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

ภาคเรีียนที่่� ๑

ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� ๒
ฉบัับปรัับปรุุง

เล่่ม ๑

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

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

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

คําชี้แจง
ตามที่สํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทําชุดการเรียนรู สําหรับใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไมครบชั้น
หรืออยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบดวยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) และชุดกิจกรรม
การเรียนรู (สําหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการนําไปใช พบวาสื่อดังกลาวชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กไดเปนอยางดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรใหมีการนําสื่อดังกลาวมาใชใน
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาใหดียิ่งขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงไดปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใช จึงจัดแยกเปนรายชั้น (ประถมศึกษาปที่ ๑-๖) และแตละระดับชั้นแยก
เปนเลม ๑ และเลม ๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครู) ของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เลม ๑ นี้ ประกอบดวย ๒
หนวยการเรียนรู ไดแก สิ่งมีชีวิตและแสง ซึ่งแตละหนวยการเรียนรูจะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร
ผานการสืบเสาะหาความรู มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นําความรูที่ไดไปใชในการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได
คณะผู จั ด ทํ า หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู (สํ า หรั บ ครู ผู ส อน) ของระดั บ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๒ 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 2
แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู
โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
หนวยการเรียนรูที่ 1 สิ่งมีชีวิต
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต
เฉลยใบงาน
หนวยยอยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7-9 เมล็ดพืชนอย
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10-14 สิ่งที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช
เฉลยใบงาน
หนวยยอยที่ 33 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 พืชดอกรอบตัว
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 16-18 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
เฉลยใบงาน
หนวยการเรียนรูที่ 2 แสง
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู

หนา
1-4
5-7
8
9
10-11
12
13
14
15
16-18
19-59
60-69
70-72
73-93
94-99
100-135
136-147
148-150
151-157
158-162
163-185
186-195
196
197
198
199

หนวยยอยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรูที่ 19-21 แหลงกําเนิดแสง
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 22-25 การเคลื่อนที่ของแสง
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 26-30 การมองเห็นวัตถุ
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 31-33 การปองกันอันตรายจากแสง
เฉลยใบงาน
เฉลยแบบทดสอบ
บรรณานุกรม
คณะผูจัดทํา

200-202
203-222
223-228
229-256
257-265
266-300
301-307
308-328
329-335
336-342
343
344-345
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คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน
๑. แนวคิดหลัก
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และ
นาความรู้ไปอธิบายหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมยังมุ่งเน้นการเรียนรู รวมกันเปนกลุม
ซึ่งเป็นการเปดโอกาสใหผูเรียนได้รวมกันคิด ปรึกษาหารือ อภิปราย แกปญหา แสดงความคิดเห็น สะท้อน
ความคิด และได้น าเสนอผลการทากิจกรรม ซึ่งชวยใหผู้ เรียนไดพัฒ นาทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะอื่น ๆ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมอีกด้วย ในการจัดกลุ มอาจจัดเปนกลุม ๒ คน หรือ
กลุ่ม ๔-๖ คน หรืออาจจัดกิจกรรมร่วมกั นทั้งชั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นั้น ๆ
ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สิ่งสาคัญที่ผูสอนควรคานึงถึงเป็นอันดับแรกคือ
ความรู พื้นฐานของผู เรียน ผู สอนอาจทบทวนหรือตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนโดยใชคาถามหรือกลวิธี
ต่าง ๆ ที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและนาไปสู การเรียนรู้เนื้อหาใหม ขั้นการสอนเนื้อหาใหม่ ผู สอนอาจ
กาหนดสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในขั้นทบทวนความรู้หรือมีคาถาม และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) ในการค้นหาคาตอบที่สงสัยด้วยตนเอง ผู สอนมีบทบาท
เป็น ผู้ใหอิสระทางความคิดกับผู เรี ยน คอยสังเกต ตรวจสอบความเข้าใจและคอยให้ความช่ว ยเหลือและ
คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู สอนควรใหผูเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดนาเสนอแนวคิด
เพราะผูเรียนมีโอกาสแสดงแนวคิดเพิ่มเติมรวมกัน ซักถาม อภิปรายข้อขัดแย้งดวยเหตุและผล ผูสอนมีโอกาส
เสริมความร ู ขยายความรู้หรือสรุปประเด็นสาคัญของสาระที่นาเสนอนั้น ทาให้การเรียนรู้ขยายวงกว้างและ
ลึกมากขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ ยังทาให้ผู เรียนเกิดเจตคติที่ดี มีความภูมิใจ
ในผลงาน เกิดความรู สึกอยากทา กลาแสดงออก และจดจาสาระที่ตนเองได้ออกมานาเสนอไดนาน รวมทั้ง
ฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
การนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูควรเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
๑. ศึกษาโครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าตลอดทั้งปีการศึกษา นักเรียนต้อง
เรียนรู้ทั้งหมดกี่หน่วย แต่ละหน่วยมีหน่วยย่อยอะไรบ้าง ใช้เวลาสอนกี่ชั่วโมง และมีกี่แผน
๒. ศึกษาโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาอะไรบ้าง เนื้อหาละกี่ชั่วโมง
ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนมองเห็นภาพรวมของการสอนในหน่วยดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
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๓. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่หน้าแผนแต่ละแผน เป็นการสรุปแนวการจัดกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนการสอน ทาให้ครูมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ
๔. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหัวข้อต่อไปนี้
๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา เป็นเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในแผนที่กาลังศึกษา
๔.๒ สาระสาคัญ เป็นความคิดรวบยอดหรือหลักการที่นักเรียนควรจะได้หลังจากได้เรียนรู้ตามแผน
ที่กาหนด
๔.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้าน
คุณธรรม
๔.๔ กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น ขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งแต่ละขั้นครูผู้สอนควรศึกษา
ทาความเข้าใจอย่างละเอียด นอกจากนี้ครูควรพิจารณาด้วยว่า ในแต่ละขั้นตอนการสอน ครูจะต้องศึกษาว่ามี
สื่อ/อุปกรณ์อะไรบ้าง
๔.๕ สื่ อ/แหล่ งเรี ย นรู้ เป็ น การบอกรายการสื่ อ อุ ปกรณ์ และแหล่ งเรียนรู้ที่ต้อ งใช้ ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น
๔.๖ การประเมิน เป็ นการบอกทั้งวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน สาหรับเครื่องมือ
การประเมินในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ นี้ ได้จัดเตรียมไว้ให้ครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
สื่ อการจั ดการเรี ย นรู้ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ประกอบด้วย
๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับครูใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
๓.๒ ใบกิจกรรม สาหรับนักเรียนใช้ฝึกทักษะปฏิบัติ หรือสร้างความคิดรวบยอดในบทเรียน โดยใน
ใบกิจกรรมจะประกอบด้วยใบงาน ให้นักเรียนได้บันทึกผลการทากิจกรรม การตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม
เพื่อทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ย นรู้ จากการทากิจ กรรม และมีแบบฝึ กหั ดเพื่อประเมินการเรียนรู้ห ลั งจากเรียนจบ
ในแต่ละกิจกรรม
๓.๓ แบบทดสอบ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

3

ใบกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้มีการกาหนดสัญลักษณ์รูปดาว ๕ แฉก จานวน
๒ ดวง และแถบสีชมพู โดย
บ. หมายถึง ใบกิจกรรม
ผ. หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้
เช่น

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑
ระดับชั้น
ใบกิจกรรม
หน่วยที่
หน่วยย่อยที่
แผนที่
ใบงำนที่
หมายเหตุ เลขแสดงลาดับของแผนการจัดการเรียนรู้จะเรียงต่อกันจนครบทุกแผนในแต่ละหน่วยย่อย และ
ใบงานจะเรียงเลขต่อกันในแต่ละแผน เมื่อขึ้นหน่วยใหม่ การแสดงลาดับเลขของทั้งหน่วยย่อย
แผน และใบงานจะเริ่มต้นใหม่
๔. ลักษณะชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) ซึ่งได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และได้จัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ออกเป็น ๒ เล่ม ดังนี้
เล่ม ๑ ประกอบด้วย หน่วยกำรเรียนรู้ ๒ หน่วย ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สิ่งมึชีวิต
หน่วยย่อยที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
หน่วยย่อยที่ ๒ การเจริญเติบโตของพืช
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หน่วยย่อยที่ ๓ วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แสง
หน่วยย่อยที่ ๑ แสงและการมองเห็น
เล่ม ๒ ประกอบด้วยหน่วยกำรเรียนรู้ ๒ หน่วย ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ดิน
หน่วยย่อยที่ ๑ ดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ วัตถุและสมบัติของวัสดุ
หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติของวัสดุ
หน่วยย่อยที่ ๒ การทาวัตถุโดยใช้สมบัติของวัสดุ
๕. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๒ กาหนดให้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้หลายแผน โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วย สาระสาคัญ ขอบเขตเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งมีทั้งด้านความรู้ ด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านคุณธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ /แหล่งเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมิน และทุกแผนการจั ดการเรี ยนรู้ จะมีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่หน้าแผน ซึ่งเป็นการสรุป
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ ในทุกขั้นตอนการสอนตั้งแต่ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป
และการประเมินผล นอกจากนี้ยังมีเฉลยคาตอบในใบงาน และเฉลยแบบทดสอบด้วย
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Science Process Skills)
การเรีย นรู ้ท างวิท ยาศาสตร์ จ าเป็น ต้อ งใช้ท ั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ น าไปสู ่
การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจาลอง และวิธีการอื่น ๆ เพื่อนาข้อมูล สารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
ทักษะการสังเกต (Observing) เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างสารวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ลงความคิดเห็นของ
ผู้สังเกตลงไปด้วย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ การดู การฟังเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส
ทักษะการวัด (Measuring) เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็น
ตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง
ทั กษะการลงความเห็น จากข้อ มูล (Inferring) เป็ นความสามารถในการคาดการณ์อย่ างมี
หลักการเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคยเก็บ
รวบรวมไว้ในอดีต
ทักษะการจาแนกประเภท (Classifying) เป็นความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจาแนก
ทักษะการหาความสัมพันธ์ ระหว่า งสเปซกับสเปซ (Relationship between Space and
Space) และทักษะการความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time)
สเปซ (Space) คือ พื้นที่ที่ว ัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเป็นต าแหน่ง รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ
สิ่งเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง
กับสเปซ (Relationship between Space สั ม พั น ธ์ ก ั น ระหว่ า งพื ้ น ที ่ ท ี ่ ว ั ต ถุ ต ่ า งๆ
and Space)
ครอบครอง
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ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ
เวลา (Relationship of Space and
Time)

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครอง
เมื่อเวลาผ่านไป

ทักษะการใช้จานวน (Using Number) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจานวน และ
การคานวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง
ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing and Communicating Data)
เป็นความสามารถในการนาผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระทาให้อยู่ในรูปแบบที่
มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น จนง่ายต่อการทาความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล นอกจากนี้
ยังรวมถึงความสามารถในการนาข้อมูลมาจัดทาในรูป แบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ
สมการ การเขียนบรรยาย เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น
ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) เป็นความสามารถในบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ สถานการณ์
การสังเกต การทดลองที่ได้จ ากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ์ที่
แม่นยาจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้อง การบันทึก และการจัดกระทากับข้อมูลอย่าง
เหมาะสม
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เป็นความสามารถในการคิดหาคาตอบ
ล่วงหน้าก่อนจะท าการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานค าตอบที่คิด
ล่วงหน้าที่ยังไม่รู้มาก่อน หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน การตั้งสมมติฐานหรือคาตอบที่คิดไว้
ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ได้
ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) เป็นความสามารถในการ
กาหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้
ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เป็นความสามารถในการ
กาหนดตัวแปรต่าง ๆ ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ให้สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น แต่อาจ
ส่งผลต่อผลการทดลอง หากไม่ควบคุมให้เหมือนกัน หรือเท่ากัน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ดังนี้
ตัวแปรต้น
(Independent Variable)

