงแอลกอฮอล์ไปมาขณะจุดไฟ
7. นักเรียนเริ่มลงมือทากิจกรรม และบันทึกผลการทากิจกรรม ในใบงาน 03 การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
หน้า 101-102
8. นักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรม
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบสมบัติของสารที่พบบนกระดาษและในแก้วพลาสติกใสกับสมบัติ
ของพิมเสนก่อนให้ความร้อน โดยอาจใช้คาถามดังนี้
9.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง เมื่อให้ความร้อนกับพิมเสน (เมื่อให้ความร้อนกับเกล็ดพิมเสน เกล็ดพิมเสน
บางส่วนในบีกเกอร์จะค่อย ๆ หายไป และมีเกล็ดพิมเสนเกาะที่รอบ ๆ รูของแผ่นกระดาษแข็งและ
ข้าง ๆ บีกเกอร์มีฝ้าสีขาวเกิดขึ้น)
9.2 สิ่งใดที่ทาให้พิมเสนเกิดการเปลี่ยนแปลง (ความร้อนหรือการทาให้พิมเสนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น)
9.3 เมื่อให้ความร้อน พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่ และเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใด รู้ได้อย่างไร
(เมื่อให้ความร้อนพิมเสน พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส รู้ได้จากการได้กลิ่นของ
พิมเสน)
9.4 เมื่อพิมเสนเย็นลง พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่ เปลี่ ยนจากสถานะใด เป็นสถานะใดและรู้ได้
อย่างไร (เมื่อทาให้พิมเสนเย็นลง พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็ง รู้ได้จากมีฝ้าเกาะที่
ข้าง ๆ บีกเกอร์ และแก้วพลาสติก และมีเกล็ดพิมเสนที่ขอบรูของกระดาษแข็ง)
ขั้นสรุป (5 นาที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่ มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของพิมเสน
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11. ครูให้นักเรียนร่วมกัน สรุปผลว่าเมื่อให้ความร้อนกับพิมเสน พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็น
แก๊สและเมื่อทาให้พิมเสนเย็นลง พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็ง
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สไลด์เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (5)
- แก้วพลาสติกใส
- บีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
- แผ่นกระดาษแข็งเจาะรู
- พิมเสน
- ช้อนตักสารเบอร์ 2
- ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
- ไม้ขีดไฟ
- กระป๋องทรายสาหรับดับไฟ
- ใบกิจกรรมที่ 3 พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร หน้า 99-100
- ใบงาน 03 การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน หน้า 101-103
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 03 การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน หน้า 101-103
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนสถานะ
ของพิมเสน

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตการเปลี่ยนสถานะ
ของพิมเสน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง
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ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

- ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซเมื่อพิมเสนมีการ
เปลี่ยนสถานะ
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน อันพึงประสงค์
การทางาน

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑการตัดสิน

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (5)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4
เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (5)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต
การหาความสัมพันธ

ชื่อ-สกุล

ระหว่างสเปซกับสเปซ
3

2

1

3

2

รวมคะแนน
(6 คะแนน)

1

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

การสังเกต

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการเก็บรายละเอียดของ
สมบัติของพิมเสนและการ
เปลี่ยนแปลงของพิมเสน
เมื่อทาให้ร้อนขึ้นและทาให้
เย็นลงได้ด้วยตนเอง

การหาความสัมพันธ์

สามารถนาระบุการครอบ
ครองพื้นที่ของพิมเสนเมื่อ
ได้รับความร้อนและทาให้
เย็นลงได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการเก็บรายละเอียด
ของสมบัติของพิมเสนและ
การเปลี่ยนแปลงของ
พิมเสนเมื่อทาให้ร้อนขึ้น
และทาให้เย็นลงได้โดยรับ
คาแนะนาจากครู
สามารถนาระบุการครอบ
ครองพื้นที่ของพิมเสนเมื่อ
ได้รับความร้อนและทาให้
เย็นลงได้โดยรับคาแนะนา
จากครู

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การเก็บรายละเอียดของ
สมบัติของพิมเสนและการ
เปลี่ยนแปลงของพิมเสนเมื่อ
ทาให้ร้อนขึ้นและทาให้เย็น
ลงได้บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
สามารถนาระบุการครอบ
ครองพื้นที่ของพิมเสนเมื่อ
ได้รับความร้อนและทาให้
เย็นลงได้บางส่วนแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครู

ระหว่างสเปซกับสเปซ
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (5)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 24
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 24 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (6)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลงโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อทําใหเย็นลง การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวา การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สารสามารถเปลี่ ย นสถานะได เ มื่ อ ได รั บ ความร อ นและเมื่ อ ทํ า ให เย็ น ลง สารในสถานะของแข็ ง เมื่ อ ได รั บ
ความรอนจะเปลี่ยนสถานะเปนแกสโดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา การระเหิด สารในสถานะแกสเมื่อทําให
เย็นลงจะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง โดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา การระเหิดกลับ
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-อธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1.ครูทบทวนผลการทากิจกรรมที่ 3 ที่ผ่านมา โดยอาจใช้แนวคาถามดังนี้
1.1 จากกิจกรรมพิมเสนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (เมื่อให้ความร้อนกับพิมเสน พิมเสนมีการเปลี่ยนจาก
เกล็ดพิมเสนซึ่งมีส ถานะเป็น ของแข็งเป็นไอพิมเสนซึ่งมีส ถานะเป็นแก๊สและเมื่ออุณหภูมิล ดลง ไอ
พิมเสนจะมีการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นเกล็ดพิมเสนซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง)
1.2 พิมเสนเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร (ตอบตามความเข้าใจของ
นักเรียน เช่น การระเหิด)
1.3 พิมเสนเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็ง เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร (ตอบตามความเข้าใจของ
นักเรียน เช่น การระเหิดกลับ)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้ หน้า 91
3. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 3 ข้อ 7-8 หน้า 100 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดย
สุ่มนักเรียนบางกลุ่มเล่าวิธีการทากิจกรรมตามความเข้าใจของนักเรียน จากนั้นครูทบทวนวิธีทากิจกรรมโดย
ใช้คาถามต่อไปนี้
3.1 นักเรียนต้องอภิปรายความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน)
3.2 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน)
3.3 นักเรียนต้องสรุปเกี่ยวกับเรื่องอะไรจากใบความรู้การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน (การเรียกชื่อการเปลี่ยน
สถานะของพิมเสนแต่ละช่วง)
4. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน หน้า 104 และบันทึกผลในใบงาน 03 การเปลี่ยน
สถานะของพิมเสน หน้า 103
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยอาจใช้คาถามดังนี้
5.1 การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนจากของแข็งเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่าอะไร
(การระเหิด)
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5.2 การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนจากของแก๊สเป็นของแข็ง โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่าอะไร
(การระเหิดกลับ)
5.3 การกลายเป็ น ไอและการระเหิ ด แตกต่างกันอย่างไร (การกลายเป็นไอเป็นการเปลี่ ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นแก๊ส ส่วนการระเหิดเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส)
5.4 การเปลี่ ย นสถานะของพิ ม เสนเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพหรื อ ไม่ รู้ ไ ด้ อ ย่ า งไร (เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น)
6. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเมื่อให้ความร้อนกับพิมเสนเราเห็นสารที่มีลักษณะเหมือนควันสีขาวลอยอยู่ในภาชนะ
สารที่เห็นนี้ คือ พิมเสนที่อยู่ในสถานของแข็งไม่ใช่แก๊ส เพราะพิมเสนที่อยู่ในสถานะแก๊สไม่สามารถมองเห็น
ได้ แต่ทราบได้จากการได้กลิ่น แต่สารบางชนิดที่มีสีและสามารถระเหิดได้เราจะเห็นไอของสารนั้นในสถานะ
แก๊ส เช่น ไอของไอโอดีน ซึ่งครูให้นักเรียนดูวิดีโอการเปลี่ยนสถานะของไอโอดีนและอภิปรายการเปลี่ยน
สถานะในแต่ละช่วงของไอโอดีน
7. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 105-106
ขั้นสรุป (5 นาที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
น้าผลไม้
9. ครู ให้ นักเรี ย นร่ ว มกัน สรุ ป ผลว่า สารสามารถเปลี่ ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อทาให้ เย็ น ลง
สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส เรียกว่า การระเหิด และสารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็ง
โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ
10. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะในชีวิตประจาวัน โดยใช้คาสาคัญ
ดังนี้ การหลอมเหลว การแข็งตัว การกลายเป็นไอ การควบแน่น การระเหิดและการระเหิดกลับ
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (6)
- ใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน หน้า 104
- ใบกิจกรรมที่ 3 พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร หน้า 100
- ใบงาน 03 การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน หน้า 103, 105-106
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 03 การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน หน้า 103, 105-106
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10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. อธิบายการเปลี่ยน
สถานะของพิมเสน

วิธีการ
1. สังเกตการตอบคาถาม
ในชั้นเรียนและเนื้อหา
ในใบงาน

เครื่องมือ
1. แบบประเมินความรู้

2. ทักษะกระบวนการ
2. สังเกตทักษกระบวนการ 2. แบบประเมินทักษะ
- การลงความเห็นจากข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์ในการทา กระบวนการทาง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ กิจกรรม
วิทยาศาสตร์
ของพิมเสน
- การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของพิมเสน
3. สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

3. สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

3. แบบสังเกตคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (6)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกีย่ วกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป
แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (6)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

ชื่อ-สกุล

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การลงความเห็น
การตีความหมายข้อมูล
ข้อมูล
3

2

และลงข้อสรุป
1

3

2

1

รวมคะแนน
(6 คะแนน)
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เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็นข้อมูล

การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพิมเสนและไอพิมเสน
มาลงความเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสารได้
ด้วยตนเอง

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของพิมเสนและไอ
พิมเสนมาลงความเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารได้โดยรับ
คาแนะนาจากครู
สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับ สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของ
การเปลี่ยนสถานะของ
พิมเสนมาตีความหมายและ พิมเสนมาตีความหมาย
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสารได้ เปลี่ยนสถานะของสสารได้
ด้วยตนเอง
โดยได้รับคาแนะนาจากครู

เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

ปรับปรุง (1)
สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพิมเสนและไอพิมเสนมา
ลงความเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสารได้
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของ
พิมเสนมาตีความหมายและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสารได้
บางส่วน แม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (6)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง......................................................................................................................... ........................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 25
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 25 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (7)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลงโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
สารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งไดเมื่อไดรับความรอนและเมื่อทําใหเย็นลง การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวา การเปลี่ยนสถานะ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สารสามารถเปลี่ ย นสถานะได เ มื่ อได รั บ ความรอนและเมื่อทําใหเย็น ลง สารในสถานะของแข็ งเมื่อไดรับ
ความรอนจะเปลี่ยนเปนของเหลวเรียกวา การหลอมเหลว สารในสถานะของเหลวเมื่อทําใหเย็นลงจะเปลี่ยนเปน
ของแข็ง เรียกวา การแข็งตัว สารในสถานะของเหลวเมื่อไดรับความรอนจะเปลี่ยนเปนแกส เรียกวา การกลายเปนไอ
มี ส องลั ก ษณะคื อ การระเหยและการเดื อ ด สารในสถานะแก ส เมื่ อ ทํ า ให เ ย็ น ลงจะเปลี่ ย นเป น ของเหลวเรีย กวา
การควบแนน สารในสถานะของแข็งเมื่อไดรับความรอนจะเปลี่ยนเปนแกส โดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา
การระเหิด และสารในสถานะแกสเมื่อทําใหเย็นลงจะเปลี่ยนเปนของแข็ง โดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา การ
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ระเหิดกลับ การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจากสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังคง
เป็นสารเดิม การเปลี่ยนแปลงของสสารที่พบในชีวิตประจาวันบางอย่างเป็นการเปลี่ยนสถานะ
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์การเปลี่ยนสถานะของสสาร
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 จากกิจกรรมที่ 1-3 สารมีกี่สถานะ อะไรบ้าง (สารมี 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส)
1.2 สารเปลี่ยนสถานะได้อย่างไร (สารเปลี่ยนสถานะได้เมื่อทาให้สารร้อนขึ้นหรือเย็นลง)
1.3 การเปลี่ยนแปลงของสารที่นักเรียนพบในชีวิตประจาวันใดบ้างที่มีการเปลี่ยนสถานะ และมีการเปลี่ยน
สถานะจากสถานะใดเป็นสถานะใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ไอศกรีมหลอมเหลว
โดยมีการเปลี่ยนสถานะจากสถานะของแข็งเป็นของเหลว)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 4 สสารมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง หน้า 107 และจุดประสงค์ จากนั้น
ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยอาจ ใช้คาถามดังนี้
2.1 นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนสถานะของสสาร)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสารวจหรือการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (สามารถยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสสารได้)
3. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 4 สสารมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง หน้า 107 จากนั้นครูตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทากิจกรรมตามความเข้าใจของนักเรียน และครู
ชี้ แ จงว่ า การส ารวจหรื อ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นสถานะของสสสารในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ท ามาแล้ ว
หากนักเรียนไม่ได้สืบค้นข้อมูลมา ครูอาจช่วยเหลือด้วยการเตรียมข้อมูลไว้ให้นักเรียน
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนภาพความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสารตั้งแต่การทากิจกรรม
ที่ 1-3 ซึ่งต้องมีคาว่าการหลอมเหลว การแข็งตัว การกลายเป็นไอ การควบแน่น การระเหิดและการระเหิด
กลับ ตามความเข้าใจของตนเองและจากความรู้ที่ได้เรียนมา
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5. ครูชวนนักเรียนตรวจความถูกต้องของแผนภาพที่นักเรียนเขียนไว้ โดยอ่านใบความรู้ เรื่อง การเปลี่ยน
สถานะของสสาร หน้า 108
6. นักเรียนเริ่มอ่านใบความรู้และเปรียบเทียบแผนภาพในใบความรู้กับแผนภาพที่นักเรียนเขียนไว้ว่าเหมือน
หรือแตกต่างอย่างไร และถ้าแผนภาพของตนเองยังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง
7. ครูให้นักเรียนนาเสนอผลการสารวจหรือสืบค้นข้อมูลตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสสารในชีวิตประจาวัน
ในใบงาน 04 การเปลี่ยนสถานะของสสาร หน้า 109-110
8. หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
8.1 การหลอมเหลวคืออะไรและยกตัวอย่างการหลอมเหลวของสารที่พบในชีวิตประจาวัน (การหลอมเหลว
คือ การเปลี่ยนสถานะของสารเมื่อได้รับความร้อน โดยสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว
เช่น การหลอมเหลวของเทียนไข การหลอมเหลวของไอศกรีม)
8.2 การกลายเป็นไอคืออะไรและยกตัวอย่างการกลายเป็นไอของสารที่พบในชีวิตประจาวัน (การกลายเป็น
ไอ คือ การเปลี่ยนสถานะของสารเมื่อได้รับความร้อน โดยสารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส
เช่น การระเหยของน้าในแม่น้า การทานาเกลือจากน้า)
8.3 การกลายเป็นไอมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง (การกลายเป็นไอมี 2 ลักษณะ คือ การระเหยและการเดือด)
ครูเพิ่มเติมความแตกต่างของการระเหยและการเดือดว่า การระเหยจะเกิดบริเวณผิวของของเหลว
ส่วนการเดือดจะเกิดได้ทุกส่วนของของเหลว
8.4 การควบแน่นคืออะไรและยกตัวอย่างการควบแน่น ของสารที่พบในชีวิตประจาวัน (การควบแน่น คือ
การเปลี่ยนสถานะของสารเมื่อทาให้เย็นลง โดยสารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว เช่น การเกิด
ฝน)
8.5 การแข็ ง ตั ว คื อ อะไรและยกตั ว อย่ า งการแข็ ง ตั ว ของสารที่ พ บในชี วิ ต ประจ าวั น (การแข็ ง ตั ว คื อ
การเปลี่ยนสถานะของสารเมื่อทาให้เย็นลง โดยสารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ นของแข็ง เช่น
การทาไอศกรีม การทาตุ๊กตาจากปูนปลาสเตอร์ การทาวุ้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ)
8.6 การระเหิดคืออะไรและยกตัวอย่างการระเหิดของสารที่พบในชีวิตประจาวัน (การระเหิด คือ การเปลี่ยน
สถานะของสารเมื่อได้รับความร้อน โดยสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส เช่น การระเหิดของ
ลูกเหม็นการระเหิดของพิมเสน การระเหิดของการบูร)
8.7 การระเหิดกลับคืออะไรและยกตัวอย่างการระเหิดกลับของสารที่พบในชีวิตประจาวัน (การระเหิดกลับ
คือ การเปลี่ ย นสถานะของสารเมื่อทาให้เย็นลง โดยสารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็ง เช่น
การระเหิดกลับของการบูร)
8.8 การเปลี่ ย นแปลงใดบ้ า งเป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ เพราะเหตุ ใ ด (การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
การหลอมเหลว การกลายเป็น ไอ การควบแน่น การแข็งตัว การระเหิ ด การระเหิ ดกลั บ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ เพราะเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารและสมบัติของสารยังเหมือนเดิม)
9. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรมในใบงาน 04 การเปลี่ยนสถานะของสสาร หน้า 110
ขั้นสรุป (5 นาที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร
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11. ครูให้นักเรียนร่วมกัน สรุปผลว่าสารสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อทาให้ เย็นลง
สารในสถานะของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นของเหลวเรียกว่า การหลอมเหลว สารในสถานะ
ของเหลวเมื่อทาให้เย็นลงจะเปลี่ยนเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว สารในสถานะของเหลวเมื่อได้รับ
ความร้อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า การกลายเป็นไอ มีสองลักษณะคือการระเหยและการเดือด สารใน
สถานะแก๊สเมื่อทาให้เย็นลงจะเปลี่ยนเป็นของเหลวเรียกว่า การควบแน่น สารในสถานะของแข็งเมื่อได้รับ
ความร้อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด และสารในสถานะแก๊ส
เมื่อทาให้เย็นลงจะเปลี่ยนเป็นของแข็ง โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ การเปลี่ยน
สถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจากสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นสารเดิม
การเปลี่ยนแปลงของสสารที่พบในชีวิตประจาวันบางอย่างเป็นการเปลี่ยนสถานะ
11. นักเรียนทาใบงาน 05 แบบฝึกหัด เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร ทาเป็นการบ้าน หน้า 111-113
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (7)
- ใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร
- ใบกิจกรรมที่ 4 สสารมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง หน้า 107
- ใบงาน 04 การเปลี่ยนสถานะของสสาร หน้า 109-110
- ใบงาน 05 แบบฝึกหัด เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร หน้า 111-113
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 04 การเปลี่ยนสถานะของสสาร หน้า 109-110
9.2 ใบงาน 05 แบบฝึกหัด เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร หน้า 111-113

288

10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ 1. สังเกตการตอบคาถาม
ของพิมเสน
ในชั้นเรียนและเนื้อหา
ในใบงาน

2. ทักษะกระบวนการ
- การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร
3. สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

1.แบบประเมินความรู้

2. สังเกตทักษกระบวนการ 2.แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา กระบวนการทาง
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์
3. สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (7)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4
เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (7)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

ชื่อ-สกุล

3

2

1

รวมคะแนน
(3 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของ
สสารและลงข้อสรุปได้ว่า
สสารสามารถเปลี่ยน
สถานะได้เมื่อทาให้ร้อนขึ้น
หรือเย็นลงได้ด้วยตนเอง

สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของ
สสารและลงข้อสรุปได้ว่า
สสารสามารถเปลี่ยน
สถานะได้เมื่อทาให้ร้อนขึ้น
หรือเย็นลงได้โดยได้รับ
คาแนะนาจากครู

สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานะของสสาร
และลงข้อสรุปได้ว่าสสาร
สามารถเปลี่ยนสถานะได้
เมื่อทาให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง
ได้บางส่วนแม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู

คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการประเมินคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (7)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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เฉลยใบงาน

293

วาดรูปสิ่งที่คาดคะเน วาดรูปสิ่งที่สังเกตได้

บันทึกผลการคาดคะเน
ตามความเข้าใจ

ก้อนน้าแข็งเมื่อวางไว้
มีขนาดเล็กลงจน
หายไปหมด และมีน้า
อยู่ที่ก้นภาชนะ
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วาดรูปสิ่งที่คาดคะเน วาดรูปสิ่งที่สังเกตได้
บันทึกผลการคาดคะเน
ตามความเข้าใจ

น้าในขวดรูปกรวย
จะค่อย ๆ จะมีปริมาณ
น้อยลงและถุงพลาสติก
ค่อย ๆ พองขึ้น

วาดรูปสิ่งที่คาดคะเน วาดรูปสิ่งที่สังเกตได้
บันทึกผลการคาดคะเน มีหยดน้าเกาะที่ข้างขวด
ตามความเข้าใจ

รูปกรวย มีฝ้าสีขาวเกาะ
ที่ผิวด้านในถุงพลาสติก
และถุงพลาสติกแฟบลง
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ของแข็ง

ของเหลว

การหลอมเหลว
ของเหลว

แก๊ส

การกลายเป็นไอ
แก๊ส
การควบแน่น

ของเหลว
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น้าแข็งมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกการเปลี่ยน
สถานะนี้ว่า การหลอมเหลว

มีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สเรียกการเปลี่ยน
สถานะนี้ว่า การกลายเป็นไอ

มีการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของเหลวเรียกการเปลี่ยน
สถานะนี้ว่า การควบแน่น
เหมือน/แตกต่าง
คาตอบขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของนักเรียน เช่น เหมือนกับที่
คาดคะเน คือ น้าแข็งหลอมเหลวกลายเป็นน้า
เหมือน/แตกต่าง
คาตอบขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของนักเรียน เช่น
เหมือนกับทีค่ าดคะเน คือ ไอน้าสามารถเปลีย่ นเป็นหยดน้าซึง่ เป็นของเหลวได้
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เหมือน/แตกต่าง
คาตอบขึ้นอยู่กับการคาดคะเน
จะพบหยดน้าเกาะที่ผิวด้านในของถุงพลาสติก ของนั
การเปลี
้เรียกว่า
กเรี่ยยนแปลงนี
น
การควบแน่น
เมื่อน้าแข็งได้รับความร้อน น้าแข็งจะเปลี่ยนเป็นน้า และน้าเปลี่ยนเป็นไอน้า
และเมื่อทาให้เย็นลง ไอน้าสามารถเปลี่ยนเป็นหยดน้าซึ่งเป็นของเหลวได้
การเปลี่ยนแปลงของน้าแข็งตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรมเกิดจาก
การทาให้สารร้อนขึ้นหรือเย็นลงหรือทาให้อุณหภูมขิ องสารเพิ่มขึ้นและ
ลดลง

สารสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อทาให้เย็นลง
สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลว
สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอ
และสารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวเรียกว่าการควบแน่น
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ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน เชน น้ําผลไมในแกวเย็นลง น้ําผลไมในแกวจะแข็ง

บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน น้ําผลไมยังไม
เปลี่ยนแปลง ยังเปนของเหลว สีสม
บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน น้ําผลไมยัง
ไมเปลี่ยนแปลง ยังเปนของเหลว สีสม
บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน น้ําผลไมยัง
ไมเปลี่ยนแปลง ยังเปนของเหลว สีสม
บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน เริ่มมีเกล็ดน้ําแข็ง
เกิดขึ้นที่ขอบแกวพลาสติก
8

บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน น้ําผลไมทั้งหมด
เปลี่ยนเปนเกล็ดน้ําแข็งสีสม

299

10

บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน น้ําผลไมทั้งหมด
เปลี่ยนเปนเกล็ดน้ําแข็งสีสม

12

บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน น้ําผลไมทั้งหมด
เปลี่ยนเปนเกล็ดน้ําแข็งสีสม

14

บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน น้ําผลไมทั้งหมด
เปลี่ยนเปนเกล็ดน้ําแข็งสีสม

16

บันทึกผลตามที่สังเกตได เชน น้ําผลไมทั้งหมด
เปลี่ยนเปนเกล็ดน้ําแข็งสีสม

บันทึกผลตามที่สังเกตได
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ของเหลว

ของแข็ง

การแข็งตัว
ของแข็ง
การหลอมเหลว

ของเหลว
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บันทึกตามที่นักเรียนคาดคะเน เช่น เหมือนกับที่คาดคะเนคือเมื่อนาน้าผลไม้
แช่ในอ่างน้าแข็งผสมเกลือ น้าผลไม้จะเย็นลง และเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้าแข็ง

น้าผลไม้ที่เป็นเกล็ดน้าแข็งเมื่อวางนอกอ่างน้าแข็ง
จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว

น้าผลไม้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้
ว่าการแข็งตัว น้าผลไม้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวได้ เรียก
การเปลี่ยนสถานะนี้ว่า การหลอมเหลว
การเปลี่ยนสถานะของน้าผลไม้เกิดขึ้นเนื่องจากน้าผลไม้ได้รับหรือสูญเสีย
ความร้อน หรือ เกิดขึ้นจากการทาให้น้าผลไม้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยน้าผลไม้
สูญเสียความร้อนจะเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้าแข็ง ส่วนเกล็ดน้าแข็งได้รับความร้อนจะ
เปลีย่ นเป็นน้าผลไม้นาแข็
้ ง
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การเปลี่ยนแปลงของน้าผลไม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจาก
สารที่ได้หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นสารเดิมสังเกตจากสีของสาร
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเดียวกัน

เมื่อทาให้ของเหลวสูญเสียความร้อนหรือเย็นลง ของเหลวสามารถเปลี่ยน
สถานะเป็น ของแข็งได้ เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า การแข็งตัว และเมื่อทา
ให้ของแข็งได้รับความร้อนหรือร้อนขึ้น ของแข็งจะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลวได้เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า การหลอมเหลว การเปลี่ยนสถานะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารยังคงเป็นสารเดิมแต่สถานะเปลี่ยนไปจึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
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พิมเสนเป็นของแข็ง สีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว

ขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของนักเรียน เช่น เกล็ดพิมเสนบางส่วนในบีกเกอร
หายไป
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คาตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน
ครูกาชับให้นักเรียนวาดรูปให้เหมือนสิ่งทีส่ ังเกตได้จริงให้ได้มากที่สุด
เช่น วาดภาพแสดงให้เห็นว่า เมื่อได้รับความร้อนเกล็ดพิมเสนบางส่วน
ในบีกเกอรหายไป มีของแข็งสีขาวเกาะข้างบีกเกอรเหนือขึ้นมาจาก
บริเวณก้นภาชนะ มีเกล็ดสีขาวเกาะตามขอบรูของกระดาษแข็ง
บรรยายลักษณะสี กลิ่นและ ตาแหน่งที่พบสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เช่น พบของแข็งสีขาวที่ข้างบีกเกอรและ ของแข็งสีขาวตามขอบรูของ
กระดาษแข็ง มีกลิ่นเหมือนพิมเสน