สิ่งที่เป็นต้นเหตุทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องจัด
สถานการณ์ให้มีสิ่งนี้แตกต่างกัน
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ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

สิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้
แตกต่างกัน และเราต้องสังเกต วัด หรือติดตามดู

ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่
(Controlled Variable)

สิ่งต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัดสถานการณ์ จึงต้องจัด
สิ่งเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากัน เพื่อให้มั่นใจว่าผล
จากการจัดสถานการณ์เกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้น

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการ
ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเป็นความสามารถในการ
ออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับค าถามการทดลองและสมมติฐ าน
รวมถึงความสามารถในการดาเนินการทดลองได้ตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได้
ละเอียด ครบถ้วน และเที่ยงตรง
ทั ก ษะการตี ค วามหมายข้ อ มู ล และลงข้ อ สรุ ป (Interpreting and Making Conclusion)
ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลั กษณะและสมบัติของข้อมู ล ที่มี อยู่ ตลอดจน
ความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด
ทักษะการสร้างแบบจาลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสร้างและใช้สิ่งที่ทา
ขึ ้น มาเพื่ อเลี ย นแบบหรื ออธิ บ ายปรากฏการณ์ท ี่ ศึ กษาหรื อสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูม ิ รู ปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสามารถในการนาเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูป
ของแบบจาลองแบบต่าง ๆ
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โครงสร้ำงของชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แสง
(๑๘ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
สิ่งมีชีวิต
(๒๒ ชั่วโมง)

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
(๘๐ ชั่วโมง/ปี)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
วัตถุและสมบัตขิ องวัสดุ
(๒๕ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
ดิน
(๑๕ ชั่วโมง)

หมำยเหตุ : สามารถปรับโครงสร้างเวลาในชั้นเรียนได้ตามความเหมาะสมกับวันและเวลาในการจัดการเรียน
การสอนจริง
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แนวทำงกำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
เล่ม ๑ (ภำคเรียนที่ ๑)

เล่ม ๒ (ภำคเรียนที่ ๒)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ วัตถุและสมบัติของวัสดุ
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โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยำศำสตร์) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้ (ช.ม.)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
สิ่งมีชีวิต/๒๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แสง /๑๘ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ดิน /๑๕ ชั่วโมง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้
ว ๑.๒ ป. ๒/๑ ระบุว่าพืชต้องการแสง  พืชต้องการน้า แสง เพื่อการเจริญเติบโต
และน้ า เพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โต โดยใช้
ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๑.๒ ป. ๒/๒ ตระหนั ก ถึ ง ความ
จาเป็ นที่พื ชต้อ งได้ รับน้าและ แสงเพื่ อ
การเจริ ญ เติ บ โต โดยดู แ ลพื ช ให้ ไ ด้ รั บ
สิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ว ๑.๒ ป. ๒/๓ สร้ า งแบบจ าลองที่  พื ช ดอกเมื่ อ เจริ ญ เติ บ โตและมี ด อก ดอกจะมี ก าร
บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
สืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อ
เมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญ เติบโต
เป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต ออกดอก
เพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน ต่อเนื่องเป็นวัฏ
จักรชีวิตของพืชดอก

ว ๑.๓ ป. ๒/๑ เปรี ย บเที ย บ  สิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบตั ว เรามี ทั้ ง ที่ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มี
สิ่ งไม่มีชี วิต สิ่ ง มีชีวิ ตต้อ งการอาหาร มี ก าร
ชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้
หายใจ เจริ ญ เติ บ โต ขั บ ถ่ า ย เคลื่ อ นไหว
ตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า และสื บ พั น ธุ์ ไ ด้ ลู ก ที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่าว
ว ๒.๓ ป.๒/ ๑ บรรยายแนวการ  แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงทุกทิศทาง เป็นแนว
เคลื่อนที่ของแสงจาก แหล่งกาเนิดแสง
และอธิ บ ายการมองเห็ น วั ต ถุ จ าก
หลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๓ ป.๒/๑ ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะ
แนวทางการป้องกัน อัน ตราย จากการ
มองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่าง ไม่
เหมาะสม

ว ๓.๒ ป ๒/๑ ระบุส่วนประกอบ
ของดิน และจาแนกชนิดของดิน

ตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทาให้มองเห็นวัตถุ
นั้น การมองเห็นวัตถุที่เป็ นแหล่งกาเนิดแสงแสงจาก
วัต ถุ นั้ น จะเข้ า สู่ ต าโดยตรง ส่ ว นการมองเห็ น วั ต ถุ ที่
ไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก
ๆ เข้าสู่ตา อาจเกิดอันตรายต่อตาได้จึงต้องหลีกเลี่ยง
การมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพ เมื่อจาเป็น
และต้องจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดูจอโทรทัศน์การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต
 ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่ ใน
เนื้อดิน มีอากาศและน้าแทรกอยู่ตามช่องว่าง ในเนื้อ
ดิน ดินจาแนกเป็นดินร่วน ดินเหนียว และดินทราย
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หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้ (ช.ม.)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
สมบัติของวัสดุ /๒๕
ชั่วโมง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้
ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัว ของดินซึ่งมีผลต่อ
โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการ
การอุ้มน้าที่แตกต่างกัน
จับตัวเป็นเกณฑ์
ว ๓.๒ ป ๒/๒ อธิ บ ายการใช้  ดินแต่ละชนิดนาไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตาม
ลักษณะและสมบัติของดิน
ประโยชน์ จ ากดิน จากข้อมูล ที่
รวบรวมได้
ว ๒.๑ ป ๒/๑ เปรียบเทียบสมบัติ  วัส ดุ แต่ ล ะชนิ ด มี ส มบั ติ การดู ด ซั บ น้ าแตกต่ า งกั น
การดูดซับน้าของวัสดุโดยใช้ หลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละระบุ ก ารน าสมบั ติ
การดูดซับน้าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ใน
การทาวัตถุในชีวิตประจาวัน

จึงนาไปทาวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น
ใช้ผ้าที่ดูดซับน้าได้มากทาผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติกซึ่งไม่
ดูดซับน้าทาร่ม

ว ๒.๑ ป ๒/๒ อธิ บ ายสมบั ติ ที่  วั ส ดุ บ างอย่ า งสามารถน ามาผสมกั น ซึ่ ง ท าให้ ไ ด้
สมบั ติ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ต าม
สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนา
ต้องการ เช่น แป้งผสมน้าตาลและกะทิใช้ ทาขนม
วัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิง
ไทย ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ทากระปุก
ประจักษ์

ออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้าใช้ทาคอนกรีต
ว ๒.๑ ป ๒/๓ เปรี ย บเที ย บสมบั ติ ที่  การน าวั ส ดุ ม าท าเป็ น วั ต ถุ ใ นการใช้ ง านตาม
สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อนามาทาเป็นวัตถุ
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุวัสดุที่ใช้แล้วอาจ
ในการใช้ ง านตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และ
นากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว อาจนามาทา
อธิ บ ายการน าวั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว กลั บ มาใช้
เป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ
ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๑ ป ๒/๔ ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดย
การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
สิ่งมีชีวิต
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
สิ่งมีชีวิต (จำนวน ๒๒ ชั่วโมง)
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว ๑.๒
เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป. ๒/๑ ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
ว ๑.๒ ป. ๒/๒ ตระหนักถึงความจาเป็นที่พืชต้องได้รับน้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้
ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ว ๑.๒ ป. ๒/๓ สร้างแบบจาลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
มำตรฐำน ว ๑.๓
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพัน ธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ว ๑.๓ ป. ๒/๑ เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้
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ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ สิ่งมีชีวิต
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
สิ่งมีชีวิตมีทั้งพืช สัตว์รวมทั้งมนุษย์

สิ่งไม่มีชีวิตมีหลายอย่าง เช่น น้า อากาศ หิน ดิน ทราย
สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้
และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของพืชเริ่มจากเมล็ดได้รับน้าและอากาศที่เหมาะสม แล้วงอกเป็นต้นอ่อน
การเจริญเติบโตของพืชสามารถสังเกตได้จากความสูง และลักษณะของใบและลาต้น
พืชต้องการน้าและแสงในการเจริญเติบโต
เราควรดูแลพืชให้ได้รับน้าและแสงที่เหมาะสมในการดารงชีวิต
พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่
พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตเป็นต้นโตเต็มวัย ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลและเมล็ดที่สามารถงอกและเจริญเติบโต
เป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้อีก ซึ่งมีแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
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ตัวอย่ำงโครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ สิ่งมีชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู้
เมล็ดพืชน้อย
(๓ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
(สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
(๖ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
(สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต)

แผนการจัดการเรียนรู้
สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
(๕ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒
(การเจริญเติบโตของพืช)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
สิ่งมีชีวิต
(๑๘ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๓
(วัฏจักรชีวิตของพืชดอก)

แผนการจัดการเรียนรู้
พืชดอกรอบตัว
(๑ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
(๓ ชั่วโมง)

หมำยเหตุ : โครงสร้างเวลานี้เป็นตัวอย่างสาหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา
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หน่วยย่อยที่ ๑
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
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หน่วยย่อยที่ ๑ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต
จำนวนเวลำเรียน ๖ ชั่วโมง
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๑ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระสำคัญของหน่วย
สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้
สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว ๑.๓
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ว ๑.๓ ป. ๒/๑ เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

18

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
สิ่งมีชีวิตมีทั้งพืช สัตว์รวมทั้งมนุษย์

สิ่งไม่มีชีวิตมีหลายอย่าง เช่น น้า อากาศ หิน ดิน ทราย
สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้
และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว

โครงสร้ำงของหน่วยย่อยที่ ๑ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
หน่วยกำรเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่
๑ สิ่งมีชีวิต

ชื่อหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๑
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต

จำนวนแผน
๑

ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

จำนวนชั่วโมง
๖
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป. 2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้

2. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บอกลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สำระกำรเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ในแต่ละบริเวณ จะพบสิ่งที่อยู่นิ่ง และไม่อยู่นิ่ง ซึ่งจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น
เคลื่อนที่ได้ ขยับได้ กินอาหารได้ หายใจได้ ส่งเสียงได้ กินอาหารได้ เป็นต้น
5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- เขียนและวาดรูปสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
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5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- บอกลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่พบรอบตัวเรา
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิตโดยให้ ตัวแทนนักเรียน 3-4 คนออกมาทา
ท่าทางต่าง ๆ (เช่น สุนัข ลิง ก้อนหิน ต้นไม้) แล้วให้เพื่อนในชั้นทายว่าเป็นอะไร และเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่
เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) ครูจดคาตอบของนักเรียนไว้โดยยังไม่เฉลยคาตอบ
ที่ถูกต้อง
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบที่ถูกต้องโดยใช้สื่อสไลด์ พานักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และจุดประสงค์ของกิจกรรม
ที่ 1 รู้ไหมว่า...สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร ข้อ 1 หน้า 3 จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การรวบรวมข้อมูล)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทราบอีกครั้ง โดยใช้สื่อสไลด์
4. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 หน้า 3 ข้อ 1 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอนการทา
กิจกรรมของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยครูใช้คาถามดังต่อไปนี้
4.1 นักเรียนจะต้องไปสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่ไหน (ในห้องเรียน)
4.2 นักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้าง (สังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งที่พบในห้องเรียน)
4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องสังเกตสิ่งต่าง ๆ กี่ชนิด (3 ชนิด) ครูเน้นย้าอีกครั้งว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้อง
สารวจโดยไม่ซ้ากับกลุ่มอื่น
4.4 นักเรียนต้องบันทึกสิ่งที่พบอย่างไร (บันทึกโดยการเขียนและวาดรูปสิ่งที่พบ)
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5. ครูใช้สื่อสไลด์อธิบายวิธีการบันทึกผลการสารวจ ในใบงาน 01 สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว หน้า 4-5 เมื่อนักเรียน
เข้าใจวิธีการบันทึกผลการสารวจแล้ว ครูกาหนดเวลาในการทากิจกรรม 5 – 10 นาที และคอยให้คาแนะนา
นักเรียน
6. ครูนาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เข้ามาไว้ในห้องเรียน 4-5 ตัวอย่าง เพื่อให้มีความหลากหลาย
7. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบันทึกผลตามความ
เป็นจริง เช่น สิ่งที่ฉันพบ คือ มดในจานขนมปัง ตอนฉันเห็นมดบางตัวกาลังเดิน บางตัวกาลังกินขนมปัง
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการสังเกต และครูจดคาตอบไว้ในตารางบนกระดานดังนี้ (หากมีคาตอบ
สิ่งที่พบซ้ากัน ครูนามาเขียนรวมกัน)
ตำรำง กำรสำรวจสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว
สิ่งที่พบ

ลักษณะและพฤติกรรมที่สังเกตได้

9. ครูชวนนักเรียนอภิปรายสิ่งที่สังเกตได้ โดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
9.1 สิ่งที่พบรอบ ๆ รอบตัวเรามีอะไรบ้าง (คาตอบขึ้นอยู่กับชื่อสิ่งที่พบจากการสารวจของนักเรียน)
9.2 สิ่งที่พบสิ่งใดบ้างอยู่นิ่ง ๆ (คาตอบขึ้นอยู่กับการสารวจของนักเรียน เช่น โต๊ะ หลอดไฟฟ้า)
9.3 สิ่งที่พบสิ่งใดบ้างที่ไม่อยู่นิ่ง และแสดงพฤติกรรมอะไร (คาตอบขึ้นอยู่กับการสารวจของนักเรียน
เช่น มด มีการเดิน กินอาหาร)
9.4 สิ่งที่พบสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิต ทราบได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) ครูยังไม่
เฉลยคาตอบ แล้วให้นักเรียนค้นพบคาตอบด้วยตนเองในชั่วโมงต่อไป
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นั กเรีย นได้สรุ ปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับ สิ่งที่พบจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เรา
โดยครูใช้สื่อสไลด์ที่มีคาถามว่า สิ่งที่พบรอบ ๆ รอบตัวเรามีลักษณะพฤติกรรมที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร (แตกต่างกัน สิ่งที่พบมีทั้งที่อยู่นิ่งและอยู่ไม่นิ่ง)
11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมโดยใช้สื่อสไลด์ สรุปได้ว่า สิ่งทีพ่ บรอบ ๆ ตัวเรามีหลายอย่าง ซึ่งมีสิ่งที่
อยู่นิ่ง ๆ และสิ่งที่แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 รู้ไหมว่า...สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร หน้า 3
8.3 ใบงาน 01 สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว หน้า 4-5
8.4 ดินสอ
8.5 สีไม้
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8.6 ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น มดในจานขนมปัง ปลาหางนกยูงในโหลเลี้ยงปลา ต้นไม้ในกระถาง
แมลงเต่าทอง ต้นไมยราบ เป็นต้น
9. ชิ้นงำน/ภำระ
9.1 ใบงาน 01 สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว หน้า 4-5
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) บอกลักษณะและ
พฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่รอบตัวเรา

วิธีกำร
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

2) สังเกตลักษณะและ
พฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่รอบตัว
3) สังเกตพฤตกรรมด้าน
การมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

สังเกตทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ทากิจกรรม
สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 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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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบคำถำม กำรสรุปควำมรู้ (4)
ในชั้นเรียน
(6)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรสังเกต (3)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
ในการรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับลักษณะและ
ลักษณะและพฤติกรรมของ
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้
และสิ่งไม่มีชีวิตได้ ด้วย โดยการชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
ตนเองโดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็น

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

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ บ างอย่ า ง
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ครูหรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.3 ป. 2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้
2. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะดังนี้ ได้แก่ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ ด้วย
ตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว
5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
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5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
5.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัยในการทากิจกรรม
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยให้นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น หนอนกาลังกินใบไม้ ปลากินอาหารหรือกาลังว่ายน้าใต้ท้องทะเล เป็นต้น
และใช้คาถามดังนี้
1.1 นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากสื่อวีดิทัศน์ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.2 สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.2 สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูใช้สื่อสไลด์แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 รู้ไหมว่า...สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร ให้ทราบ
อีกครั้งว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3. ครูชักชวนนักเรียนอ่านวิธีทากิจกรรมที่ 1 ข้อ 2 หน้า 3 จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอนการทา
กิจกรรมของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยครูใช้คาถามดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนต้องอ่านเรื่องอะไร หน้าใด (อ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วน หน้า 6-8)
3.2 นักเรียนอ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วนแล้วต้องสรุปเกี่ยวกับเรื่องอะไร (สรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต)
3.3 นักเรียนต้องบันทึกข้อสรุปนี้ที่ใด (ในใบงาน 01 หน้า 9)
4. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว ครูให้นักเรียนอ่านเรื่องปุกปุยจอมป่วน โดยเลือกวิธีการอ่าน
จับใจความที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เช่น ครูอ่านนา นักเรียนอ่านตาม หรือให้นักเรียนคนที่
อ่านได้ อ่านนาเพื่อน และอ่านไปทีละย่อหน้าสลับกับการใช้คาถามของครูดังต่อไปนี้
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ย่อหน้าที่ 1
4.1 ร่างกายของปุกปุยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ตอนตัวเล็ก ๆ ผอมโซ และหายใจหอบ ต่อมาร่างกาย
โตขึ้น แข็งแรง หายใจเป็นปกติ)
ย่อหน้าที่ 2
4.2 ปุกปุยมีลูกเล็ก ๆ เมื่อใด (เมื่อได้สืบพันธุ์กับปูเป้)
4.3 ปุกปุยทาอะไรบ้างที่สนามหญ้า (ขับถ่าย ทาท่าตกใจ ถอยหลังหนี และเห่าเสียงดัง)
ย่อหน้าที่ 3
4.4 ปุกปุยพบอะไรที่สนามหญ้า (กะลามะพร้าว)
4.5 เมื่อกะลามะพร้าวเคลื่อนที่ ปุกปุยแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง (เห่าเสียงดัง)
4.6 มีอะไรอยู่ในกะลามะพร้าว (กบ)
4.7 เมื่อกบและปุกปุยพบกัน ทั้งสองแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง (เมื่อกบกระโดด ปุกปุยสะดุ้งโหยง เมื่อกบ
เห็นปุกปุย กบหยุดกระโดด)
4.8 การแสดงพฤติกรรมของปุกปุยเมื่อเห็นกบกระโดดออกจากกะลามะพร้าว และการแสดงพฤติกรรม
ของกบเมื่อเห็นปุกปุย การแสดงออกนี้เรียกว่าอะไร (การตอบสนองต่อสิ่งเร้า)
ย่อหน้าที่ 4
4.9 สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะเหตุใด (ดอกแก้ว พ่อ ปุกปุย กบ เพราะสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
หายใจได้ กินอาหารได้ ขับถ่ายได้ เติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้)
4.10 สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เพราะเหตุใด (กะลามะพร้าว เพราะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
ไม่หายใจ ไม่กินอาหาร ไม่ขับถ่าย ไม่เติบโต ไม่สืบพันธุ์ และไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้)
5. ครูชวนนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
5.1 สิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สังเกตได้อย่างไร (สิ่งมีชีวิตนั้นจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ไม่อยู่นิ่งด้วยตนเองซึ่งอาจจะอยู่กับที่หรือย้ายที่ก็ได้)
5.2 การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองกับการเคลื่อนที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (มีทั้งเหมือนกันและต่างกัน โดย
การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเป็นการที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่อยู่นิ่ง ซึ่งอาจจะอยู่กับที่หรือย้ายที่
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยตนเอง ส่วนการเคลื่อนที่จะมีการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้)
5.3 สิ่งมีชีวิตมีการหายใจ สังเกตได้อย่างไร (สังเกตได้จากการที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีรูจมูกที่บริเวณหน้า หรือ
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีรูที่ลาตัวด้านข้าง นอกจากนี้บริเวณหน้าอกมีการขยับขึ้นและลดตาแหน่งลง)
5.4 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ สังเกตได้อย่างไร (สังเกตได้จากสิ่งมีชีวิตมีคู่ แล้วมีลูกได้)
5.5 สิ่งมีชีวิตมีการเติบโต สังเกตได้อย่างไร (สังเกตได้จากร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ตัวใหญ่ขึ้น)
5.6 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองสิ่งเร้า สังเกตได้อย่างไร (สังเกตได้จากมีการแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เมื่อ
พบสิ่งเร้าหรือสิ่งที่กระตุ้นให้มีการแสดงพฤติกรรม)
6. หากมีเวลาเหลือครูเปิด AR ในหน้า 7 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวของปุกปุย และลักษณะของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตมากขึ้น
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7. ครูให้นักเรียนบันทึกข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมี ชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในใบงาน 01 หน้า 9 และสุ่ม
นักเรียนนาเสนอผลการบันทึก
8. ครู ช วนนั ก เรี ย นอภิ ป รายลั ก ษณะของสิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต จากสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับ ลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อสไลด์ สรุปได้ ว่า
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะดังนี้ ได้แก่ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้ และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2)
8.2 สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
8.3 ใบกิจกรรมที่ 1 รู้ไหมว่า...สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร หน้า 3
8.4 ใบความรู้ นิทานเรื่อง ปุกปุยจอมป่วน หน้า 6-8
8.5 ใบงาน 01 สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา หน้า 9
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา หน้า 9
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
1) บอกลักษณะของ
สังเกตการตอบคาถามใน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชัน้ เรียนและในใบงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

2) ลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต
3) สังเกตพฤตกรรมด้าน
การมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุง่ มั่นในการทางาน

สังเกตทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ทากิจกรรม

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

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

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมในชั้น
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล
(3)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

ดี (3)
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้
อธิบายลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ได้ด้วยตนเอง

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

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้อธิบาย
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ โดยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้อธิบาย
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตได้บางอย่าง ถึงแม้
จะได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2
3