พบของแข็งสีขาวที่ข้างบีกเกอรและ ของแข็งสีขาวตามขอบรูของกระดาษ
แข็ง และมีกลิ่นพิมเสนออกมาจากบีกเกอร

305

ก่อนพิมเสนได้รับความร้อน มีสมบัติเป็นของแข็ง สีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว
หลังให้ความร้อนยังมีสมบัติเป็นของแข็ง สีขาว มีกลิ่นเหมือนเดิม

ของแข็ง
การระเหิด

แก๊ส

แก๊ส
การระเหิดกลับ

ของแข็ง
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คาตอบขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของนักเรียน ตัวอย่างเช่น เหมือนกับที่
คาดคะเน คือ เกล็ดพิมเสนบางส่วนในบีกเกอรหายไป

พิมเสนเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็งเหมือนเดิม

พิมเสนเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส เรียกว่า การระเหิด และ
เปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็ง เรียกว่า การระเหิดกลับ
การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนจากของแข็งเป็นแก๊สเกิดจากพิมเสนได้รับความ
ร้อน การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนจากแก๊สเป็นของแข็งเกิดจากพิมเสน
สูญเสียความร้อน
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การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื่องจากสาร
ที่ได้จากเกิดการเปลี่ยนสถานะยังเป็นพิมเสนเหมือนเดิมแต่สถานะเปลี่ยนไป

เมือ่ พิมเสนได้รบั ความร้อน พิมเสนจะเปลีย่ นสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่
เป็นของเหลวก่อน และเมื่อดับไฟและวางไว้ 5 นาที พิมเสนสูญเสียความร้อน
และเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็งโดยไม่เป็นของเหลวก่อน
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เทียนไขหลอมเหลว เนยหลอมเหลว

การทานาเกลือ

การเกิดฝน

การทาไอศกรีม การหล่อเทียน การทาขนมวุ้นรูปทรงต่าง ๆ

การบูรระเหิด
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ไอโอดีนระเหิดกลับ

เมื่อได้รับความร้อน สารในสถานะของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวเรียกว่าการ
หลอมเหลว สารในสถานะของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สเรียกว่า การกลายเป็นไอ
สารในสถานะของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านการเปลี่ยนเป็นของเหลว
เรียกว่า การระเหิด
เมื่อทาให้เย็นลง สารในสถานะแก๊สเปลี่ยนเป็นของเหลวเรียกว่า การควบแน่น
สารในสถานะของเหลวเปลี่ยนเป็นของแข็งเรียกว่า การแข็งตัว สารในสถานะ
แก๊สเปลี่ยนเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกว่า การระเหิดกลับ
สารมีการเปลี่ยนสถานะเมื่อได้รับความร้อนหรือทาให้เย็นลง
การเปลี่ยนสถานะของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
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ไอโอดีนในรูป ข เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส เรียกว่าการระเหิด และ ไอโอดีนใน
รูป ค เปลี่ยนจาก แก๊ส เป็นของแข็ง เรียกว่า การระเหิดกลับ

การเปลี่ยนสถานะของไอโอดีนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะไอโอดีนระเหิด
เป็นแก๊ส และระเหิดกลับเป็นไอโอดีน ยังคงเป็นสารเดิมแต่สถานะเปลี่ยนแปลงไป

311

น้าแข็งในแก้วมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ โดยเริ่มจากน้าแข็งหลอมเหลว
เป็นน้าและไอน้ารอบ ๆ แก้วควบแน่นเป็นหยดน้าอยู่รอบ ๆ แก้ว

มีการเปลี่ยนสถานะ 2 ช่วงคือช่วงที่นาเศษเทียนและขี้ผึ้งมาให้ความร้อน เศษเทียน
และขึ้ผึ้งซึ่งเป็นของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลว เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการหลอมเหลว
และช่วงที่นาของเหลวมาเทลงในแบบพิมพรูปทรงต่าง ๆ แล้วปล่อยให้เย็น ของเหลว
เปลี่ยนเป็นของแข็งรูปทรงต่าง ๆ เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการแข็งตัว

ช่วงที่ขวดใส่น้าครึ่งขวดไปวางกลางแดด น้าได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอน้า
เรียกการเปลี่ยนแปลงจากน้าเป็นไอน้านี้ว่า การกลายเป็นไอ และช่วงที่มีหยดน้า
เกาะที่ผิวด้านในของขวดซึ่งเกิดจากไอน้าเปลี่ยนเป็นน้า เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้
ว่า การควบแน่น
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การทาไอศกรีมมีการเปลี่ยนสถานะ ดังนี้
1. น้าตาลที่เป็นส่วนผสมถูกทาให้ข้นหนืด มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
เป็นของเหลว
2. ส่วนผสมที่จุ่มช็อคโกแลตนาไปแช่ตู้เย็น มีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
เป็นของแข็ง
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 26
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 26 เรื่อง การละลาย (1)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการละลายของสารในน้ํา โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
การละลายเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปรวมกันเปนเนื้อเดียว
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการละลายของสารในน้ํา
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการละลายของสารในน้ํา
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
การละลายเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันเปนเนื้อเดียว จนไม
สามารถมองเห็นสารนั้นไดเรียกสารผสมนั้นวา สารละลาย แตถาสารที่นํามาผสมไมรวมตัวเปนเนื้อเดียวกัน ยังมองเห็น
สารนั้นไดเรียกสารผสมนั้นวา สารเนื้อผสม ซึ่งจะไมมีการละลายเกิดขึ้น
5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- วิเคราะหการละลายของสารในน้ํา
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5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- ทากิจกรรมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการละลายของสารในน้า
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการละลาย โดยอาจใช้สถานการณ์และคาถามดังนี้
1.1 เมื่อนาน้าตาลทรายใส่ลงไปในแก้วที่มีน้าใบที่ 1 และนาพิมเสนใส่ลงไปในแก้วที่มีน้าใบที่ 2 สารในแก้ว
ใบใดจะเกิดการละลาย เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น สารในแก้วใบที่ 1
เพราะน้าตาลทรายเมื่อผสมน้าจะเกิดการละลายได้)
1.2 นักเรียนคิดว่าการละลายเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.3 ยกตัวอย่างการละลายของสารในชีวิตประจาวัน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) ครูจด
คาตอบของนักเรียนบนกระดาน แล้วกลับมาแก้ไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อนหลังจากทากิจกรรมแล้ว
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรีย นอ่านชื่อกิจ กรรมที่ 1 การละลายเป็นอย่างไรและจุดประสงค์ หน้า 115 และจุดประสงค์
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยอาจใช้คาถามดังนี้
2.1 นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การละลายของสารในน้า)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายการละลายของสารในน้า)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุ-อุปกรณ์ หน้า 115 โดยใช้วิธีการอ่านที่เหมาะสม แล้วสังเกตแก้ว 5 ใบ ซึ่งในแต่ละใบ
บรรจุสารต่างชนิดกัน ได้แก่ เมล็ดงา เอทิลแอลกอฮอล์ น้าตาลทราย พิมเสน และน้ามันพืช แล้วอาจใช้
คาถามว่า นักเรียนรู้จักสารเหล่านี้ไหม หากไม่รู้จักครูช่วยอธิบาย
4. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-3 หน้า 115 จากนั้นครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนการทากิจกรรมทีละขั้น จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ โดยอาจใช้คาถามดังนี้
4.1 นั กเรี ย นจะสั งเกตสารอะไรบ้าง และสั งเกตอะไร (สั งเกตเมล็ ดงา เอทิล แอลกอฮอล์ น้าตาลทราย
พิมเสน และน้ามันพืช โดยสังเกตสถานะ สีและกลิ่น)
4.2 นั กเรี ย นจะตวงสารทั้ง 5 ชนิ ดให้ เท่า ๆ กันอย่างไร (ใช้ช้อนตักสารตวงสารทั้ง 5 ชนิดในปริมาณ
ที่เท่ากัน)
4.3 นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อเติมน้าลงในแก้วแต่ละใบ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง)
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4.4 หลังจากเติมน้าลงในสารทั้ง 5 ชนิด นักเรียนต้องทาอย่างไรแล้วต้องสังเกตอะไร (นักเรียนต้องใช้แท่ง
แก้วคน คนสารแต่ละชนิด แล้วตั้งทิ้งไว้ 2 นาทีก่อน จึงสังเกตลักษณะของสารที่ได้)
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ช้อนตักสาร การทาความสะอาดช้อนตักสารและการใช้หลอดฉีดยาเพื่อตวง
ปริมาณน้า รวมถึงการใช้แท่งแก้วคน คนสารแต่ละชนิด โดยเมื่อใช้แท่งแก้วคน คนสารชนิดแรก ต้องล้าง
ทาความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อนนาไปคนสารชนิดอื่นต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสาร
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันวางแผนการทากิจกรรม และแนะนากับกับนักเรียนว่าเมื่อสังเกตลักษณะของสารแล้ว
ให้บันทึกผลลงในใบงาน 01 การละลาย ตาราง 1 หน้า 116
7. ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะของสารและบันทึกผลลงในตาราง 1 หน้า 116
8. นักเรียนร่วมกันคาดคะเนลั กษณะของสารหลั งผสม ลงในตาราง 2 หน้า 117 และเมื่อเติมน้าลงในสาร
ทั้ง 5 ชนิด แล้วเมื่อคนสารแต่ละชนิดแล้ว ต้องตั้งทิ้งไว้ 2 นาทีก่อน นักเรียนอภิปรายกันในกลุ่มเพื่อวาง
แผนการทากิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนคาดคะเนและบันทึกผลการคาดคะเน
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการคาดคะเน
10. นักเรียนลงมือทากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน และบันทึกผลลงตาราง 2 หน้า 117
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทากิจกรรมและเปรียบเทียบผลการคาดคะเนกับผลการทากิจกรรม
ขั้นสรุป (5 นาที)
12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการละลายของสาร
ในน้า
13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลว่าการละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
มารวมตัวกันเป็นเนื้อเดียว จนไม่สามารถมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารละลาย แต่ถ้าสารที่
นามาผสมไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ยังมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารเนื้อผสม ซึ่งจะไม่มีการ
ละลายเกิดขึ้น
8.สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่อง การละลาย (1)
- เมล็ดงา
- พิมเสน
- เอทิลแอลกอฮอล์
- น้าตาลทราย
- น้ามันพืช
- น้า
- แก้วพลาสติก
- แท่งแก้วคน
- ชั้นตักสารเบอร์ 2
- หลอดฉีดยา
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- ใบกิจกรรมที่ 1 การละลายเป็นอย่างไรและจุดประสงค์ หน้า 115
- ใบงาน 01 การละลาย หน้า 116-117
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การละลาย หน้า 116-117
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการละลายของสาร 1. สังเกตการตอบคาถาม
ในน้า
ในชัน้ เรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตการละลายของสาร
ในน้า

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การละลาย (1)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. ก า ร ต อ บ ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาได้ ถูกต้อง
และครบถ้วน
3. ความถู ก ต้ อ ง เนื้อหาที่เขียนใน
ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง ใบงานมี ค วาม
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนด

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมี บ างส่ ว น ใ บ ง า น มี ค ว า ม
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ตามที่ ถูกต้องเป็น
กาหนด
ส่วนน้อย

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก

318

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การละลาย (1)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต

ชื่อ-สกุล

3

2

1

รวมคะแนน
(3 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
เช่น การระบุลักษณะของ
สารเมื่อผสมกับน้าได้ด้วย
ตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น การระบุ
ลักษณะของสารเมื่อผสม
กับน้าได้โดยได้รับ
คาแนะนาจากครู