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน มำตรฐำน ว 1.3
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.3 ป. 2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้
2. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บอกลักษณะของของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีลักษณะ ดังนี้ หายใจได้ สร้างอาหารเองได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้
ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- บอกลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืช
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5.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
1.1 ลั กษณะของสิ่ งมีชีวิตมีอะไรบ้ าง (ลั กษณะของสิ่ งมี ชีวิต ได้แก่ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้
ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้)
1.2 จากการสั งเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ต้นพืชที่ครูนามาให้นักเรียนสังเกต มีพฤติกรรมอย่างไร (ครู
ยกตัวอย่างต้นพืชที่นักเรียนได้สังเกต เช่น ต้นพืชในกระถาง ต้นไมยราบ คาตอบขึ้นอยู่กับผลการ
สังเกต เช่น ต้นพืชในกระถางอยู่นิ่ง ต้นไมยราบหุบใบได้เมื่อโดนสัมผัสหรือต้นขยับ)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับพืชเป็นสิ่งมีชีวิต โดยถามนักเรียนว่า ต้นพืช (เช่น ต้นพืชในกระถาง ต้น
ไมยราบ) เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
3. ครูใช้สื่อสไลด์แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะของพืช
4. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนอ่านวิธีทาในกิจกรรมที่ 1 ข้อ 3 หน้า 3 และตรวจสอบความเข้าใจในการทา
กิจกรรม โดยใช้คาถามว่า
4.1 นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืช)
4.2 เมื่อนักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วต้องทาอะไรต่อไป (ระบุว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่)
5. ครูใช้สื่อสไลด์อธิบายวิธีการบันทึกผลการทากิจกรรมในใบงาน 01 หน้า 10 เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทากิจกรรมพืชเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่
6. ครูชวนนักเรียนทากิจกรรมโดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะของพืชที่สามารถสังเกตได้ เช่น การเจริญเติบโต
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า การเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง จากในวิดีทัศน์ที่ครูเตรียมมา และร่วมกันอภิปราย
ลักษณะของพืชดังกล่าว
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้คาถามดังนี้
7.1 จากการสังเกตพืชเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ (เป็น)
7.2 ลักษณะใดของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต และสังเกตได้อย่างไร (แนวคาตอบ มีการเจริญเติบโตโดย
เพิ่มความสูง เพิ่มขนาดจากต้นเล็กเป็นต้นใหญ่ มีใบเพิ่มขึ้น มีดอก มีผล มีการสืบพันธุ์และเพิ่มจานวน
ต้นใหม่ได้ มีการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง เช่น มีการเบนยอดหรือยอดเลื้อยทอดไปตามพื้นได้ทั้ง ๆ ที่
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ต้นอยู่ที่เดิม มีการเลื้อยของรากไปตามพื้นดินห่างจากต้นออกไป มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น มีการ
ตอบสนองต่อแสงโดยเบนยอดเข้าหาแสง)
7.3 ลักษณะใดของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต แต่สังเกตไม่ได้ (การกินอาหาร โดยพืชสร้างอาหารได้เอง
การหายใจ การขับถ่าย โดยลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นภายในต้นพืช ทาให้เราไม่สามารถสังเกตเห็ น
ลักษณะดังกล่าวได้)
7.4 ต้น พืช ในกระถางที่นักเรี ย นได้สั งเกตและอยู่นิ่ง ต้นพืช นี้เป็นสิ่ งมีชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด (เป็น
สิ่งมีชีวิต เพราะพืชทุกต้นจะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต คือ หายใจได้ กินอาหารได้ เจริญเติบได้ ขับถ่ายได้
เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ซึ่งลักษณะต่าง ๆ นี้บางลักษณะสังเกตไม่ได้
แต่บางลักษณะไม่พบขณะที่สังเกต)
7.5 ต้นไมยราบมีพฤติกรรมหุบใบเมื่อใช้มือสัมผัสหรือต้นขยับ ต้นไมยราบแสดงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิต
(การตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยการสัมผัส)
8. ครูให้นักเรียนบันทึกผลลงในใบงาน 01 หน้า 10 โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือการเขียนคาตอบของนักเรียน
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
9. ครูเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้ส รุป ความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับ ลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต โดยใช้
สื่ อ สไลด์ สรุ ป ได้ ว่ า พื ช เป็ น สิ่ ง มีชี วิต มี ลั ก ษณะดั งนี้ หายใจได้ กิ น อาหารได้ เจริ ญเติบ ได้ ขั บถ่ า ยได้
เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 รู้ไหมว่า...สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร หน้า 3
8.3 วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับลักษณะของพืช
8.4 ใบงาน 01 พืชเป็นสิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต หน้า 10
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 พืชเป็นสิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต หน้า 10
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10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
1) บอกลักษณะของของ สังเกตการตอบคาถามใน
พืชที่แสดงว่าเป็น
ชัน้ เรียนและในใบงาน
สิ่งมีชีวิต

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตลักษณะของพืช
ที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของพืช
ที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
3) สังเกตพฤตกรรมด้าน
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
การทางาน

สังเกตทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ทากิจกรรม

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

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

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมในชั้น
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรสังเกต (3) กำรลงควำมเห็นจำก
ข้อมูล (3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ดี (3)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของพืชที่
แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้
ด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้
อธิบายลักษณะของพืชว่า
เป็นสิ่งมีชีวิตได้ด้วยตนเอง

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของพืชที่แสดงว่าเป็น
สิ่งมีชีวิตได้ โดยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืช
ที่แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้
บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้
อธิบายลักษณะของพืชว่า
เป็นสิ่งมีชีวิตได้ โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้อธิบาย
ลักษณะของพืชว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
ได้บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน มำตรฐำน ว 1.3
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.3 ป. 2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้
2. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- ระบุสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- เปรียบเทียบลักษณะของเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- จาแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สำระกำรเรียนรู้
สิ่งมีชีวิต เช่น มด ปลาหางนกยูง สุนัข ต้นไมยราบ มีลักษณะดังนี้ หายใจได้ กินอาหารได้
เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เราอาจจะสังเกตพบได้ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง แต่บางลักษณะ
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เราอาจไม่พบ เช่น การเติบโต การสืบพันธุ์ การขับถ่าย เป็นต้น ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว เช่น โต๊ะ
ก้อนหิน หลอดไฟฟ้า
5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- บอกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ระบุได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต
5.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อสไลด์ ยกตัวอย่างสถานการณ์ เช่น
ระหว่างเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้าน พบสิ่งหนึ่งที่เคลื่อนที่ได้ จากนั้นครูใช้คาถามดังนี้
1.1 นักเรียนจะสรุปได้หรือไม่ว่า สิ่งที่พบเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต เพราะเหตุใด (นักเรียนควรให้เหตุ
ผลได้ว่า ไม่สามารถสรุปได้เพราะสิ่งมีชีวิตต้องเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง การที่เห็นสิ่งนี้เคลื่อนที่ได้อาจ
เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองหรือใช้พลังงานอื่น ดังนั้นต้องมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น)
1.2 ถ้าพบลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เช่น กินอาหารได้ เพียงลักษณะหนึ่งจะสามารถยืนยันได้
หรือไม่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต (ได้) ครูใช้สื่อสื่อสไลด์อธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนี่ง เราไม่สามารถ
พบทุกลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้พร้อมกัน ดังนั้นการพบลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ชัดเจนก็สามารถระบุ
ได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และจุดประสงค์ ของกิจกรรมที่ 1 รู้ไหมว่า...สิ่งมีชีวิตแตกต่าง
จากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร ข้อ 2 หน้า 3 จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การรวบรวมข้อมูล)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนทากิจกรรมที่ 1 โดยให้นักเรียนอ่านวิธีทาข้อ 4 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
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3.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นอันดับแรก (รวบรวมชื่อของสิ่งที่สังเกตจากชั่วโมงที่ 1 และบันทึกลงในตาราง)
3.2 เมื่อบันทึกแล้ว นักเรียนต้องทาอะไร (ร่วมกันอภิปรายและระบุสิ่งที่พบนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต
โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้)
4. ครูอธิบายวิธีการบันทึกผลการสังเกต ในตาราง การจาแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากลักษณะต่าง ๆ ที่พบ
เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูนาตารางที่ได้บันทึกไว้ในชั่วโมงที่ 1 มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนนามาบันทึก
ลงในใบงาน 01 หน้า 11-15 แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งที่พบนั้นเป็นสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิต
นั้นมีลักษณะใดที่บอกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต โดยสังเกตจากพฤติกรรมหรือการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตนั้น
5. เมื่อนักเรียนจาแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแล้ว ครูสุ่มกลุ่มนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมานาเสนอผลการบันทึก
หน้าชั้นเรียน
6. ครูชวนนักเรียนอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
6.1 ผลการสังเกต สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามที่พบ เช่น สุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะ
เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ปลาเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะกินอาหารได้)
6.2 นอกจากลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สังเกตได้แล้ว สิ่งมีชีวิตยังมีลักษณะอื่น ๆ อีกหรือไม่ ที่ไม่ได้พบจาก
การสังเกตนี้ ยกตัวอย่าง (นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะที่ไม่พบ เช่น สุนัขมีการสืบพันธุ์ได้ เพราะเคย
เห็นลูกของสิ่งมีชีวิตนั้น ปลามีการขับถ่ายได้เพราะเคยเห็นอุจจาระที่ก้นปลา) ครูอาจเปิดวีดิทัศน์ให้
นักเรียนได้สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตอื่น ที่ไม่สามาถสังเกตได้ในชั้นเรียน
6.3 ผลการสังเกต สิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามที่พบ เช่น หินเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
เพราะกินอาหารไม่ได้ เคลื่อนไหวไม่ได้ หายใจไม่ได้ สืบพันธุ์ไม่ได้ ขับถ่ายไม่ได้ เติบโตไม่ได้ และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้)
6.4 นอกจากสิ่งมีชีวิตที่สังเกต ได้ยังมีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆ อีกหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง)
7. ครูอธิบายเพิ่มเติม ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราอาจพบลักษณะของสิ่งมีชีวิตบางลักษณะ เช่น การกินอาหาร
การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง แต่อาจไม่พบบางลักษณะ เช่น การสืบพันธุ์ การขับถ่าย เป็นต้น
ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยครูนาบัตรภาพสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตตามกิจกรรมที่นักเรียนสังเกตในโมงที่ 1 มาให้นักเรียนในห้องร่วมกันจาแนกบัตรภาพออก
เป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต และชวนอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด เช่น พืช สัตว์ชนิด
ต่าง ๆ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งมีชีวิตมีลักษณะดังนี้ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ ด้วย
ตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราอาจจะสังเกตพบได้ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง แต่บางลักษณะเราอาจไม่พบ เช่นการเติบโต
การสืบพันธุ์ การขับถ่าย เป็นต้น ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว

43

8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 รู้ไหมว่า...สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร หน้า 3
8.3 ใบงาน 01 ตาราง การจาแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากลักษณะต่าง ๆ ที่พบ หน้า 11-15
8.4 บัตรภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ตามกิจกรรมที่นักเรียนสังเกตในโมงที่ 1
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 ตาราง การจาแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากลักษณะต่าง ๆ ที่พบ หน้า 11-15
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) ระบุสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตและ
เปรียบเทียบลักษณะของ
เป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- จาแนกสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็น
เกณฑ์
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต
3) สังเกตพฤตกรรมด้าน
มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

วิธีกำร
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมในชั้น
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ

ประเด็น
กำรประเมิน

4 (ดีมำก)

3 (ดี)

1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

น้ำหนัก

คะแนน
รวม

ตอบคาถามได้
ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
และครบถ้วน
ครบถ้วน

ตอบคาถาม
ถูกต้องบางส่วน

ตอบคาถาม
ไม่ถูกต้อง

1.0

4

สรุปความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ศึกษาได้
ถูกต้องบางส่วน
และไม่ครบถ้วน

สรุปความรู้เข้าใจ 1.0
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน
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3. ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ
เนื้อหาในใบงาน

เนื้ อ หาที่ เ ขี ย นใน เนื้อหาที่เขียนใน
ใ บ ง า น มี ค ว า ม ใบงานไม่ถูกต้อง
ถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานมี ค วาม
ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนด

เนื้ อ หาที่ เ ขี ย นใน
ใบงานมี บ างส่ ว น
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ตามที่
กาหนด

1.0

2
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เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

9 - 10
7-8
5-6
0-4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การจาแนกประเภท

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรจำแนก
กำรลงควำมเห็น
ประเภท (3)
จำกข้อมูล (3)

ดี (3)
สามารถจาแนกสิ่งต่าง ๆ
ออกเป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้ลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ได้
ด้วยตนเอง

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถจาแนกสิ่งต่าง ๆ
ออกเป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้ลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ได้
โดยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น

ผลกำรประเมิน

ปรับปรุง (1)
สามารถจาแนกสิ่งต่าง ๆ
ออกเป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตโดยใช้ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ได้บางอย่าง
แม้จะได้รับคาแนะนาจากครู
หรือผู้อื่น
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ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถใช้ความรู้หรือ
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้
ประสบการณ์เดิมมาใช้
อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิต อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตได้ด้วยตนเอง และสิ่งไม่มีชีวิตได้ โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้อธิบาย
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตได้บางอย่าง ถึงแม้
จะได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน มำตรฐำน ว 1.3
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.3 ป. 2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้
2. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- จัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สำระกำรเรียนรู้
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตหายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้
ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะ
ดังกล่าว
5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- นาเสนอลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
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5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- บอกชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต และลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้ ที่ได้เรียนมาแล้วเกี่ย วกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยให้นักเรียนเล่มเกมส์เปิดภาพจาก
สื่อสไลด์แล้วให้ทายว่าชื่ออะไร และบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เช่น อะไรเอ่ย คนสู้ไม่ได้ ว่ายน้าทั้งวัน
มีครีบ มีหาง หายใจทางเหงือก (คาตอบคือ ปลา)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูใช้สื่อสไลด์ครูใช้สื่อสด์แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทราบอีกครั้งว่า ในชั่วโมงนี้
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3. ครูชวนนักเรียนทากิจกรรมที่ 1 โดยให้นักเรียนอ่านวิธีทาข้อ ข้อ 5 หน้า 3 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไร (นาเสนอชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต)
3.2 นักเรียนต้องนาเสนออย่างไร (นาเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ)
3.3 นักเรียนจะนาเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจอย่างไร (นักเรียนตอบตามที่คิด)
4. ครูแนะนารูปแบบการนาเสนอชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แสดงบทบาทสมมติ หรือตั้งคาถามอะไร
เอ่ย ทายชื่อสิ่งมีชีวิต โดยใช้เวลาตามความเหมาะสม โดยครูอาจเตรียมบัตรภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตไว้
ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการนาเสนอ
5. เมื่อนักเรียนเข้าใจ ครูให้นักเรียนร่วมกันคิดและเลือกรูปแบบการนาเสนอชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนาเสนอผลการทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน และร่วมกันอภิปรายความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
7. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 16-17 โดยให้นักเรียนร่วมกันอ่านคาถาม
และนาเสนอคาตอบ โดยครูอาจใช้การสุ่มเป็นเลขที่หรือกลุ่ม จากนั้นลงความเห็นข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง
แล้วนักเรียนบันทึกคาตอบลงในใบงาน
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ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครู เปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ยนได้ส รุ ปความรู้ ที่ได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต โดยใช้
สื่อสไลด์ สรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตหายใจได้ กินอาหารได้ เติบโต
ได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะ
ดังกล่าว
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 รู้ไหมว่า...สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร หน้า 3
8.3 ใบงาน 01 สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว หน้า 16-17
8.4 บัตรภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม ในใบงาน หน้า 16-17
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) เปรียบเทียบลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต

วิธีกำร
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

2) จัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต
3) สังเกตพฤตกรรมด้าน
มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

สังเกตทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ทากิจกรรม

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

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

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมในชั้น
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
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

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรจัดกระทำและสื่อควำมหมำยข้อมูล
(3)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การจัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถนาเสนอข้อมูล
สามารถนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตและ เกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต และลักษณะของ สิ่งไม่มีชีวิต และลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
ด้วยตนเอง
โดยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น

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

ปรับปรุง (1)
สามารถนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
และลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตให้ผู้อื่นเข้าใจได้
บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (5)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (6)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน มำตรฐำน ว 1.3
เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.3 ป. 2/1 เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากข้อมูลที่รวบรวมได้
2. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
4. สำระกำรเรียนรู้
สิ่งมีชีวิตเช่น มนุษย์ มีลั กษณะดังนี้ หายใจได้ กินอาหารได้ ขับถ่ายได้ เคลื่ อนไหวได้ด้ว ยตนเอง
สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ก้อนหิน จะไม่มีลักษณะดังกล่าว
5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- ระบุสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
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5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- สรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
5.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีความรับผิดชอบในการทางาน
- มีวินัยในการทากิจกรรม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มีวินัย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยครูแจกกระดาษแผ่นใหญ่หรือออกมา
เขียนหน้ากระดาน จากนั้นร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้อง หากนักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนครูถาม
เหตุผลของนักเรียน และแก้ไขแนวคิดให้ถูกต้อง
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูใช้สื่อสด์แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้ทบทวนลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้
3. ครูชักชวนนักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่อง สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต ข้อที่ 1 หน้า 18 โดยครูแจก
บัตรภาพตามใบงาน 02 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจาแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่ชีวิต โดยกาหนดเวลา 5-10 นาที
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ สิ่งที่นักเรียนเลือกมีสิ่งใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต และบอก
เหตุผลที่เลือก
5. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดยใช้สื่อสไลด์ จากนั้นให้นักเรียนทาใบงาน 02
แบบฝึกหัด เรื่อง สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต ข้อที่ 1 หน้า 18 ด้วยตนเอง
6. ครูอธิบายวิธีการบันทึกใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่อง สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต ข้อที่ 2 หน้า 19 เมื่อนักเรียนเข้าใจ
แล้ว ให้นักเรียนลงมือทา และกาหนดเวลา 10-15 นาที จากนั้น สุ่มเลขที่ออกมานาเสนอใบงาน 2-3 คน
ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้อง
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
7. ครู เปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ยนได้ส รุ ปความรู้ ที่ได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต โดยใช้
สื่อสไลด์ สรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด เช่น พืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
แต่ในหนึ่งช่วงเวลาเราอาจจะสังเกตพบได้ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหวด้วย
ตนเอง แต่บางลักษณะเราอาจไม่พบ เช่น การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การขับถ่าย เป็นต้น ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต
เช่น ก้อนหิน โต๊ะ หลอดไฟ ไม่มีลักษณะดังกล่าว
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8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (6)
8.2 บัตรภาพตามใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่อง สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต หน้า 18
8.3 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่อง สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต หน้า 18-19
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ตอบคาถามใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่อง สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิต หน้า 18-19
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) เปรียบเทียบลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต

วิธีกำร
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

2) ทักษะการตีความ
หมายข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3) สังเกตพฤตกรรมด้านมี
ความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต และมี
วินัย

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์
สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 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

57

แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (6)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมในชั้น
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
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)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (6)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตีควำมหมำยข้อมูลและลงข้อสรุป (3)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
ดี (3)
การตีความหมายข้อมูล สามารถอธิบายได้ว่า สิ่งมีชีวิต
และลงข้อสรุป
มี หายใจได้ กินอาหารได้
เติบโตได้ ขับถ่ายได้
เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
สืบพันธุ์ได้ และตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าได้ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมจากการสังเกต
การจาแนกประเภท และการ
อภิปรายได้ ด้วยตนเอง
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถอธิบายได้ว่า สิ่งมีชีวิต
มี หายใจได้ กินอาหารได้
เติบโตได้ ขับถ่ายได้
เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าได้ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมจากการสังเกต
การจาแนกประเภท และการ
อภิปรายได้ โดยการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถอธิบายได้ว่า สิ่งมีชีวิตมี
หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโต
ได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้
ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมจากการสังเกต
การจาแนกประเภทและ
การอภิปราย ได้เพียงบางส่วน
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนาจากครู
หรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (6)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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เฉลยใบงำน

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

หน่วยย่อยที่ ๒
กำรเจริญเติบโตของพืช
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หน่วยย่อยที่ ๒ กำรเจริญเติบโตของพืช
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต
จำนวนเวลำเรียน ๙ ชั่วโมง
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระสำคัญของหน่วย
พืชต้องการอาหาร น้า แสง ธาตุอาหาร และอากาศ ในการเจริญเติบโตและการดารงชีวิต
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว ๑.๒
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป. ๒/๑ ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
ว ๑.๒ ป. ๒/๒ ตระหนักถึงความจาเป็นที่พืชต้องได้รับน้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้
ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
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ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๒ กำรเจริญเติบโตของพืช
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของพืชเริ่มจากเมล็ดได้รับน้าและอากาศที่เหมาะสม แล้วงอกเป็นต้นอ่อน
การเจริญเติบโตของพืชสามารถสังเกตได้จากความสูง และลักษณะของใบและลาต้น
พืชต้องการน้าและแสงในการเจริญเติบโต
เราควรดูแลพืชให้ได้รับน้าและแสงที่เหมาะสมในการดารงชีวิต

โครงสร้ำงของหน่วยย่อยที่ ๒ กำรเจริญเติบโตของพืช

หน่วยกำรเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย

จำนวนแผน

หน่วยการเรียนรู้ที่
๑ สิ่งมีชีวิต

หน่วยย่อยที่ ๒ การ
เจริญเติบโตของพืช

๒

ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

เมล็ดพืชน้อย

๓

สิ่งที่จาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช

๕
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 2 กำรเจริญเติบโตของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (1)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว 1.2
เข้าใจสมบั ติของสิ่ งมีชีวิต หน่ ว ยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การล าเลี ยงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
2. สำระสำคัญ
น้าและอากาศที่พอเหมาะ เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดของพืช
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- ระบุส่วนประกอบของเมล็ด
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตลักษณะของเมล็ดพืช
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดพืช
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มุ่งมั่นในการทางาน
- มีวินัย
4. สำระกำรเรียนรู้
เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกบางลักษณะที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน เมล็ดแต่ละชนิด
ประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด ภายในเมล็ดมีต้นอ่อนและใบเลี้ยง
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- ระบุส่วนประกอบของเมล็ดพืช
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของเมล็ดและส่วนประกอบของเมล็ดพืชแต่ละชนิด
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีความรับผิดชอบในการทางาน
- มีวินัยในการทากิจกรรม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 มีวินัย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ด โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 ส่วนประกอบของเมล็ดพืชมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.2 แล้วเมล็ดพืชจะเป็นต้นพืชได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูใช้สื่อสไลด์ชักชวนนักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ในใบกิจกรรมที่ 1 เมล็ดพืชต้องการอะไรใน
การงอก หน้า 21 จากนั้นครูถามคาถามดังต่อไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช)
2.2 นักเรียนจะเรียนด้วยวิธีการใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (ระบุสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกเมล็ดพืช)
3. นักเรียนอ่านวิธีในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-2 และทาความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรม ครูตรวจสอบความ
เข้าใจ โดยใช้คาถามดังนี้
3.1 สิ่งแรกที่ต้องทาคืออะไร (เลือกเมล็ดพืชในท้องถิ่น 2-3 เมล็ด)
3.2 นักเรียนต้องสังเกตอะไรเกี่ยวกับเมล็ดพืช (ลักษณะของเมล็ดพืช)
3.3 ต้องใช้อะไรบ้างในการเพาะเมล็ดพืช (กระดาษเยื่อ หรือผ้าขนหนู และจานพลาสติก)
4. ครูสาธิตการใช้แว่นขยาย และแนะนาการใช้แว่นขยายอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียน
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5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเมล็ดที่สนใจจากเมล็ดพืชที่ครูเตรียมไว้ เช่น เมล็ดถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดา สังเกต
ด้วยแว่นขยาย และบันทึกผลการทากิจกรรมลงในใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช หน้า
22 ช่องรูปของเมล็ดพืชก่อนเพาะ
6. ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายในของเมล็ดพืช โดยครูอาจจะนาเมล็ดพืชไปแช่น้าให้สามารถแกะได้ง่าย
หรือครูอาจผ่าเมล็ดพืชเตรียมไว้ให้นักเรียนเตรียมไว้ใช้สังเกต และวาดรูปลงในช่องรูปของเมล็ดพืชก่อน
เพาะในใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช หน้า 22
7. หลังจากทากิจกรรมแล้วครูสุ่มนักเรียน 3 กลุ่มนาเสนอภาพที่วาด และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
7.1 เมล็ดพืชที่นักเรียนได้สังเกตในชั้นเรียนมีเมล็ดอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามชื่อเมล็ดพืชที่มีอยู่ใน
ห้องเรียน)
7.2 เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกอย่างไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น เมล็ดถั่วเขียวมีสีเชียว
เมล็ดค่อนข้างกลม แข็ง เมล็ดถั่วดามีรูปร่างกลม แข็ง สีดา)
7.3 เมื่อผ่าหรือแบ่งครึ่งเมล็ดแล้วเมล็ดมีลักษณะภายในอย่างไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น มีสีขาว
มีใบ
8. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดโดยสื่อสไลด์ แล้วให้นักเรียนเขียนชี้บอกส่วนประกอบของ
เมล็ดพืชลงในใบงาน จากนั้นครูใช้คาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจดังนี้
8.1 เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (มีเหมือนกัน ได้แก่ มีเปลือกหุ้มเมล็ด
ต้นภายในเมล็ดมีต้นอ่อน และใบเลี้ยง)
8.2 ถ้านาเมล็ดพืชไปเพาะ นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบใดของเมล็ดพืชจะมีการเปลี่ยนแปลง (นักเรียนตอบ
ตามเข้าใจของตนเอง)
9. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมข้อ 2 โดยครูสอนวิธีการเพาะเมล็ดพืชให้นักเรียน อย่าให้น้ามากเกินไป จากนั้นให้
นาเมล็ดพืชที่สังเกตมาเพาะแล้ววางไว้ในที่ปลอดภัยจากสิ่งรบกวน เช่น หนู นก เพื่อนามาสังเกตในชั่วโมง
ถัดไป โดยเพาะก่อนเรียนในชั่วโมงถัดไป 2 วัน
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปความรู้ โดยใช้คาถามจากสื่อสไลด์ดังนี้
10.1 เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (เมล็ดพืชบางชนิดมีลักษณะ
ภายนอกบางลักษณะเหมือนกัน เช่น เมล็ดถั่วเขียวและถั่วดาแข็งเหมือนกัน แต่มีบางลักษณะแตกต่าง
กัน เช่น เมล็ดถั่วเขียวมีสีเขียว เมล็ดถั่วดามีสีดา)
10.2 ในเมล็ดพืชประกอบด้วยอะไรบ้าง (ต้นอ่อน ใบเลี้ยง เปลือกหุ้มเมล็ด)
11. ครูและนักเรียนร่วมกันลงข้อสรุปให้ได้ว่า เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกบางลักษณะที่อาจเหมือนหรือ
แตกต่างกัน เมล็ดแต่ละชนิดประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด ต้นอ่อน และใบเลี้ยง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (1)
8.2 เมล็ดพืช เช่น เมล็ดถั่วเขียว เมล็ดถั่วแดง เมล็ดถั่วดา
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8.3 ใบกิจกรรมที่ 1 เมล็ดพืชต้องการอะไรในการงอก หน้า 21
8.4 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช หน้า 22
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช หน้า 22
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) ระบุส่วนประกอบของ
เมล็ด