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
เช่น การระบุลักษณะของ
สารเมื่อผสมกับน้าได้บาง
ส่วนแม้จะได้รับคาแนะนา
จากครู
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การละลาย (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจาวัน
แผนการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การละลาย (2)
สอนวันที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ว15101
จานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางสาวกชกร ช้างทอง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการละลายของสารในน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมกันเป็นเนื้อเดียว
3. จุดประสงคการเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการละลายของสารในน้า
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการละลายของสารในน้า
- ตีความหมายข้อมูลและลงเกี่ยวกับการละลายของสารในน้า
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สาระการเรียนรู้
การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นเนื้อเดียว จนไม่
สามารถมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารละลาย แต่ถ้าสารที่นามาผสมไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ยังมองเห็น
สารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารเนื้อผสม ซึ่งจะไม่มีการละลายเกิดขึ้น
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
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-อธิบายการละลายของสารในน้า
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์การละลายของสารในน้า
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนผลการทากิจกรรมที่ 1 ที่ผ่านมา ครูอาจใช้แนวคาถาม ดังนี้
1.1 ก่อนเติมน้า สารทั้ง 5 ชนิดอยู่ในสถานะใดบ้าง (เมล็ดงา น้าตาลทราย พิมเสนมีสถานะเป็นของแข็ง
เอทิลแอลกอฮอล์และน้ามันพืชมีสถานะเป็นของเหลว)
1.2 เมื่อเติมน้าลงไปในสารทั้ง 5 ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (เมล็ดงากระจายตัวอยู่ในน้า บางส่วน
จมน้า บางส่วนลอยน้า น้าตาลทรายมีขนาดเล็กลงและหายไปรวมกับน้าเป็นเนื้อเดียว พิมเสนส่วนใหญ่
ลอยที่ผิวน้ามีบางส่วนจมที่ก้นภาชนะและบางส่วนจะลอยในน้า เอทิลแอลกอฮอล์รวมตัวกับน้า น้ามัน
พืชแยกชั้น ลอยอยู่บนผิวน้า)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม เรื่องการละลายเป็นอย่างไร หน้า 115
3. ครูชวนนักเรียนทากิจกรรมที่ 1 โดยให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องการละลาย หน้า 119
4. นักเรียนเริ่มอ่านใบความรู้ เรื่องการละลาย หน้า 119
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้จากการอ่านใบความรู้ โดยใช้คาถามต่อไปนี้
5.1 ในการทากิจกรรม สารใดเกิดการละลายบ้าง รู้ได้อย่างไร (น้าตาลทรายผสมกับน้า เอทิลแอลกอฮอล์
ผสมกับน้า เพราะเมื่อผสมสารทั้งสองชนิดกับน้าแล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน)
5.2 เมื่อผสมเมล็ดงา พิมเสน และน้ามันพืชกับน้า สารที่ได้มีลักษณะอย่างไรและเรียกสารในลักษณะนี้ว่า
อย่างไร (เมื่อสารผสมเมล็ดงากับน้าพิมเสนกับน้า และน้ามันพืชกับน้าแล้ว สารที่ได้มองไม่เห็นเป็นเนื้อ
เดียวกันเรียกสารนี้ว่า สารเนื้อผสม)
5.3 น้าตาลทรายที่ผสมลงในน้าหายไปหรือไม่ อย่างไร (น้าตาลทรายไม่ได้หายไปแต่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้า)
ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่น้าตาลทรายดูเหมือนหายไป คือ น้าตาลทรายแตกตัวออกเป็นอนุภาค
เล็กมาก ๆ จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้า
6. ครู เพิ่มเติมความเข้าใจของนั กเรี ย นโดยนาภาพต่าง ๆ มาตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนว่าภาพใดที่ มี
การละลายเกิดขึ้นพร้อมอธิบายเหตุผล โดยใช้ภาพ ดังนี้
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(ภาพที่ 1 น้าส้มคั้น)
(ภาพที่ 2 เครื่องดื่มน้าหวาน)
(ภาพที่ 3 น้าอบไทย)
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายอีกครั้งว่าสิ่งที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการละลายในชีวิตประจาวันใน
ชั่วโมงที่แล้วว่าตัวอย่างอะไรบ้างเกิดการละลายและตัวอย่างอะไรบ้างที่ไม่เกิดการละลาย ถ้าหากนักเรียนยัง
เข้าใจไม่ถูกต้อง ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจให้ถูกต้อง
8. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 120-121
ขั้นสรุป (5 นาที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการละลายของสารใน
น้า
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ว่าการละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นเนื้อเดียว จนไม่สามารถมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารละลาย แต่ถ้า
สารที่นามาผสมไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ยังมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารเนื้อผสม ซึ่งจะไม่
มีการละลายเกิดขึ้น
11. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการละลาย หน้า 122-123 เป็นการบ้าน
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์เรื่อง การละลาย (2)
- ใบกิจกรรมที่ 1 การละลายเป็นอย่างไรและจุดประสงค์ หน้า 115
- ใบความรู้ เรื่องการละลาย หน้า 119
- ใบงาน 01 การละลาย หน้า 120-121
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการละลาย หน้า 122-123
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
- ใบงาน 01 การละลาย หน้า 120-121
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการละลาย หน้า 122-123
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10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการละลายของสาร 1.สังเกตการตอบคาถามใน
ในน้า
ชั้นเรียนและเนื้อหาในใบ
งาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการละลายของสาร
ในน้า
- ตีความหมายข้อมูลและลง
เกี่ยวกับการละลายของสาร
ในน้า
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การละลาย (2)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4
เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การละลาย (2)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การลงความเห็น
การตีความหมายข้อมูล

ชื่อ-สกุล

จากข้อมูล
3

2

และลงข้อสรุป
1

3

2

รวมคะแนน
(6 คะแนน)

1

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถนาข้อมูลจากการ
อ่านใบความรู้มาแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการ
ละลายของสารในน้าได้ด้วย
ตนเอง

สามารถนาข้อมูลจากการ
อ่านใบความรู้มาแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการ
ละลายของสารในน้าได้
โดยรับคาแนะนาจากครู

ปรับปรุง (1)

สามารถนาข้อมูลจากการ
อ่านใบความรู้มาแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการ
ละลายของสารในน้าได้
บางส่วนถูกต้องแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
สามารถนาข้อมูลจากการ สามารถนาข้อมูลจากการ สามารถนาข้อมูลจากการ
อ่านใบความรู้มาตีความ
อ่านใบความรู้มาตีความ อ่านใบความรู้มาตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุป หมายข้อมูลและลงข้อสรุป หมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการละลายของสาร เกี่ยวกับการละลายของ
เกี่ยวกับการละลายของสาร
ในน้าได้ดว้ ยตนเอง
สารในน้าได้โดยรับคา
ในน้าได้บางส่วนแม้จะได้รับ
แนะนาจากครู
คาแนะนาจากครู
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การละลาย (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.......................................................................................................................................................................... .......
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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เฉลยใบงาน

328

ของแข็งเป็นเม็ดสีดา

เกล็ดสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว

ผลึกของแข็ง เป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว

ของเหลวสีเหลืองใส

ของเหลวใส ไม่มีสี

329

คาตอบขึ้นอยู่กับ

ของแข็งสีดาบางส่วน

การคาดคะเนของ

ลอยอยู่ในของเหลว

นักเรียน

และบางส่วนจมทีก่ น้ ภาชนะ

คาตอบขึ้นอยู่กับ

บางส่วนจมลงที่ก้นภาชนะ

การคาดคะเนของ

บางส่วนลอยที่ผิวน้าและ

นักเรียน

บางส่วนลอยปะปนอยูใ่ นน้า

คาตอบขึ้นอยู่กับ

ของเหลวใสไม่มีสี

การคาดคะเนของ
นักเรียน

330

คําตอบขึ้นอยูกับ

ของเหลวแยกกัน 2 ชั้น

การคาดคะเนของ น้ํามันพืชสีเหลืองอยูชั้นบน
นักเรียน

ของเหลวไมมีสีอยูชั้นลาง

คําตอบขึ้นอยูกับ

เปนของเหลวใส

การคาดคะเนของ

ไมมีสี

นักเรียน

331

ขึ้นอยู่กับคาตอบของนักเรียน เช่น ผลการสังเกตเหมือนกับที่คาดคะเน ดังนี้
เมื่อผสมน้ากับเมล็ดงา น้าตาลทราย พิมเสน เอทานอลและน้ามันพืช เมล็ด
งา พิมเสนและน้ามันพืชไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้า ส่วนน้าตาลทรายและเอ
ทานอลรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้า

น้าตาลทรายและเอทานอลรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้า สังเกตได้จากสารผสมที่ได้
เป็นของเหลวใสทั้งหมด

สารเนื้อผสม ได้แก่ เมล็ดงากับน้า พิมเสนกับน้า และน้ามันพืชกับน้า เพราะ
สังเกตได้จากสารผสมที่ได้ อาจลอยหรือจมในของเหลว มีสารแยกตัวออกจาก
น้าจึงจัดเป็นสารเนื้อผสม
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น้าตาลทรายกับน้า และเอทิลแอลกอฮอลกับน้า
เพราะสารผสมที่ได้มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน

สารบางชนิดรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้าจนไม่สามารถมองเห็นสารนั้นแต่ไม่เกิด
สารใหม่ เรียกว่า การละลาย และสารผสมที่ได้เรียกว่าสารละลาย ส่วนสารบาง
ชนิดไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับน้า ยังมองเห็นสารนั้นแยกตัวจากน้า สารผสมที่
ได้เป็นสารเนื้อผสม
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ใช้สาร A ประมาณ 0.5-2.0 กรัม
ใช้สาร A ประมาณตั้งแต่ 2.5 กรัม
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เช่น น้าเชื่อม น้าเกลือแร่ น้าส้มสายชู
น้าเชื่อม เกิดจากน้าตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้า
น้าเกลือแร่ เกิดจากเกลือและสารที่มีประโยชนต่อร่างกายละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้า
น้าส้มสายชู เกิดจากกรดน้าส้มละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้า
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หน่วยย่อยที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
จานวนเวลาเรียน ๔ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ชื่อหน่วย สารในชีวิตประจาวัน
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๑ แผน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทาให้มีสารใหม่เกิดขึ้น และสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ ย วระหว่างอนุภาค หลั กและธรรมชาติ ของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด
ว ๒.๑ ป. ๕/๓

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การผสมกันของสารตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดสารใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี สามารถสังเกตได้จากการเกิดตะกอน การเกิดกลิ่น ซึ่งเป็นสารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างจาก
สารเดิม
โครงสร้างของหน่วยย่อยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หน่วยย่อยที่ ๒
สารในชีวิตประจาวัน การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี

จานวนแผน
๑

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
การเกิดสารใหม่

จานวนชั่วโมง
๔
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 28
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 28 เรื่อง การเกิดสารใหม (1)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหมีสารใหมเกิดขึ้นและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารและสังเกตสารใหมที่เกิดขึ้นได
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแลวทําใหเกิดสารใหมที่มีสมบัติแตกตางจากสารเดิ ม
การเปลี่ยนแปลงหลายอยางในชีวิตประจําวันเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารที่มีสารใหม่เกิดขึ้น
5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
-ทากิจกรรมกลุ่มการเปลี่ยนแปลงของสารที่มีสารใหม่เกิดขึ้น
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1.ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 นักเรียนคิดว่าสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มีสมบัติเป็นอย่างไร (สมบัติของสารยังคง
เหมือนเดิม)
1.2 ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
1.3 นักเรียนคิดว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเคมี)
1.4 นักเรียนรู้จักคาว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ เป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสารใหม่ที่มีสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม)
1.5 ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จากนั้นครูจดบนกระดานยังไม่เฉลยคาตอบ
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรและจุดประสงค์ หน้า 125 จากนั้น
ครูตรวจสอบ ความเข้าใจของนักเรียน โดยอาจใช้คาถามดังนี้
2.1 นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร)
3. ครูชักชวนนักเรียนอ่านวัสดุ-อุปกรณ์ หน้า 125 และทาความรู้กับวัสดุอุปกรณ์
4. นักเรียนอ่านวิธีทา หน้า 125 จากนั้นครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรม
ทีละขั้นจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ โดยอาจใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนต้องทาอะไร (คาดคะเนและบันทึกว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนาเกลือแกงและน้าตาลทรายทั้งคู่
ไปตั้งไฟ)
4.2 สิ่งที่ต้องทาต่อไปคืออะไร (กิจกรรมเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่คาดคะเนไว้หรือไม่)
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5. ครูเน้นย้าวิธีการสังเกตผลการเปลี่ย นแปลงของน้าตาลทรายและเกลื อแกงว่า สังเกตตั้งแต่เริ่มจากเป็น
ของแข็งสีขาวและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด
6. เมื่อแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจ กรรม ให้นักเรียนคาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ลงใน
ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 126
7. ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอการคาดคะเนผล
8. หลังคาดคะเนแล้ว นักเรียนทากิจกรรมตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผล
9. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทากิจกรรม
10. ครูชักชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามต่อไปนี้
10.1 นักเรียนได้ผลการทดสอบเหมือนกับที่คาดคะเนไว้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนอาจตอบเหมือนหรือ
แตกต่างจากที่คาดคะเนไว้ เช่น แตกต่างจากที่คาดคะเน คือ เกลือแกงไม่เกิดเปลี่ยนแปลง ส่ วน
น้าตาลทรายกลายเป็นของแข็งสีดา)
10.2 สารทั้งสองชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร (เกลือแกงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่น้าตาล
ทรายเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะหลอมเหลวก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แล้วก็ไหม้เป็นสีดา มีควัน
และมีกลิ่น)
10.3 การเปลี่ ย นแปลงของน้ าตาลทรายมี ส มบั ติ อ ะไรที่ แ ตกต่ า งไปจากสมบั ติ เ ดิ ม ของน้ าตาลทราย
(สี จากสีขาวเป็นสีดา กลิ่นจากเดิมไม่มีกลิ่นแต่หลังการเปลี่ยนแปลงมีกลิ่น ควันจากเดิมไม่มีควันแต่
หลังการเปลี่ยนแปลงมีควัน)
ขั้นสรุป (5 นาที)
11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสารที่มีสารใหม่เกิดขึ้น
12. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ว่า เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น โดยเมื่อเกลือแกง
และน้าตาลทรายได้รับความร้อน เกลือแกงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่น้าตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยจะหลอมเหลวก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แล้วเปลี่ยนเป็นสีดา มีควันและมีกลิ่น
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่องการเกิดสารใหม่ (1)
- น้าตาลทราย
- เกลือแกง
- จานหลุมโลหะ
- กระป๋องทรายสาหรับดับไฟ
- ช้อน
- ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
- ไม้ขีดไฟ
- ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไร หน้า 125
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- ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 126
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 126
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารและสังเกตสารใหม่ที่
เกิดขึ้นได้
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (1)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทั้งหมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (1)
เกณฑการประเมินมีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต

ชื่อ-สกุล

3

2

1

รวมคะแนน
(3 คะแนน)

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของน้าตาลทรายและ
เกลือแกงเมื่อให้ความร้อน
ได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของน้าตาลทราย
และเกลือแกงเมื่อให้ความ
ร้อนได้โดยได้รับคาแนะนา
จากครู

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของน้าตาลทรายและ
เกลือแกงเมื่อให้ความร้อนได้
บางส่วนแม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง................................................................................................................................................... ..............................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 29
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 29 เรื่อง การเกิดสารใหม (2)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหมีสารใหมเกิดขึ้นและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
- ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแลวทําใหเกิดสารใหมที่มีสมบัติแตกตางจากสารเดิ ม
การเปลี่ยนแปลงหลายอยางในชีวิตประจําวันเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้าตาลทราย
5.2 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยอาจใช้คาถาม ดังนี้
1.1 น้าตาลทรายเมื่อได้รับความร้อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (น้าตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
หลอมเหลวก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แล้วไหม้เป็นสีดา มีควันและมีกลิ่น)
1.2 เกลือแกงเมื่อได้รับความร้อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง)
1.3 การเปลี่ยนแปลงของน้าตาลทรายและเกลือแกงมีการเกิดเป็นสารใหม่หรือไม่ รู้ได้อย่างไร (นักเรียนตอบ
คามความเข้าใจของตนเอง) ครูจดคาตอบของนักเรียนไว้ นักเรียนตอบถูกหรือผิดก็ได้
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไร หน้า 125
3. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอ่านใบความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
หน้า 127 อภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้
4. นักเรียนเริ่มอ่านใบความรู้ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 127
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการอ่านใบความรู้โดยอาจใช้คาถามดังนี้
5.1 การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้สารใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมี (การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี)
5.2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีอะไรบ้าง (กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การเกิดสนิม การสุกของอาหาร)
ครูชวนนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของสารเดิมและลักษณะของสารใหม่ในแต่ละการ
เปลี่ยนแปลง
5.3 จากกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของเกลือแกงและน้าตาลทรายในกิจกรรมที่ 1 เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีหรือไม่ อย่างไร (การเปลี่ยนแปลงของเกลือแกงไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะเกลือแกงไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงของน้าตาลทรายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะน้าตาล
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ทรายมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีสีและกลิ่นที่แตกต่างไปจากน้าตาลทราย แสดงมีสารใหม่เกิดขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของน้าตาลทรายจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี)
6. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 128-129
ขั้นสรุป (5 นาที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสาร
8. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดสาร
ใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างจากสารเดิม การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตประจาวันเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สไลด์ เรื่อง การเกิดสารใหม่ (2)
- ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไร หน้า 125
- ใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 127
- ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 128-129
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 128-129
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

1. แบบประเมินความรู้

2. ทักษะกระบวนการ
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร

2. สังเกตทักษกระบวนการ 2. แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา กระบวนการทาง
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง
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ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

- ตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สาร
3. สังเกตพฤติกรรมด้านมี
3. สังเกตด้านคุณลักษณะ
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน อันพึงประสงค์
การทางาน

เกณฑการตัดสิน

3. แบบสังเกตคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (2)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4
เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (2)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การลงความเห็น
การตีความหมายข้อมูล

ชื่อ-สกุล

จากข้อมูล
3

2

และลงข้อสรุป
1

3

2

รวมคะแนน
(6 คะแนน)

1

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของน้าตาลทรายและเกลือ
แกงที่ให้ความร้อนมาลง
ความเห็นข้อมูลว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสมบัติ
แตกต่างไปจากสารเดิมเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้
ด้วยตนเอง

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของน้าตาลทราย
และเกลือแกงที่ให้ความ
ร้อนมาลงความเห็นข้อมูล
ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มี
สมบัติแตกต่างไปจาก
สารเดิมเป็นการเปลี่ยน
แปลงทางเคมีได้โดยรับ
คาแนะนาจากครู
สามารถนาข้อมูลจากการ
สังเกตมาตีความหมายลง
ข้อสรุปได้ว่าสารบางชนิด
เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของน้าตาลทรายและเกลือ
แกงที่ให้ความร้อนมาลง
ความเห็นข้อมูลว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสมบัติ
แตกต่างไปจากสารเดิมเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้
บางส่วนแม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู
สามารถนาข้อมูลจากการ
สังเกตมาตีความหมายลง
ข้อสรุปได้ว่าสารบางชนิด
เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สามารถนาข้อมูลจากการ
สังเกตมาตีความหมายลง
ข้อสรุปได้ว่าสารบางชนิด
เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เคมีทาให้ได้สารใหม่ที่มี
เคมีทาให้ได้สารใหม่ที่มี
เคมีทาให้ได้สารใหม่ที่มี
สมบัติแตกต่างจากสารเดิม สมบัติแตกต่างจากสารเดิม สมบัติแตกต่างจากสารเดิม
ได้ด้วยตนเอง
ได้โดยรับคาแนะนาจากครู ได้บางส่วนแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน......................................................................................................................................... .........
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................... .............
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 30
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 30 เรื่อง การเกิดสารใหม (3)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหมีสารใหมเกิดขึ้นและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
- ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
เมื่อนําสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแลวมีสารใหมเกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติแตกตางจากสารเดิม การเปลี่ยนแปลง
นี้เรียกวาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตไดจากการมีตะกอน
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเมื่อผสมน้าปูนใสกับสารละลายผงฟู
5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
-ทากิจกรรมกลุ่มการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเมื่อผสมน้าปูนใสกับสารละลายผงฟู
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1.ครูทบทวนความรู้พื้นฐานและตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยให้นักเรียนดูวิดีทัศน์
ไข่ดิบในน้าส้มสายชูและใช้คาถามดังนี้
1.1 จากวิดีทัศน์นักเรียนสังเกตเห็นสารอะไรบ้าง (ไข่และน้าส้มสายชู)
1.2 จากวิดีทัศน์ไข่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (มีฟองแก๊สเกิดขึ้นบริเวณผิวเปลือกไข่ เมื่อสัมผัสบริเวณผิว
เปลือกไข่ พบว่าผิวเปลือกไข่มีลักษณะอ่อนนุ่ม)
1.3 การเปลี่ยนแปลงของไข่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
รู้ได้จากไข่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีฟองแก๊สเกิดขึ้น)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และจุดประสงค์ หน้า 130
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยอาจใช้คาถามดังนี้
2.1 กิจกรรมนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสารระบุสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร)
3. ครูชักชวนนักเรียนอ่านวัสดุ-อุปกรณ์ หน้า 130 และทาความรู้กับวัสดุอุปกรณ์ในตอนที่ 1
4. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1 หน้า 130 จากนั้นครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนการทากิจกรรมทีละขั้นจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ โดยอาจใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนต้องสังเกตลักษณะอะไรบ้างของสาร (สังเกตสี สถานะของสารและอุณหภูมิ)
4.2 นักเรียนจะมีวิธีวัดอุณหภูมิอย่างไร (ใช้มือสัมผัสข้างบีกเกอร์)
4.3 นักเรียนต้องทาอะไรในขั้นตอนแรก (ตวงน้าปูนใสและสารละลายผงฟูอย่างละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตรลง
ในบีกเกอร์ ชนิดละใบและสังเกตลักษณะของสารพร้อมสัมผัสข้างบีกเกอร์)
4.4 นักเรียนใช้อะไรตวงปริมาตรของสาร (กระบอกตวง)
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4.5 ขั้นตอนต่อไปทาอย่างไรต่อ (นาน้าปูนใสและสารละลายผงฟูอย่างละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมกันใน
บีกเกอร์อีกใบ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสัมผัสข้างบีกเกอร์ บันทึกผล)
5. ครูเน้นย้าวิธีการใช้กระบองตวงที่ถูกต้อง การอ่านค่าจากกระบอกตวงเพื่อนักเรียนจะได้ใช้กระบอกตวงอย่าง
ถูกวิธี
6. นักเรียนเริ่มทากิจกรรมพร้อมบันทึกผลใน ใบงาน 02 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ตอนที่ 1 หน้า 132
7. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมแล้ว ครูอาจให้นักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรมจากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้คาถามดังนี้
7.1 น้าปูนใสกับสารละลายผงฟูมีลักษณะเป็นอย่างไร (น้าปูนใสและสารละลายผงฟูเป็นของเหลวใส ไม่มีสี
ไม่มีกลิ่น เมื่อสัมผัสผิวภาชนะผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ)
7.2 เมื่อผสมน้าปูนใสผสมกับสารละลายผงฟูมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร (เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยเกิดตะกอนสีขาวกระจายอยู่ทั่ว ส่วนที่เป็นของเหลว จะไม่มีกลิ่น เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ ผิวภาชนะมี
อุณหภูมิปกติ)
7.3 เมื่ อ ผสมน้ าปู น ใสกั บ สารละลายผงฟู เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ห รื อ ไม่ รู้ ไ ด้ อ ย่ า งไร
(มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น เพราะมีสารใหม่ที่ เป็นตะกอนสีขาวเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะแตกต่าง
จากสารเดิมที่เป็นของเหลวใส)
8. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 133
ขั้นสรุป (5 นาที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสาร
10. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ว่า เมื่อนาสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งมี
สมบัติแตกต่างจากสารเดิม การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากการมี
ตะกอน
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์เรื่อง การเกิดสารใหม่ (3)
- วิดีทัศน์เรื่องไข่ดิบในน้าส้มสายชู
- น้าปูนใส
- ผงฟู
- กระบอกตวง
- น้า
- บีกเกอร์
- ใบกิจกรรมที่ 2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 130
- ใบงาน 02 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 132-133
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8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
- ใบงาน 02 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 132-133
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1.อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร

วิธีการ

เครื่องมือ

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
2.สังเกตทักษกระบวนการ
- สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
ทางเคมีของสาร
กิจกรรม
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร
- ตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สาร

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 7-9 หมายถึง ดี
คะแนน 4-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 3 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (3)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (3)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล
3

การสังเกต

การลงความเห็น

การตีความหมายข้อมูล

2

จากข้อมูล
3 2
1

และลงข้อสรุป
3
2
1

1

รวมคะแนน
(9 คะแนน)
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เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1.การสังเกต

สามารถใช้ป ระสาทสั ม ผั ส
ในการสั ง เกตการเปลี่ ย น
แปลงที่เกิดขึ้น เมื่อผสมน้า
ปูนใสกับสารละลายผงฟูได้
ด้วยตนเอง

2.การลงความเห็น

สามารถน าข้อมูล ที่ไ ด้ จ าก
ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร เ ป ลี่ ยน
แปลงที่เกิดขึ้น เมื่อผสมน้า
ปูนใสกับสารละลายผงฟูมา
ล ง ค ว า ม เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ก า ร
เปลี่ ย นแปลงทางเคมี อ าจ
สังเกตได้จากการมีตะกอน
ได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการสั ง เกตการเปลี่ ย น
แปลงที่เกิดขึ้นเมื่อผสมน้า
ปู น ใสกั บ สารละลายผงฟู
ได้โดยได้รับคาแนะนาจาก
ครู
สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสั ง เกตการเปลี่ ย น
แปลงที่เกิดขึ้นเมื่อผสมน้า
ปู น ใสกั บ สารละลายผงฟู
มาลงความเห็ น ได้ ว่ า การ
เปลี่ ยนแปลงทางเคมีอาจ
สังเกตได้จากการมีตะกอน
ได้โดยรับคาแนะนาจากครู

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร เ ป ลี่ ย น
แปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผสมน้ า
ปูนใสกับสารละลายผงฟูได้
บ า ง ส่ ว น แ ม้ จ ะ ไ ด้ รั บ ค า
แนะนาจากครู
สามารถน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร เ ป ลี่ ย น
แปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผสมน้ า
ปูนใสกับสารละลายผงฟูมา
ล ง ค ว า ม เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ก า ร
เปลี่ ย นแปลงทางเคมี อ าจ
สั งเกตได้จากการมี ต ะกอน
ได้ บ างส่ ว นแม้ จ ะได้ รั บ ค า
แนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถตีความหมายข้อมูล
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ ล ง
ข้อสรุปได้ว่าเมื่อ ผสมน้าปูน
ใสกั บ สารละลายผงฟู เ กิ ด
การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี
สั งเกตจากการมีต ะกอนได้
บ า ง ส่ ว น แ ม้ จ ะ ไ ด้ รั บ ค า
แนะนาจากครูหรือผู้อื่น

จากข้อมูล

3.การตีความหมายข้อมูล สามารถตีความหมายข้อมูล
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต และลง
และลงข้อสรุป
ข้อสรุปได้ว่าเมื่อผสมน้าปูน
ใสกั บ สารละลายผงฟู เ กิ ด
การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี
สังเกตจากการมีตะกอนได้
ด้วยตนเอง

สามารถตี ค ว าม ห ม า ย
ข้อมูล จากการสั งเกตและ
ลงข้อสรุปได้ว่าเมื่อผสมน้า
ปู น ใสกั บ สารละลายผงฟู
เกิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
เคมี สั ง เกตจาก ก า ร มี
ตะกอนได้ โ ดยรั บ ค าแนะ
นาจากครูหรือผู้อื่น

เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
7-9
4-6
ต่ากว่า 3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (3)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....................
ชือ่ กลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 31
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 31 เรื่อง การเกิดสารใหม (4)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. สาระสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหมีสารใหมเกิดขึ้นและสมบัติของสารจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
- ความสัมพันธระหวางสเปชกับสเปชเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลง
- ตีความหมายขอมูลและลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
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เมื่อนาสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติจากสารเดิมหรือ การเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากหรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีการ เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของอุณหภูมิ
5.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาว และน้าส้มสายชูและผงฟู
5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
-ทากิจกรรมกลุ่มการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาว และน้าส้มสายชูและผงฟู
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1.ครูทบทวนความรู้และตรวจสอบความรู้เดิม โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 เมื่อให้ความร้อนกับน้าตาลทรายและเกลือแกง สารใดเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดสารใหม่ สารใหม่มี
ลักษณะอย่างไร (น้าตาลทรายมีการเกิดสารใหม่ คือ ของแข็งสีดา)
1.2 เมื่อผสมน้าปูนใสกับสารละลายผงฟูมีสารใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ สารใหม่มีลักษณะอย่างไร (มีสารใหม่
เกิดขึ้น คือ ตะกอนสีขาว)
1.3 นอกจากการเปลี่ ย นแปลงของสาร เช่น สี เปลี่ ยนแปลงไป มีตะกอนเกิดขึ้น ยังมีการเปลี่ ยนแปลง
ลักษณะใดอีกบ้างที่แสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้น (นักเรียนตอบคามความเข้าใจของตนเอง) ครูจดคาตอบ
ของนักเรียนไว้ซึ่งเป็นคาตอบที่ถูกหรือผิดก็ได้
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ตอนที่ 2 หน้า 130
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทา หน้า 131 จากนั้นครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ขั้นตอนการทากิจกรรม
ทีละขั้นจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ โดยอาจใช้คาถามดังนี้
3.1 ในกิจกรรมนี้นักเรียนต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง (แอมโมเนียมคลอไรด์ ปูนขาว บีกเกอร์ ช้อนตักสาร
น้า)
3.2 นักเรียนต้องทาอะไรในขั้นตอนแรก (สังเกตลักษณะของแอมโมเนียมคลอไรด์และปูนขาวในบีกเกอร์แต่
ละใบ แล้วตักแอมโมเนียมคลอไรด์และปูนขาวอย่างละ 3 ข้อนใสในบีกเกอร์อีกใบ)
3.3 สังเกตลักษณะอะไรบ้างของแอมโมเนียมคลอไรด์และปูนขาว (สังเกตสี สถานะ กลิ่นและอุณหภูมิ)
ครูอธิบายเพิ่มเติมข้อควรระวังในการสังเกตกลิ่น โดยไม่ให้สูดดมโดยตรงแต่ใช้มือโบกกลิ่นของสารนั้น
ให้เข้าจมูกเพียงเล็กน้อย
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3.4 หลังจากสังเกตลักษณะของสารที่ผสมกันแล้วนักเรียนต้องทาอะไร (ใช้มือสัมผัสข้างบีกเกอร์)
3.5 นักเรียนใช้อะไรตวงสาร (ข้อนตักสารเบอร์ 2) ครูทาความเข้าใจวิธีการตวงสารที่ถูกต้องโดยสาธิต
วิธีการใช้ช้อนตักสาร
3.6 สิ่งที่ต้องทาต่อไปคืออะไร (หยดน้าลงไปเล็กน้อยแล้วคน คนสารให้เข้ากัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นและสัมผัสข้างบีกเกอร์ บันทึกผล)
4. เมื่อแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว นักเรียนทากิจกรรมพร้อมบันทึกผลใน ใบงาน 02
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ตอนที่ 2 หน้า 134
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้คาถามดังนี้
5.1 แอมโมเนียมคลอไรด์มีลักษณะเป็นอย่างไร (แอมโมเนียมคลอไรด์เป็นของแข็งเป็นเกล็ด สีขาวขุ่น ไม่มี
กลิ่น เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ)
5.2 ปูนขาวมีลักษณะอย่างไร (ปูนขาวเป็นของแข็ง เป็นผง สีขาวเทาสีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่น เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ
ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ)
5.3 เมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง สีขาว
มีกลิ่น และเมื่อสัมผัสข้างภาชนะรู้สึกเย็น)
5.4 เมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (เมื่อผสม
แอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะ มีกลิ่นฉุนแสบจมูกเกิดขึ้น และ
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะรู้สึกเย็นหรือมีละอองน้าเล็ก ๆ เกาะอยู่ที่ผิวภาชนะ แสดงว่าอุณหภูมิของภาชนะ
ลดลงจนทาให้ภาชนะเย็น และไอน้าในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้าเกาะที่ผิวภาชนะ)
6. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 130
7 .ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทา ตอนที่ 3 หน้า 131 จากนั้นครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบ ความเข้าใจขั้นตอนการ
ทากิจกรรมทีละขั้น จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ โดยอาจใช้คาถามดังนี้
7.1 นักเรียนต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้าง (น้าส้มสายชู ผงฟู บีกเกอร์ ช้อนตักสาร ลูกโป่ง)
7.2 นักเรียนต้องทาอะไร (สังเกตลักษณะของน้าส้ มสายชูและผงฟูในบีกเกอร์แต่ล ะใบ แล้วสัมผัส ข้าง
บีกเกอร์ที่ใส่สารแต่ละใบ บันทึกผล)
7.3 สังเกตลักษณะอะไรบ้างของน้าส้มสายชูและผงฟู (สังเกตสี สถานะ กลิ่นและอุณหภูมิ)
7.4 หลังจากสังเกต สัมผัสและบันทึกผลแล้วทาอย่างไรต่อ (รินน้าส้มสายชูลงในขวดแก้ว ประมาณ 1 ส่วน
3 ของขวด จากนั้นตักผงฟูใส่ในลูกโป่ง 2 ช้อน แล้วนาปากลูกโป่งครอบปากขวดแก้ว)
7.5 สิ่งที่ต้องทาต่อไปคืออะไร (ยกลูกโป่งขึ้น เพื่อให้ผงฟูในลูกโป่งตกลงไปในขวด สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และสัมผัสข้างขวดแก้ว บันทึกผล)
8. เมื่อแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิ จกรรมแล้ว นักเรียนทากิจกรรมพร้อมบันทึกผลในใบงาน 02
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ตอนที่ 3 หน้า 136
9. ครู อาจสุ่ มนั กเรี ย นน าเสนอผลการทากิจกรรม และให้ นักเรียนแต่ล ะกลุ่ มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาจใช้คาถามดังนี้
9.1 น้าส้มสายชูมีลักษณะเป็นอย่างไร (ของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ ผิวภาชนะมี
อุณหภูมิปกติ)
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9.2 ผงฟูมีลักษณะเป็นอย่างไร (เป็นผงของแข็งสีขาว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ ผิวภาชนะมี
อุณหภูมิปกติ)
9.3 เมื่อผสมน้าส้มสายชูกับผงฟูเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่ างไร (เกิดตะกอนสีขาวกระจายอยู่ทั่วของเหลว มี
แก๊สเกิดขึ้นภายในลูกโป่ง)
9.4 เมื่อผสมน้าส้มสายชูกับผงฟูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี เพราะเมื่อผสมผงฟูกับน้าส้มสายชู เกิดฟองแก๊สไม่มีสี ลูกโป่งพองขึ้น เมื่อสัมผัสผิ วภาชนะผิว
ภาชนะมีอุณหภูมิสูงขึ้น)
10. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 137
ขั้นสรุป (5 นาที)
11.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสาร
12.ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ว่าเมื่อนาสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติ
จากสารเดิมหรือ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากหรือกลิ่นต่างจาก
สารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ
13.นักเรียนทาใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 138-139
8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไสด์ เรื่องการเกิดสารใหม่ (4)
- ใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
- แอมโมเนียมคลอไรด์
- ปูนขาว
- บีกเกอร์
- ช้อนตักสารเบอร์ 2
- น้า
- น้าส้มสายชู
- ผงฟู
- ขวดแก้วปากแคบ
- ลูกโป่ง
- ใบกิจกรรมที่ 2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 130-131
- ใบงาน 02 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 136-137
- ใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 138-139
8.2 แหล่งเรียนรู้
-
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9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 02 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 136-137
9.2 ใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หน้า 138-139
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร

1.สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร
- ความสัมพันธ์ระหว่างสเปช
กับสเปชเมื่อสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
- ตีความหมายข้อมูลและลง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 9-12 หมายถึง ดี
คะแนน 5-8 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (4)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (4)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

ชื่อ-สกุล

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

การสังเกต

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การลงความเห็น การหาความสัมพันธ การตีความหมาย รวมคะแนน
ระหว่างสเปซกับสเปซ ข้อมูลและลงข้อสรุป (12 คะแนน)
จากข้อมูล

3 2 1

3

2

1

3

2

1

3

2

1
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เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

ระดับความสามารถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการสังเกตการเปลี่ยน
ในการสังเกตการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นเมื่อผสม
แปลงที่เกิดขึ้นเมื่อผสม
แอมโมเนียคลอไรด์กับปูน แอมโมเนียคลอไรด์กับปูน
ขาว น้าส้มสายชูกับผงฟูได้ ขาว น้าส้มสายชูกับผงฟูได้
ด้วยตนเอง
โดยได้รับคาแนะนาจากครู

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นเมื่อผสม
แอมโมเนียคลอไรด์กับปูนขาว
น้าส้มสายชูกับผงฟูได้บางส่วน
แม้จะได้รับคาแนะนาจากครู

การลงความเห็น
จากข้อมูล

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นเมื่อผสมน้า
แอมโมเนียคลอไรด์กับปูน
ขาว น้าส้มสายชูกับผงฟูมา
ลงความเห็นได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีอาจ
สังเกตได้จากการมีฟองแก๊ส
หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของอุณหภูมิได้ด้วยตนเอง

สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเมื่อผสมน้าแอมโมเนีย
คลอไรด์กับปูนขาวน้าส้ม
สายชูกับผงฟูมาลงความเห็น
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
อาจสังเกตได้จากการมีฟอง
แก๊ส หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของอุณหภูมิได้บางส่วน
แม้จะได้รับคาแนะนาจากครู

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ
การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นเมื่อผสมน้า
แอมโมเนียคลอไรด์กับปูน
ขาว น้าส้มสายชูกับผงฟู
มาลงความเห็นได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีอาจ
สังเกตได้จากการมีฟอง
แก๊ส หรือมีการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของอุณหภูมิได้
โดยรับคาแนะนาจากครู
สามารถระบุการครอบ
สามารถระบุการครอบ
ครองพื้นที่ของแก๊สที่
ครองพื้นที่ของแก๊สที่
เกิดขึ้นในลูกโป่งได้ด้วย
เกิดขึ้นในลูกโป่งได้โดยรับ
ตนเอง
คาแนะนาจากครู
สามารถตีความหมายข้อมูล สามารถตีความหมาย
จากการสังเกตและลง
ข้อมูลจากการสังเกตและ
ข้อสรุปได้ว่าเมื่อผสมน้า
ลงข้อสรุปได้ว่าเมื่อผสมน้า
แอมโมเนียคลอไรด์กับปูน แอมโมเนียคลอไรด์กับปูน
ขาว น้าส้มสายชูกับผงฟู
ขาว น้าส้มสายชูกับผงฟู
เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี สังเกตจากการมี
เคมี สังเกตจากการมี
ฟองแก๊ส หรือมีการเพิ่มขึ้น ฟองแก๊ส หรือมีการ
หรือลดลงของอุณหภูมิได้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ด้วยตนเอง
อุณหภูมิได้โดยรับ
คาแนะนาจากครู

สามารถระบุการครอบ
ครองพื้นที่ของแก๊สที่เกิดขึ้น
ในลูกโป่งได้บางส่วนแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครู
สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและลงข้อสรุป
ได้ว่าเมื่อผสมน้าแอมโมเนีย
คลอไรด์กับปูนขาว น้าส้ม
สายชูกับผงฟูเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางเคมี สังเกตจากการ
มีฟองแก๊ส หรือมีการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของอุณหภูมิได้
บางส่วนแม้จะได้รับคาแนะนา
จากครู
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
9-12
5-8
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การเกิดสารใหม่ (4)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

370

เฉลยใบงาน

371

น้าตาลหลอมและเปลี่ยน
เป็นสีน้าตาลเข้ม มีกลิ่น
คาดคะเน เช่น น้าตาล เมื่อให้ความร้อนต่อไป
จะมีควันเกิดขึ้น มีกลิ่น
ทรายจะหลอมเหลวและ สารที่ได้เป็นของแข็งสีดา
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาล
คาตอบขึ้นอยู่กับการ

คาตอบขึ้นอยู่กับการ

เกลือแกงเป็นเกล็ดสีขาว

คาดคะเน เช่น เกลือแกง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่เกิดการ เปลีย่ นแปลง