วิธีกำร
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สั งเกตลั กษณะของเมล็ ด
พืช
- ลงความเห็ น จากข้ อมู ล
เกี่ ยวกับส่ วนประกอบของ
เมล็ดพืช
3) สังเกตพฤตกรรมการมี
วินัยและความมุ่งมั่นใน
การทางาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบคำถำม กำรสรุปควำมรู้
ในชั้นเรียน
(4)
(6)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.5

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรสังเกต (3) กำรลงควำมเห็นจำก
ข้อมูล (3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
ในการรวบรวมข้ อ มู ล
การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
ลั ก ษณะภายนอกและ
ภายนอกและภายใน
ภายในของเมล็ ด ได้ โดยการ
ของเมล็ ด ได้ ด้วยตนเอง ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
โดยไม่เพิ่มเติมความ
คิ ด เห็ น
ลงความเห็นจากข้อมูล
ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการสังเกต
การสังเกตลักษณะและ
ลักษณะและส่วนประกอบ ส่วนประกอบของเมล็ด โดย
ของเมล็ด ด้วยตนเอง
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ลั ก ษณะภายนอกและ
ภายในของเมล็ ด ได้
บางอย่ า ง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับ
การสังเกตลักษณะและ
ส่วนประกอบของเมล็ด ถึงแม้
จะได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เมล็ดพืชน้อย (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................

ที่
1.
2.

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 2 กำรเจริญเติบโตของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (2)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว 1.2
เข้าใจสมบั ติของสิ่ งมีชีวิต หน่ ว ยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การล าเลี ยงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
2. สำระสำคัญ
น้าและอากาศที่พอเหมาะ เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดของพืช
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- ระบุสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตลักษณะของเมล็ดพืชก่อนและหลังการเพาะ
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
เมื่อเมล็ดพืชได้รับน้าที่พอเหมาะจะมีราก ลาต้น และใบเลี้ยงงอกออกมาจากเมล็ดพืช
5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- ระบุสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
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5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัยในการทากิจกรรม
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูตรวจความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชโดยใช้คาถามว่า พืชต้องการสิ่งใดบ้างที่ใช้
ในการเจริญเติบโตเป็นต้นพืชได้ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ว่า นักเรียนต้องสังเกตลักษณะของเมล็ดก่อนและหลังเพาะและระบุสิ่งที่จาเป็น
ต่อการงอกของเมล็ด
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาใบกิจกรรมที่ 1 ข้อที่ 3 หน้า หน้า 21 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจโดยถามว่า
นักเรียนจะได้อภิปรายกันเรื่องอะไร (อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ด)
4. ครูแจกเมล็ดพืชก่อนเพาะ และชวนนักเรียนสังเกตเมล็ดพืชก่อนเพาะและที่เพาะไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก
ก่อนเพาะอย่างไรบ้าง บันทึกผลโดยการวาดรูปหรือเขียนบรรยายในใบงาน หน้า 22 ช่องลักษณะของเมล็ด
พืชหลังจากเพาะ
5. ครูสุ่มนักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรมโดยอาจเลือกกลุ่มที่ได้เมล็ดพืชไม่ซ้ากัน
6. ครูชวนนักเรียนอภิปรายผลการทากิจกรรมโดยอาจใช้คาถามดังต่อไปนี้
6.1 เมล็ดพืชก่อนเพาะมีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามผลการสังเกต เช่น เป็นเมล็ดแข็ง มีสีดา สีเขียว)
6.2 เมล็ดพืชก่อนเพาะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (มีเปลือกหุ้มเมล็ด ภายในเมล็ดมีใบเลี้ยงและต้นอ่อน)
6.3 หลังจากเพาะแล้ว เมล็ดพืชมีลักษณะอย่างไร (แนวคาตอบ เช่น เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่ม เมล็ดแตก
มีรากและลาต้นออก ใบเลี้ยงงอกออกมาจากเมล็ด)
6.4 สิ่งใดที่ทาให้ต้นพืชงอกออกมาจากเมล็ด เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น (น้า เพราะในการเพาะเมล็ดเราใช้
กระดาษเยื่อที่ชุ่มน้าในการเพาะแล้วเมล็ดก็งอกออกมาได้)
6.5 ถ้าเราใช้น้ามากเกินไป หรือน้อยเกินต้นพืชจะเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) และ
ครูอธิบายโดยใช้สื่อไสด์ในการงอกของเมล็ดจะงอกได้ต้องมีน้าที่พอเหมาะ
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6.6 นอกจากน้าแล้วยังมีสิ่งใดบ้างที่ช่วยให้เมล็ดพืชงอกเป็นต้นพืชได้ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเองแล้วครูจดคาตอบบนกระดาน
7. ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งที่จาเป็น บางครั้งจะใช้คาว่า ปัจจัยที่จาเป็น ได้
8. ครูให้นักเรียนระบุสิ่งที่จาเป็นที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดในใบงาน หน้า 25
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปความรู้โดยใช้คาถามจากสื่อสไลด์ ดังนี้
9.1 ถ้ากระดาษเยื่อและผ้าขนหนูไม่ชุ่มน้าเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่ อย่างไร (ไม่เพราะเมล็ดต้องการน้า
ในงอกของเมล็ด)
9.2 สิ่งที่จาเป็นที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดคืออะไร (น้าที่พอเหมาะ)
10. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปให้ได้ว่า น้าที่พอเหมาะเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ด
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (2)
8.2 เมล็ดพืชที่เพาะแล้ว
8.3 ใบกิจกรรมที่ 1 เมล็ดพืชต้องการอะไรในการงอก หน้า 21
8.4 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช หน้า 22, 25
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช หน้า 22, 25
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) ระบุสิ่งที่จาเป็นต่อการ
งอกของเมล็ดพืช

วิธีกำร
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
- สังเกตลักษณะของเมล็ด ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์
พืชก่อนและหลังการเพาะ
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการ
งอกของเมล็ดพืช

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
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ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
3) สังเกตพฤตกรรมการมี สังเกตด้านคุณลักษณะ
วินั ย และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ใน อันพึงประสงค์
การทางาน

เครื่องมือ
แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เมล็ดพืชน้อย (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมในชั้น
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เมล็ดพืชน้อย (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรสังเกต (3) กำรลงควำมเห็นจำก
ข้อมูล (3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
ในการรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับลักษณะของ
ลักษณะของเมล็ดพืชได้ โดย
เมล็ดพืชได้ ด้วยตนเอง การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
สามารถเพิ่มเติมความ
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ เกี่ยวกับลักษณะของงอกเมล็ดพืช
ของเมล็ดพืชที่งอก และสิ่ง และสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของ
ที่จาเป็นต่อการงอกของ
เมล็ดพืชได้อย่างมีเหตุผล จาก
เมล็ดพืชได้อย่างมีเหตุผล ความรู้หรือประสบการณ์เดิมได้
จากความรู้หรือ
โดยอาศัยคาแนะนาของครูหรือ
ประสบการณ์เดิมได้ ด้วย ผู้อื่น
ตนเอง

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
เมล็ดพืชได้บางอย่าง แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับลักษณะของเมล็ดพืชที่
งอก และสิ่งที่จาเป็นต่อการงอก
ของเมล็ดพืชได้อย่างมีเหตุผล
จากความรู้หรือประสบการณ์เดิม
ได้บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เมล็ดพืชน้อย (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................

ที่
1.
2.

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 2 กำรเจริญเติบโตของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (3)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว 1.2
เข้าใจสมบั ติของสิ่ งมีชีวิต หน่ ว ยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การล าเลี ยงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
2. สำระสำคัญ
น้าและอากาศที่พอเหมาะ เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดของพืช
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- ระบุสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- ตีความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มุ่งมั่นในการทางาน
- มีวินัย
4. สำระกำรเรียนรู้
เมื่อเมล็ดพืชได้รับน้าและอากาศที่พอเหมาะจะมีรากงอกและต้นอ่อนงอกออกมา และรากของพืชจะยาวลึก
ลงไปในดินมากขึ้น เพื่อดูดน้ าและธาตุอาหารในดิน ส่วนยอดก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ พร้อมกับสร้างใบแท้
เจริญเติบโตเป็นกล้า
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- ระบุสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ตีความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
5.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัยในการทากิจกรรม
- มีความรับผิดชอบในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูใช้สื่อสไลด์ทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วโดยให้นักเรียนสังเกตภาพเมล็ดพืชหลังเพาะและถามคาถามดังนี้
1.1 ขณะที่เมล็ ดพืช งอก เมล็ ดพืช มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างไรบ้าง (เช่น มีรากยาว ต้นอ่อนค่อย ๆ งอก
ออกมา)
1.2 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชมีอะไรบ้าง (น้าที่พอเหมาะ)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้คาถามว่า นอกจากน้าเป็นสิ่งที่
จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชแล้ว ยังมีสิ่งอื่นอีกหรือไม่ สิ่งนั้นคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
3. ครูใช้สื่อสไลด์แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนอีกครั้งว่า นักเรียนต้องจะสามารถระบุสิ่งที่
จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชได้
4. ครูชวนนักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อที่ 4 หน้า 21 ครูตรวจสอบความเข้าใจก่อนทากิจกรรม
โดยใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนจะได้อ่านนิทานเรื่องอะไร (นิทานเรื่องเมล็ดพืชน้อย)
4.2 เมื่อนักเรียนอ่านจบนักเรียนต้องทาอะไรต่อ (อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช)
5. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดจากการอ่านนิทานเรื่องเมล็ดพืชน้อย หน้า 22-23
ครูให้นักเรียนอ่านทีละย่อหน้า และใช้คาถามชวนนักเรียนอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการอ่านใบความรู้
หลังจากที่นักเรียนอ่านจบทีละ 1-2 ย่อหน้าดังนี้
ย่อหน้าที่ 1-2
5.1 เมล็ดพืชน้อยตกใจตื่นเพราะอะไร (เพราะฝูงมดเดินผ่านมาและได้ยินเสียงมดคุยกัน)

89

5.2 ทาไมฝูงมดต้องเดินเร็ว (เพราะฝนกาลังจะตก)
ย่อหน้าที่ 3-4
5.3 เมล็ดพืชใช้สิ่งใดบ้างในการงอก (น้าและอากาศที่พอเหมาะ)
5.4 อากาศที่ใช้ในการงอกมาจากไหน (ในดินหรืออากาศที่อยู่รอบ ๆ เมล็ด)
5.5 สิ่งใดที่แสดงว่าเมล็ดพืชงอกแล้ว (มีรากสีขาวออกจากเมล็ดยาวลงดิน ส่วนยอดอ่อนโผล่พ้นดิน)
ย่อหน้าที่ 5-6
5.6 รากของเมล็ดพืชแทงลงในดินเพื่ออะไร (เพื่อดูดน้าและธาตุอาหารในดิน)
5.7 ต้นกล้าหมายถึงอะไร (ต้นพืชขนาดเล็กที่เกิดจากเมล็ด)
5.8 ขณะที่ต้นกล้าเจริญเติบโตทาไมใบเลี้ยงจึงค่อย ๆ ลีบเล็กลง (เพราะอาหารสะสมในใบเลี้ยงหมด
ใบเลี้ยงจึงลีบเล็กลง)
6. ครูนักเรียนบันทึกสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชเพิ่มเติมในหน้า 25
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูอาจใช้คาถามดังนี้
7.1 เมล็ดพืชก่อนเพาะและหลังจากเพาะมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกัน คือ ก่อนเพาะ
เมล็ดยังไม่มีราก และต้นอ่อนงอกออกมา)
7.2 ส่วนใดในเมล็ดพืชที่จะเจริญเป็นต้นพืช (ต้นอ่อน)
7.3 ใบเลี้ยงมีความสาคัญกับพืชอย่างไร (เป็นแหล่งอาหารของต้นอ่อน)
7.4 สิ่งใดที่ช่วยให้ต้นอ่อนในเมล็ดพืชงอก (น้าและอากาศที่เหมาะสม)
7.5 อากาศที่พอเหมาะที่ช่วยในการงอกของเมล็ด พืชเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ และครู
อธิบ ายเพิ่มเติมว่า อากาศที่พอเหมาะนั้นขึ้นอยู่ช นิดของเมล็ดพืช เพราะเมล็ ดพืชบางชนิดต้องการ
อากาศที่ไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปในการงอก แต่เมล็ดพืชบางชนิดอาจต้องการอากาศที่ร้อน หรือ
บางชนิดต้องการอากาศที่เย็นจึงจะงอกได้)
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนโดยใช้สื่อสไลด์สรุปได้ว่า สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ด
คือ น้าและอากาศที่พอเหมาะ
9. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช เป็นการบ้าน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์เรื่องเมล็ดพืชน้อย (3)
8.2 ภาพเมล็ดพืชหลังเพาะ
8.3 ใบกิจกรรมที่ 1 เมล็ดพืชต้องการอะไรในการงอก หน้า 21
8.4 นิทานเรื่องเมล็ดพืชน้อย หน้า 23-24
8.5 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช 25-26
8.6 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช หน้า 27-28
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9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช 25-26
9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช หน้า 27-28
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) ระบุสิ่งที่จาเป็นต่อการ
งอกของเมล็ดพืช

วิธีกำร
เครื่องมือ
สังเกตการตอบคาถามใน แบบประเมินการตอบ
ชั้นเรียนและในใบงาน
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

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

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ตีความหมายและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่
จาเป็นต่อการงอกของ
เมล็ดพืช
3) สังเกตพฤตกรรมการมี
วินั ย และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ใน
การทางาน

สังเกตทักษะ
กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ทากิจกรรม

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เมล็ดพืชน้อย (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมในชั้น
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

0.5

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เมล็ดพืชน้อย (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน

ผลกำรประเมิน

ตีควำมหมำยและลงข้อสรุป (3)

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
ตีความหมายและลง
ข้อสรุป

ดี (3)
สามารถตีความหมายและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อ
การงอกของเมล็ดพืชได้ ด้วย
ตนเอง

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

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถตีความหมายและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็น
ต่อการงอกของเมล็ดพืชได้
โดยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถตีความหมายและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อ
การงอกของเมล็ดพืชได้บางอย่าง
แม้จะได้รับคาแนะนาจากครู
หรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9 เมล็ดพืชน้อย (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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เฉลยใบงำน
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นักเรียนตอบตำมที่ได้สังเกต เช่น เมล็ดถัว่ เขียว

นักเรียนวำดรูปตำมที่สังเกตได้

นักเรียนวำดรูปตำมที่สังเกตได้
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น้ำที่พอเหมำะ
อำกำศที่พอเหมำะ

แตกต่ำงกัน
เมล็ดแข็ง

เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่ม เมล็ดแตกมีรำกและลำต้นออก
ใบเลี้ยงงอกออกมำจำกเมล็ด
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ต้นอ่อน

เป็นแหล่งอำหำรของต้นอ่อน

น้ำและอำกำศที่พอเหมำะ

น้ำและอำกำศที่พอเหมำะ
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น้ำที่พอเหมำะ

สิ่งที่จำเป็นต่อกำรงอกของเมล็ดพืช

อำกำศที่พอเหมำะ

นักเรียนสำมำถทำรูปแบบอื่นได้ ครูตรวจเนื้อหำให้ถูกต้อง
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จำเป็น เพรำะต้นอ่อนเป็นสิ่งมีชีวิตต้องกำรอำหำร ทำให้เจริญเติบโต
เป็นต้นพืชต่อไปได้

ถ้ำนำเมล็ดพืชไปคั่วได้รับควำมร้อนจะทำให้เมล็ดสุก ต้นอ่อนที่อยู่ใน
เมล็ดจะตำย ทำให้งอกไม่ได้
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 2 กำรเจริญเติบโตของพืช
แผนกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (1)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว 1.2
เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว 1.2 ป. 2/2 ตระหนักถึงความจาเป็นที่พืชต้องได้รับน้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืช
ให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
2. สำระสำคัญ
น้า แสง อากาศ และธาตุอาหาร เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการปลูกและวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืช
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชและวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืช
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
การปลู กพืช ต้องเตรี ย มอุป กรณ์ต่า ง ๆ เช่น ดิน กระถาง เมล็ ด พืช ช้ อนปลู ก โดยการปลู ก พืช 3
กระถาง ควรใช้ดินชนิดเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน ใช้กระถางแบบเดียวกัน เมล็ดพืชชนิดเดียวกัน ในการนาเมล็ด
พืชลงไปปลูกในดินต้องทารูที่ดินเพื่อใส่เมล็ดพืชแล้วใช้ดินกลบ และการวัดการเจริญเติบโตจะวัดความสูงของ
พืช โดยใช้ไม้บรรทัดในการวัด
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- อธิบายวิธีการปลูกและวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืช
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- วางแผนการปลูกพืชและการวัดการเจริญเติบโตของพืช
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- แก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดพืช โดยนาภาพเมล็ดพืชหรือเมล็ดพืช ของจริงชนิดใด
ชนิดหนึ่งมาให้นักเรียนสังเกต และใช้คาถามดังนี้
1.1 สิ่งนี้คืออะไร (เมล็ดพืช)
1.2 ถ้านาเมล็ดพืชนี้ไปปลูก เมล็ดพืช จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะงอก โดยมี
รากสีขาวและยอดอ่อนโผล่ออกมาจากเมล็ด )
1.3 อะไรเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช (น้าและอากาศที่พอเหมาะ)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้คาถามว่า ถ้านักเรียนต้องปลูก
พืชหนึ่งชนิด นักเรียนจะมีวิธีการปลูกและดูแลพืชให้เจริญเติบโตอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) ครูอาจจดคาตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน หากยังเป็นแนวคิด ที่คลาดเคลื่อนครูควรแก้ไขให้
ถูกต้องหลังจากทากิจกรรมเสร็จแล้ว
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
3. ครูใช้สื่อสไลด์ชักชวนนักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ในใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งที่จาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง หน้า 30 จากนั้นครูถามคาถาม ดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช)
3.2 นักเรียนจะเรียนด้วยวิธีการใด (การสังเกตและการวัด)
3.3 เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนทาอะไรได้ (อธิบายสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และวัดการ
เจริญเติบโตของพืชได้)
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4. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-3 หน้า 30 โดยใช้วธิ ีฝึกการอ่านจับใจความตามความ
เหมาะสมของนักเรียน จากนั้นครูใช้คาถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนดังนี้
4.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นอันดับแรก (เลือกเมล็ดพืชที่จะปลูก)
4.2 นักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชที่เลือก)
4.3 นักเรียนต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (วิธีการปลูกพืช 3 กระถาง และวิธีการวัดการเจริญเติบโต)
5. เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเมล็ดพืชที่ครูเตรียมไว้ ร่วมกันวางแผนวิธีการปลูกและ
วิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้น และบันทึกผลลงในใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช หน้า 32
6. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลการทากิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายวิธีการปลูกพืชที่ถูกต้องและวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้คาถามดังนี้
6.1 นักเรียนเลือกปลูกพืชชนิดใด (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรม)
6.2 ในการปลูกพืช นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง (เมล็ดพืช กระถาง 3 ใบ ดิน ช้อนปลูก)
6.3 นักเรียนมีวิธีการปลูกพืชที่เลือกอย่างไร (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรม เช่น นาดินชนิดเดียวกัน
ใส่กระถางแบบเดียวกัน 3 ใบ ในปริมาณที่เท่ากัน นาเมล็ดพืชทีแ่ ช่น้าไว้ 1 คืน ไปปลูกลงดินที่อยู่ใน
กระถาง)
6.4 นักเรียนจะนาเมล็ดพืชปลูกลงในดินอย่างไร (ใช้นิ้วหรือไม้จิ้มดินให้เป็นรูแล้วนาเมล็ดพืชใส่ในรู
จากนั้นใช้ดินกลบเมล็ดพืช)
6.5 นักเรียนจะวัดการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร (วัดความสูงของต้นพืช)
6.6 นักเรียนจะใช้เครื่องมือใดในการวัดความสูงของต้นพืชและมีหน่วยวัดอะไร (นักเรียนตอบตามที่เลือกตาม
ความเหมาะสม เช่น ใช้ไม้บรรทัด มีหน่วยวัดคือเซนติเมตร)
7. ครูให้นักเรียนตรวจสอบผลบันทึกในใบงาน 01 หน้า 32 หากยังไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้อง
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชและการวัดการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้คาถาม
ดังนี้
8.1 นักเรียนวางแผนการปลูกพืชอย่างไร (เตรียมกระถาง ดิน เมล็ดพืชที่แช่น้า 1 คืน ช้อนปลูก แล้วใส่
ดินชนิดเดียวกัน ลงในกระถางแบบเดียวกัน 3 ใบ ในปริมาณเท่ากัน จากนั้นใส่เมล็ดพืชลงในดิน)
8.2 นักเรียนจะวัดการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร และใช้อะไรในการวัด (วัดความสูงของต้นพืช และใช้
ไม้บรรทัดในการวัด)
10. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช และการวัดการเจริญเติบโตของพืชว่า
การปลูกพืชต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดิน กระถาง เมล็ดพืช ช้อนปลูก โดยการปลูกพืช 3 กระถาง
ควรใช้ดินชนิดเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน ใช้กระถางแบบเดียวกัน เมล็ดพืชชนิดเดียวกัน ในการนาเมล็ดพืชลง
ไปปลูกในดินต้องทารูที่ดินเพื่อใส่เมล็ดพืชแล้วใช้ดินกลบ และการวัดการเจริญเติบโตจะวัดความสูงของพืช
โดยใช้ไม้บรรทัดในการวัด
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8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
8.2 ภาพเมล็ดพืช หรือเมล็ดพืช
8.3 ใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง หน้า 30
8.4 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 32
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 วางแผนการปลูกและดูแลพืชลงในใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 32
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
1) อธิบายวิธีการปลูกและ สังเกตการตอบคาถามใน
วิธีการวัดการเจริญเติบโต ชัน้ เรียนและตรวจใบงาน
ของพืช