372

เมื่อให้ความร้อนแก่น้าตาลทราย น้าตาลทรายจะหลอมเหลวและ
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลและค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีดา มีควันและมีกลิ่นไหม้ ได้
ของแข็งสีดาในที่สุด ส่วนเกลือแกงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ขนาดและ
รูปร่างเปลี่ยนไป
เมื่อให้ความร้อนแก่น้าตาลทราย น้าตาลทรายจะเปลี่ยนเป็นสีดา มีควัน
และมีกลิ่นไหม้ ได้ของแข็งสีดาเป็นสารใหม่ แต่เมื่อให้ความร้อนกับเกลือแกง
สารที่ได้เป็นเกลือแกงเหมือนเดิม
การเปลี่ยนแปลงของน้าตาลทรายเมื่อได้รับความร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
เพราะเมื่อนาน้าตาลทรายและเกลือแกงไปเผา น้าตาลทรายเปลี่ยนเป็นสีดา มีควันซึ่ง
เป็นสารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างจากน้าตาลทราย ส่วนเกลือแกงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีเพราะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น

373

สารบางชนิดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะได้สารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่าง
ไปจากสารเดิม

374

ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ
ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ
ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ
ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ
เกิดตะกอนสีขาวกระจายอยู่ทั่วของเหลว
ไม่มีกลิ่น เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ
ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ

375

เมื่อผสมน้าปูนใสกับสารละลายผงฟู มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะ
มีสารใหม่ที่เป็นตะกอนสีขาวเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสารเดิม
ที่เป็นของเหลวใส

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี สามารถสังเกตได้จากการเกิดตะกอน
ซึ่งเป็นสารใหม่ที่มีสมบัตแิ ตกต่างจากสารเดิม

376

ของแข็ง เป็นเกล็ด สีขาวขุ่น ไม่มีกลิน่
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ
ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ
ของแข็ง เป็นผง สีขาวเทาสีขาวขุ่น
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะไม่มกี ลิ่น
ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ
ของแข็ง เป็นก้อน สีขาว มีกลิ่น
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะรู้สึกเย็นหรือมี
ละอองน้าเล็ก ๆ เกาะอยูท่ ี่ผิวภาชนะ

377

เมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรดกับปูนขาว มีการเปลีย่ นแปลงทางเคมี
เนื่องจากเกิดสารใหม่ที่มีกลิ่นฉุน และมื่อสมัผัสที่ภาชนะจะรู้สึกเย็น

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี สามารถสังเกตได้จากการเกิดกลิ่น ซึ่งเป็น
สารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างจากสารเดิมและอุณหภูมิลดลงจากเดิม
ขณะเกิดสารใหม่

378

ของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิน่
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ
ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ
ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ
ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ
เกิดตะกอนสีขาวกระจายอยู่ทั่วของเหลว
มีฟองแก๊สทาให้ลูกโป่งพองขึ้น ไม่มีกลิ่น
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะ ผิวภาชนะมีอุณหภูมิสูงขึ้น

379

เมื่อผสมน้าส้มสายชูกับผงฟู มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
เนื่องจากเกิดสารใหม่ที่เป็นฟองแก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิน่ ทาให้ลูกโป่งพองขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี สามารถสังเกตได้จากการเกิดแก๊ส ซึ่งเป็น
สารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างจากสารเดิม

380

แก๊สคารบอนไดออกไซด
กรดคารบอนิก
แคลเซียมคารบอเนต

เคมี
เป็นการเกิดสารใหม่ คือ กรดคารบอนิก

381

เคมี
เป็นเกิดสารใหม่ คือ สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต
เคมี
เป็นเกิดสารใหม่ คือ แคลเซียมคารบอเนต น้า และแก๊ส
คารบอนไดออกไซด

382

หน่วยย่อยที่ ๓
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และ
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้

383

หน่วยย่อยที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วย สารในชีวิตประจาวัน
จานวนเวลาเรียน ๓ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๑ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
เมื่อสารบางชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สามารถทาให้กลับมาเป็นสารเดิมก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ แต่การเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิด เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถทาให้
กลับมาเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว ๒.๑
เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ ย วระหว่างอนุภาค หลั กและธรรมชาติ ของการเปลี่ ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด
ว ๒.๑ ป. ๕/๔ วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๓
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลีย่ นแปลงที่ผันกลับได้

การเปลีย่ นแปลงทางภายภาพ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปลีย่ นแปลงที่ผนั กลับไม่ได้

การเปลีย่ นแปลงทางเคมี เช่น การเผาไหม้การเกิดสนิม เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้

โครงสร้างของหน่วยย่อยที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หน่วยย่อยที่ ๓
สารในชีวิตประจาวัน การเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้และ
การเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับไม่ได้

จานวนแผน
๑

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
ผันกลับได้และผันกลับ
ไม่ได้

จานวนชั่วโมง
๒
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 32
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 32 เรื่อง ผันกลับไดและผันกลับไมได (1)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสร า งและแรงยึดเหนี่ย วระหวางอนุภ าคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ย นแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
2. สาระสําคัญ
การเปลี่ ย นแปลงของสารที่ ส ารสามารถเปลี่ ย นกลั บ มาเป น สารเดิ ม เป น การเปลี่ ย นแปลงที่ ผั น กลั บ ได
การเปลี่ยนแปลงของสารที่สารไมสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนสารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
สารบางชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวสามารถทําใหกลับมาเปนสารเดิมกอนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได เชน การเปลี่ยนสถานะของพาราฟน
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้
5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
-ทากิจกรรมกลุ่มการเปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับได้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1.ครูทบทวนความรู้และตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ โดยใช้
คาถาม ดังนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไร (เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารแล้วสารยังคงเป็นสารเดิม ไม่มี
สารใหม่เกิดขึ้น)
1.2 นักเรียนคิดว่าสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะสามารถเปลี่ยนกลับมามีสมบัติเหมือนเดิม
ได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.3 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นอย่างไร (เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่มีสารใหม่เกิดขึ้น มีสมบัติต่างไป
จากเดิม)
1.4 นักเรียนคิดว่าสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จะสามารถเปลี่ยนกลับมามีสมบัติเหมือนเดิมได้หรือไม่
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) ครูจดคาตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน แต่ยังไม่
เฉลย ให้นักเรียนไปหาคาตอบจากการทากิจกรรม
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้และผันกลั บไม่ได้เป็นอย่างไร และจุดประสงค์ หน้า 141
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยอาจใช้คาถามดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้)
3. ครูชักชวนนักเรียนอ่านวัสดุ-อุปกรณ์ หน้า 141 และทาความรู้กับวัสดุอุปกรณ์ จนแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจ
4. นักเรียนอ่านวิธีทา ตอนที่ 1 หน้า 141-142 จากนั้นครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ทากิจกรรมทีละขั้นจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ โดยอาจใช้ คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนต้องทาอะไร (สังเกตลักษณะของพาราฟิน และบันทึกผล)
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4.2 สิ่งที่ต้องทาต่อไปคืออะไร (แบ่งพาราฟินออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กันคาดคะเนว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อให้
ความร้อนกับพาราฟินส่วนที่ 1 และเมื่อวางให้เย็นลง สังเกต แล้วบันทึกผล)
4.3 นักเรียนต้องทาอะไรในขั้นตอนสุดท้า ย (เปรียบเทียบลักษณะพาราฟินส่วนที่ 1 หลังจากให้ความร้อน
แล้ววางให้เย็นลง กับพาราฟินส่วนที่ 2 เขียนแผนภาพ แสดงการเปลี่ยนสถานะของพาราฟิน)
5. ครูเน้นย้าความปลอดภัยในการทากิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ การใช้ปากคีบในการ
คีบบีกเกอร์เพราะสารในบีกเกอร์มีความร้อน
6. นักเรียนคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อให้ความร้อนกับพาราฟินส่วนที่ 1 และวางให้เย็นลง บันทึกผล
การคาดคะเนและนาเสนอ
7. นักเรียนเริ่มทากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผลลงใบงาน 01 หน้า 143 ครูอาจสุ่ม
นักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรม
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้ โดยใช้คาถามต่อไปนี้
8.1 พาราฟินมีลักษณะอย่างไร (ของแข็งสีขาวขุ่น ลักษณะของพาราฟินขึ้นอยู่กับตัวอย่างสารที่นามาสังเกต
ในกิจกรรมให้บันทึกผลตามจริง)
8.2 พาราฟินเมื่อได้รับความร้อนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ ไม่ อย่างไร (พาราฟินเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยพาราฟินที่เป็นของแข็งเกิดการหลอมเหลว กลายเป็นของเหลวมีลักษณะใส)
8.3 พาราฟิน ที่เทใส่ แบบพิมพ์เมื่อปล่ อยให้เย็นลงแล้ วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร (พาราฟิน
ของเหลวใสเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนเป็นพาราฟินของแข็งสีขาวขุ่น)
8.4 นักเรียนได้ผลการสังเกตเหมือนกับที่คาดคะเนไว้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามที่คาดคะเนไว้)
8.5 พาราฟินส่วนที่ 1 กับพาราฟินส่วนที่ 2 มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน (มีลักษณะเหมือนกันคือเป็น
ของแข็งสีขาวขุ่น)
8.6 การเปลี่ยนแปลงของพาราฟินส่วนที่ 1 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ เพราะเหตุใด
(เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้เพราะเมื่อพาราฟินเปลี่ยนแปลงไปแล้วสามารถกลับเปลี่ยนมาเป็น
พาราฟินเหมือนเดิมได้)
9. นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของพาราฟิน พร้อมเขียนการเปลี่ยนสถานะของพาราฟิน
ในแต่ละช่วง
10. ครูสุ่มนักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรม
11. ครูและนักเรียนยกตัวอย่างการนาการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ไปใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การทาไอศกรีม
การทาน้าแข็ง การทาช็อคโกแลต การทาเทียน เป็นต้น
12. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 144
ขั้นสรุป (5 นาที)
13. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลการเปลี่ยนแปลงของสาร
ที่ผันกลับได้
14. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ว่าสารบางชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถทาให้กลั บมาเป็นสารเดิม
ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เช่น การเปลี่ยนสถานะของพาราฟิน
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8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่องผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (1)
- พาราฟิน
- ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
- ไม้ขีดไฟ
- แบบพิมพ์
- บีกเกอร์
- แท่งแก้วคนสาร
- กระป๋องทรายสาหรับดับไฟ
-ใบกิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไร หน้า 141
-ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ หน้า 143-144
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ หน้า 143-144
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ 1.สังเกตการตอบคาถามใน
ผันกลับได้
ชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
-สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

2.แบบประเมินทักษะ

3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
คะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7-8 หมายถึง ดี
คะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 2 หมายถึง
ปรับปรุง

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (1)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกีย่ วกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้าหนัก
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เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (1)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต
การลงความเห็น

ชื่อ-สกุล

รวมคะแนน
(6 คะแนน)

จากข้อมูล
3

2

1

3

2

1
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เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

การสังเกต

สามารถใช้ป ระสาทสั ม ผั ส
ในการสั ง เกตการเปลี่ ย น
แปลงของพาราฟิ น เมื่ อ
ได้รั บ ความร้ อ นและท าให้
เย็นลงได้ด้วยตนเอง

การลงความเห็น

สามารถน าข้อมูล ที่ไ ด้ จ าก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพาราฟิ น เมื่ อ ให้ ค วาม
ร้อนโดยลงความเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของพาราฟิน
เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ผัน
กลับได้ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการสั ง เกตการเปลี่ ย น
แปลงของพาราฟิ น เมื่ อ
ได้รับความร้อนและทาให้
เย็ น ลงได้ โ ดยได้ รั บ ค า
แนะนาจากครู
สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสั ง เกตการเปลี่ ย น
แปลงของพาราฟินเมื่อให้
ความร้อนโดยลงความเห็น
ว่ า การเปลี่ ย นแปลงของ
พาราฟิ น เป็ น การเปลี่ ย น
แปลงที่ ผั น กลั บ ได้ โ ดยรั บ
คาแนะนาจากครู

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพาราฟินเมื่อได้รับความ
ร้ อ นและท าให้ เ ย็ น ลงได้
บ า ง ส่ ว น แ ม้ จ ะ ไ ด้ รั บ ค า
แนะนาจากครู
สามารถน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของพาราฟิ น เมื่ อ ให้ ค วาม
ร้อนโดยลงความเห็นว่าการ
เปลี่ ย นแปลงของพาราฟิ น
เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ผั น
กลับได้บางส่วนแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครู

จากข้อมูล

เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
5-6
3-4
ต่ากว่า 2

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 33
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยการเรียนรูที่ 3 สารในชีวิตประจําวัน
แผนการเรียนรูที่ 33 เรื่อง ผันกลับไดและผันกลับไมได (2)

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ว15101
จํานวน 15 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
2. สาระสําคัญ
การเปลี่ ย นแปลงของสารที่ ส ารสามารถเปลี่ ย นกลั บ มาเป น สารเดิ ม เป น การเปลี่ ย นแปลงที่ ผั น กลั บ ได
การเปลี่ยนแปลงของสารที่สารไมสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนสารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
- ลงความเห็นจากขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
- ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
3.3 ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- มุงมั่นในการทํางาน
4. สาระการเรียนรู
การเปลี่ยนแปลงของสารบางอยางเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแลว ไมสามารถทําใหสารนั้นกลับมาเปนสารลักษณะเดิม
ได เรียกวาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได เชน กระดาษที่เผาไฟ
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
-วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับไม่ได้
5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
-ทากิจกรรมกลุ่มการเปลี่ยนแปลงของสารที่ผันกลับไม่ได้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานและตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้
และผันกลับไม่ได้ โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้เป็นอย่างไร (เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น
สารเดิมได้)
1.2 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ในชีวิตประจาวันมีอะไรบ้าง (การทาเทียน การทาน้าแข็ง)
1.3 นักเรียนคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารที่ไม่สามารถผันกลับได้หรือไม่ และยกตัวอย่าง (นักเรียนตอบ
ตามเข้าใจของตนเอง มีสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถผันกลับได้ เช่น การสุกของผลไม้ การ
ทอดไข่)
ขั้นสอน (40 นาที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไรและชี้แจงจุดประสงค์ หน้า 141
3. นักเรียนอ่านวิธีทา ตอนที่ 2 หน้า 142 จากนั้นครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ขั้นตอนการทา
กิจกรรมทีละขั้นจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ โดยอาจใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไร (สังเกตลักษณะของกระดาษ และบันทึกผล)
3.2 สิ่งที่ต้องทาต่อไปคืออะไร (แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กันคาดคะเนว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผา
กระดาษส่วนที่ 1 ให้ติดไฟ ในถ้วยกระเบื้องสังเกต แล้วบันทึกผล)
3.3 เมื่อนักเรียนคาดคะเนแล้วต้องทาอะไร (ต้องนากระดาษส่วนที่ 1 ไปเผา) ครูเน้นย้าการทากิจกรรม
เกี่ยวกับวิธีคีบกระดาษและการใช้ปากคีบกระดาษ ให้เผากระดาษไปสักครู่ก่อนจะนากระดาษปล่อยลงใน
ถ้วยกระเบื้อง เพื่อให้กระดาษติดไฟแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน
3.4 นักเรียนต้องทาอะไรในขั้นตอนสุดท้าย (เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งที่ได้จากการเผากระดาษกับ
กระดาษส่วนที่ 2 ที่แบ่งไว้)
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4. เมื่อแน่ ใจว่านั กเรี ย นเข้าใจขั้น ตอนการทากิจกรรม ให้ นักเรียนคาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิด อะไรขึ้ น
ลงในใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ ตอนที่ 2 หน้า 145
5. เมื่อนักเรียนสังเกตและคาดคะเนแล้ว ครูอาจสุ่มถามนักเรียน แล้วถามเหตุผลในการคาดคะเน
6. หลังคาดคะเนแล้ว นักเรียนทากิจกรรมตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผล
7. ครูอาจสุ่มนักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรม
8. ครูชักชวนนักเรียนร่วมกัน อภิปรายโดยใช้คาถามต่อไปนี้
8.1 กระดาษที่เผาไฟแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร (เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเถ้าสีดา)
8.2 กระดาษที่เผาไฟในส่วนที่ 1 เหมือนกับกระดาษในส่วนที่ 2 หรือไม่ อย่างไร (ไม่เหมือนกัน กระดาษ
ส่วนที่ 1 เป็นเถ้าสีดา กระดาษส่วนที่ 2 เป็นแผ่นสีขาว)
8.3 นักเรียนได้ผลการทดสอบเหมือนกับที่คาดคะเนไว้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามที่คาดคะเนไว้)
8.4 เราสามารถทาให้สิ่งที่ได้จากการเผากระดาษกลับมาเป็นกระดาษเหมือนเดิมได้หรือไม่ (ไม่ได้)
8.5 การเปลี่ยนแปลงของกระดาษส่วนที่ 1 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
(การเปลี่ ย นแปลงของกระดาษส่ ว นที่ 1 ไม่ ใ ช่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ผั น กลั บได้ เพราะเมื่ อ กระดาษ
เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่สามารถทาให้กลับมาเป็นกระดาษเหมือนเดิมได้) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสารที่ไม่ สามารถทาให้สารกลับมาเป็นสารเดิมได้ เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบผัน
กลับไม่ได้
8.6 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้อย่างไร (การเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารเดิมได้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับไม่ได้เป็น การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ ยนเป็นสารอื่นที่มีส มบัติแตกต่างจากเดิมและไม่ส ามารถ
กลับมาเป็นสารเดิมได้)
9. ครูยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสารที่อยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น การทอดไข่ การเกิดสนิม การจุดดอกไม้
ไฟ การหลอมเหลวของน้าแข็ง การบู ดเน่าของอาหาร น้าผลไม้กลายเป็นไอศกรีม ทองคาเหลวกลายเป็น
ทองคาแท่งและเทียนแท่งกลายเป็นน้าตาเทียน เพื่อให้นักเรียนอภิปรายและบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ เพราะเหตุใด
10. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 146
ขั้นสรุป (5 นาที)
11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้และนาเสนอการสรุปผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสารที่ผันกลับไม่ได้
12. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารบางอย่างเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่สามารถ
ทาให้สารนั้นกลับมาเป็นสารลักษณะเดิมได้ เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เช่น กระดาษที่เผาไฟ
13. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ หน้า 147-151
เป็นการบ้าน
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8. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
- สไลด์เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (2)
- กระดาษ
- เทียนไข
- ที่คีบ
- ถ้วยกระเบื้อง
- ไม้ขีดไฟ
- จานใส่กระดาษ
- กระป๋องทรายสาหรับดับไฟ
- ใบกิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไร หน้า 141-142
- ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ หน้า 145-146
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ หน้า 147-151
8.2 แหล่งเรียนรู้
9. ชิ้นงาน / ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ หน้า 145-146
9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ หน้า 147-151
10. การวัดผลและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1.อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ 1.สังเกตการตอบคาถามใน
ผันกลับไม่ได้
ชั้นเรียนและเนื้อหาใน
ใบงาน

1.แบบประเมินความรู้

2.ทักษะกระบวนการ
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับไม่ได้

2.แบบประเมินทักษะ

2.สังเกตทักษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑการตัดสิน
ช่วงคะแนน 9-10 หมายถึง ดีมาก
ช่วงคะแนน 7-8 หมายถึง ดี
ช่วงคะแนน 5-6 หมายถึง พอใช้
ช่วงคะแนน ต่ากว่า 4 หมายถึง
ปรับปรุง
คะแนน 7-9 หมายถึง ดี
คะแนน 4-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน ต่ากว่า 3 หมายถึง
ปรับปรุง
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ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับไม่ได้
- ตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
3.สังเกตพฤติกรรมด้านมี
3.สังเกตด้านคุณลักษณะ
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน อันพึงประสงค์
การทางาน

3.แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑการตัดสิน

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินความรู้
แผนการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (2)
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

1.การตอบคาถาม 2.การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน (4)
(4)

3.ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา
ในใบงาน (2)
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑการประเมินความรู้
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

เกณฑการประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
9-10
7-8
5-6
ต่ากว่า 4
เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แผนการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (2)
เกณฑการประเมิน มีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้

1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
รวมคะแนน
(9 คะแนน)

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ชื่อ-สกุล

การสังเกต

การลงความเห็น

การตีความหมายข้อมูล

2

จากข้อมูล
3 2
1

และลงข้อสรุป
3
2
1

3

1

เกณฑการประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของกระดาษเมื่อให้
ความร้อนและทาให้เย็นลง
ได้ด้วยตนเอง

พอใช้ (2)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของกระดาษเมื่อให้
ความร้อนและทาให้เย็นลง
ได้โดยได้รับคาแนะนาจาก
ครู
สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง การสังเกตกาเปลี่ยนแปลง
ของกระดาษเมื่อให้ความ ของกระดาษเมื่อให้ความ
ร้อนโดยลงความเห็นว่าการ ร้อนโดยลงความเห็นว่า
เปลี่ยนแปลงของกระดาษ การเปลี่ยนแปลงของ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน กระดาษเป็นการเปลี่ยน
กลับไม่ได้ด้วยตนเอง
แปลงที่ผันกลับไม่ได้โดย
รับคาแนะนาจากครู

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การสังเกตการเปลี่ยน
แปลงของกระดาษเมื่อให้
ความร้อนและทาให้เย็นลง
ได้บางส่วนแม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู
สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของกระดาษเมื่อให้ความ
ร้อนโดยลงความเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของกระดาษ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้บางส่วนแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครู
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายของ
ข้อมูลจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพาราฟิน
และกระดาษเมื่อนามาให้
ความร้อนและลงข้อสรุปได้
ว่าการเปลี่ยนแปลงของสาร
บางชนิดผันกลับไม่ได้ด้วย
ตนเอง

สามารถตีความหมายของ
ข้อมูลจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพาราฟิน
และกระดาษเมื่อนามาให้
ความร้อนและลงข้อสรุป
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
สาร บางชนิดผันกลับไม่ได้
โดยรับคาแนะนาจากครู

สามารถตีความหมายของ
ข้อมูลจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพาราฟิน
และกระดาษเมื่อนามาให้
ความร้อนและลงข้อสรุปได้
ว่าการเปลี่ยนแปลงของสาร
บางชนิดผันกลับไม่ได้
บางส่วนแม้จะได้รับคา
แนะนาจากครู

คะแนน
7-9
4-6
ต่ากว่า 3

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการประเมินคุณภาพ

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............
วันที.่ ..........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................................
ที่

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด .............................................. คะแนน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
คะแนน
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑการตัดสิน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

402

เฉลยใบงาน

403

นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น เป็นของแข็งสีขาว

คาตอบขึ้นอยู่ คาตอบขึ้นอยู่
กับการ

กับการ

คาดคะเน

คาดคะเน

พาราฟิน

พาราฟินค่อย ๆ

หลอมเหลว

เปลี่ยนจาก

เป็นของเหลว ของเหลวใสเป็น
ใส

ของแข็งสีขาวขุ่น

พาราฟินส่วนที่ 1 หลังจากได้รับความร้อนและวางไว้ให้เย็นมีลักษณะ
เป็นของแข็งสีขาวขุ่นเหมือนกับพาราฟินส่วนที่ 2
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คําตอบขึ้นอยูกับคาดคะเนและผลที่สังเกตได เชน ผลการสังเกตเหมือนกับที่
คาดคะเนไว เมื่อพาราฟนสวนที่ 1 เย็นลง พาราฟนมีลักษณะ
เปนของแข็งสีขาวขุน

การเปลี่ยนแปลงของพาราฟนสวนที่ 1 เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได
เนื่องจากพาราฟนที่เปนของแข็งเมื่อไดรับความรอนจะหลอมเหลวเปนพาราฟน
เหลวซึ่งมีสถานะเปนของเหลวและเมื่อวางใหเย็นลง พาราฟนเหลวจะแข็งตัว
เปนพาราฟนที่เปนของแข็งและสีเหมือนเดิมได
การเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิด สามารถผันกลับได

405

เป็นแผ่นบาง ๆ มีสีขาวขุ่น
หมายเหตุ กระดาษอาจมีสีอื่น ๆ ให้บันทึกลักษณะตามจริง

คาตอบขึ้นอยู่กับ

กระดาษไหม้

การคาดคะเน

เห็นเปลวไฟ เมื่อเปลว
ไฟดับ มีของแข็งสีดา
อยู่ที่ก้นภาชนะ

กระดาษส่วนที่เผา เมื่อวางไว้ให้เย็นลงมีลกั ษณะแตกต่างจากกระดาษส่วนที่
แบ่งไว้ กระดาษส่วนที่เผากลายเป็นของแข็งสีดา ส่วนกระดาษส่วนที่แบ่งไว้
เป็นของแข็งสีขาวขุ่น เป็นแผ่น ๆ

406

คาตอบขึ้นอยู่กับการคาดคะเนและผลที่สังเกตได้ เช่น เหมือนกัน คือ กระดาษจะ
ติดไฟ

สารที่เกิดจากการเผากระดาษไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นกระดาษเหมือน
เดิมได้ เพราะ สารเปลี่ยนไปเป็นสารอื่น แม้จะวางให้เย็นก็ไม่เกิดการ
เปลี่ย่ยนแปลง
นแปลงกลับมาเป็นกระดาษอย่างเดิม
เปลี
การเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิด ผันกลับไม่ได้

407

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดเปนการเปลี่ยนแปลงของสารบางอยาง เมื่อเปลี่ยนไปแลว
แลวสามารถทําใหสารนั้นกลับมาเปนสารเดิมได สวนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมไดเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถทําใหสารนั้นกลับมาเปนสารลักษณะเดิมได

น้ําผลไมแชแข็ง เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได เพราะเมื่อนําน้ําผลไมที่แข็งตัว
ออกมาวาง น้ําผลไมที่แข็งตัวไดรับความรอนจะหลอมเหลวเปนน้ําผลไมเชนเดิม

จักรยานสวนที่เปนโลหะเกิดสนิม เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได
เพราะ ทําใหสนิมกลับมาเปนโลหะเหมือนเดิมไมได

408

ขวดพลาสติกที่นามาหลอมเป็นถุงขยะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
เพราะ เมื่อนาพลาสติกที่ใช้แล้วซึ่งเป็นของแข็งมาหลอม จะได้เป็น
พลาสติกเหลว และเมื่อแข็งตัวก็เป็นพลาสติกแข็งเหมือนเดิม

ใบไม้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้าตาล เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
เพราะ ใบไม้สีน้าตาลไม่สามารถกลับมาเป็นใบไม้สีเขียวได้

ไข่ที่นามาทอดเป็นไข่ดาว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
เพราะ ไข่ที่ทอดสุกเป็นไข่ดาวไม่สามารถกลับคืนไปเป็นไข่ดิบได้

409

น้าตาเทียนเมื่อเย็นลง จะเป็นเนื้อเทียนไขเหมือนเดิม

410

411

ผันกลับได้ เนื่องจากของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สแล้วกลับมาอยู่ในสถานะ
ของเหลวที่เป็นสารเดิม จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

412

เฉลยแบบทดสอบ
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