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช
และวิธีการวัดการ
เจริญเติบโตของพืช
3) สังเกตพฤติ กรรมการมี
วิ นั ย และความมุ่ ง มั่ น ใน
การทางาน

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

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (1)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบคำถำม
ในชั้นเรียน
(6)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

ควำมถูกต้องครบถ้วน
ของเนื้อหำในใบงำน
(4)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องเป็น
ถูกต้องบางส่วน
ส่วนใหญ่
เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาเขียนในใบ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน งานมีความ
ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็น
ตามที่กาหนด
กาหนด
ส่วนน้อย

ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด
2. ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ
เนื้อหาในใบงาน

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
ดี (3)
การลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นข้อมูล
ข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชและ
การวัดการเจริญเติบโตของ
พืชได้อย่างมีเหตุผลด้วย
ตนเอง
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล
(3)

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารปลู ก พื ช และการวั ด การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ได้ อ ย่ า งมี
เหตุผลโดยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น

ผลกำรประเมิน

ปรับปรุง (1)
สามารถลงความเห็นข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชและการ
วัดการเจริญเติบโตของพืชได้
เพียงบางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. มีวินัย
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนทั้งหมด
เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 2 กำรเจริญเติบโตของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (2)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว 1.2
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว 1.2 ป. 2/2 ตระหนักถึงความจาเป็นที่พืชต้องได้รับน้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืช
ให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
2. สำระสำคัญ
น้า แสง อากาศ และธาตุอาหาร เป็นสิ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการปลูกพืชและการดูแลพืช
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลพืชที่ปลูก
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
การปลูกพืชและดูแลพืชให้เจริญเติบโต ทาได้โดยนาเมล็ดพืช ชนิดเดียวกัน จานวนเท่ากัน ปลูกลงดิน
ทั้ง 3 กระถาง รดน้าทุกวัน ในปริมาณเท่ากัน และในเวลาเดียวกันทั้ง 3 กระถาง รวมทั้งวางกระถางในสถานที่
เดียวกัน มีแสงส่องถึง
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- อธิบายวิธีการปลูกและดูแลพืช
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลพืชที่ปลูก
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช โดยอาจใช้คาถามจากสื่อสไลด์ดังนี้
1.1 นักเรี ยนมีวิธีการปลู กพืชอย่ างไร (การปลูกพืช ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดิน กระถาง เมล็ ดพืช
ช้อนปลูก โดยการปลูกพืช 3 กระถาง ควรใช้ดินชนิดเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน ใช้กระถางแบบเดียวกัน
เมล็ดพืชชนิดเดียวกัน ในการนาเมล็ดพืชลงไปปลูกในดินต้องทารูที่ดินเพื่อใส่เมล็ดพืชแล้วใช้ดินกลบ)
1.2 นักเรียนจะวัดการเจริญเติบโตอย่างไร และใช้เครื่องมือใด (วัดความสูงของต้นพืช วัดโดยใช้ไม้บรรทัด)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช โดยอาจใช้คาถามดังนี้
2.1 เราจะมีวิธีการดูแลพืชอย่างไรให้พืชเจริญเติบโต (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ในการทากิจกรรมในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะได้ปลูกพืชและวางแผน
วิธีการดูแลพืชที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโต เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาสิ่งที่จาเป็นในการเจริญเติบโตต่อไป
4. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 4-5 หน้า 30 โดยใช้วิธีฝึกการอ่านจับใจความตามความ
เหมาะสมของนักเรียน จากนั้นครูใช้คาถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนดังนี้
4.1 นักเรียนต้องปลูกพืชทั้งหมดกี่กระถาง กระถางละกี่เมล็ด (3 กระถาง กระถางละ 10 เมล็ด)
ครูควรเสนอแนะการเลือกเมล็ดพืชสาหรับปลูกให้แก่นักเรียน โดยเลือกเมล็ดที่เริ่มเห็นรากสีขาวออก
จากเมล็ด แล้วใช้ดินชนิดเดียวกัน ปริมาณดินเท่ากัน ขนาดกระถางเท่ากัน เพื่อควบคุมให้พืชทั้ง 3 กระถาง
มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาสิ่งที่จาเป็นในการเจริญเติบโตของพืชต่อไป
4.2 นักเรียนต้องร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไร (วิธีการดูแลให้เมล็ดพืชเริ่มงอกและเจริญเติบโต)
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4.3 นักเรียนต้องปลูกพืชเป็นเวลากี่วัน (5 วัน)
5. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกันวางแผนวิธีการดูแลให้เมล็ดพืชงอก
จนต้นพืชมีอายุครบ 5 วัน และบันทึกผลลงในใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 33
6. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอวิธีการดูแลพืชหน้าชั้นเรียน 2 กลุ่ม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกับอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการดูแลพืชให้เจริญเติบโต โดยใช้คาถาม ดังนี้
6.1 ในการดูแลพืชตั้งแต่เริ่มปลูก นักเรียนจะรดน้าต้นพืชอย่างไรเพื่อให้พืชทั้ง 3 กระถางมีการเจริญเติบโต
ใกล้เคียงกัน (รดน้าพืชทั้ง 3 กระถางในเวลาเดียวกัน และปริมาณเท่ากัน)
6.2 นักเรียนจะรดน้าในเวลาใด (นักเรียนตอบตามที่วางแผน เช่น รดน้าเวลาเช้าหรือเย็น)
6.3 นักเรียนจะรดน้าปริมาณเท่าใด และใช้อุปกรณ์ใดในการรด (นักเรียนตอบตามผลการวางแผน เช่น
รดน้าโดยใช้ช้อนกินข้าว และในปริมาณ 3 ช้อนกินข้าว)
6.4 นักเรียนจะมีวิธีการรดน้าให้กับพืชในกระถางอย่างไร (ตักน้าให้เต็มช้อนกินข้าวและรดให้ทั่วทั้งกระถาง)
6.5 นักเรียนต้องดูแลพืชทั้งหมดกี่วัน (5 วัน)
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลพืช โดยใช้คาถาม ดังนี้
7.1 นักเรียนจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการดูแลพืชอย่างไร (นักเรียนตอบตามข้อตกลงกันในกลุ่มของตนเอง)
7.2 นักเรียนจะนากระถางที่ปลูกพืชแล้วไปวางไว้ที่ใด (วางไว้บริเวณที่มีแสงส่องถึง ไม่มีสัตว์มารบกวน ครู
สามารถให้คาแนะนาเพิ่มเติมได้ว่า สถานที่นั้นควรปลอดภัยจากสัตว์ที่อาจจะมารบกวน เช่น สุนัข หนู
นก)
8. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการดูแลพืชแล้ว ครูให้นักเรียนเริ่มทากิจกรรมโดยปลูกพืชตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด 3
กระถาง ซึง่ ครูคอยช่วยเหลือและแนะนาระหว่างนักเรียนปลูกพืช
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปกิจกรรมที่ได้ทาด้วยตนเองให้ได้เกี่ยวกับวิธีการดูแลพืชให้เจริญเติบโต
10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า การปลูกพืชและดูแลพืชให้เจริญเติบโตใกล้เคียงกัน
ทาได้โดยนาเมล็ดพืชชนิดเดียวกัน จานวนเท่ากันปลูกลงดินทั้ง 3 กระถาง รดน้าทุกวัน ในปริมาณเท่ากัน
และในเวลาเดียวกันทั้ง 3 กระถาง รวมทั้งวางกระถางในสถานที่เดียวกัน มีแสงส่องถึง
11. ครูควรเน้นย้าเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลพืชของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม และวิธีการดูแลพืช
ตามที่วางแผน แล้วนากระถางไปวางไว้ในบริเวณที่ตกลงร่วมกัน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2)
8.2 อุปกรณ์ในการปลูกพืช เช่น กระถาง ดิน ช้อนปลูก ช้อนกินข้าว
8.3 เมล็ดพืช
8.4 ใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง หน้า 30
8.5 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 33
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9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 33
9.2 พืชที่ปลูก 3 กระถาง
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
1) อธิบายการปลูกพืชและ สังเกตการตอบคาถามใน
การดูแลพืช
ชั้นเรียนและในใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการดูแลพืชที่ปลูก
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วินัยและความมุ่งมั่นใน
การทางาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์
สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 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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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (2)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม
รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
รวมคะแนน
(10 คะแนน)
กำรตอบคำถำม
กำรสรุปควำมรู้
ในชั้นเรียน
(4)
(6)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล
(3)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สามารถลงความเห็นข้อมูล สามารถลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับ สามารถลงความเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการปลูกและการ การปลูกและการดูแลพืชได้ โดย การปลูกและการดูแลพืชได้เพียง
ดูแลพืชได้อย่างมีเหตุผล การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
บางส่วน แม้จะได้รับคาแนะนา
ด้วยตนเอง
จากครูหรือผู้อื่น

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

113

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. มีวินัย
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด
เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 2 กำรเจริญเติบโตของพืช
แผนกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (3)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว 1.2
เข้าใจสมบั ติของสิ่ งมีชีวิต หน่ ว ยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การล าเลี ยงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว 1.2 ป. 2/2 ตระหนักถึงความจาเป็นที่พืชต้องได้รับน้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืช
ให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
2. สำระสำคัญ
น้า แสง อากาศ และธาตุอาหาร เป็นสิ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตลักษณะใบและลาต้นของพืช
- วัดความสูงของต้นพืช
- ทดลองว่าน้าและแสงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
น้าและแสงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.2 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ (เวลำ 5 นำที)
1. ครูให้นักเรียนสังเกตต้นไม้ในกระถางที่นักเรียนปลูกทั้ง 3 กระถาง และถามดังนี้
1.1 นักเรียนมีการดูแลพืชอย่างไร (วางในที่ที่มีแสงและรดน้าในปริมาณที่พอเหมาะ)
1.2 พืชของนักเรียนมีการเจริญเติบโตหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (พืชมีการเจริญเติบโต โดยลาต้น สูงขึ้น และใบมี
ขนาดใหญ่ขึ้น)
1.3 นักเรียนคิดว่าสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูใช้สื่อสไลด์แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่าในชั่วโมงนี้ นักเรียนจะได้ทดลองเกี่ยวกับน้าและ
แสงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 6-7 หน้า 30-31 โดยใช้วิธีฝึกการอ่านจับใจความตามความ
เหมาะสมของนักเรียน จากนั้นครูใช้คาถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนดังนี้
3.1 นักเรียนต้องถอนต้นพืชให้เหลือกระถางละกี่ต้น (3 ต้น)
3.2 นักเรียนมีวิธีการเลือกถอนต้นพืชอย่างไร (ถอนให้เหลือต้นที่มีความสูงเท่า ๆ กัน) โดยครูอาจเพิ่มเติม
ว่า นอกจากให้เหลือต้นที่มีความสูง ใกล้เคียงกันแล้ว ต้นพืชที่เหลือ ควรเป็นต้นที่สมบูรณ์ ลาต้นตรง
แข็งแรง
3.3 นักเรียนต้องนากระถางทั้ง 3 กระถาง วางไว้บริเวณใด (วางไว้ในสถานที่เดียวกัน) โดยครูควรแนะนา
นักเรียนว่า ควรเลือกสถานที่ที่มีแสงส่องถึง ไม่มีสัตว์มารบกวน และอยู่ในบริเวณที่ไม่โดนฝน
3.4 ในการทดลองนักเรียนต้องจัดแต่ละกระถางอย่างไร (กระถางที่ 1 ครอบด้วยกล่องกระดาษทึบและรดน้า
กระถางที่ 2 ไม่ครอบกล่องกระดาษทึบและไม่รดน้า กระถางที่ 3 ไม่ครอบกล่องกระดาษทึบและรดน้า)
3.5 การนากล่องกระดาษทึบมาครอบกระถางที่ 1 เพื่ออะไร (เพื่อไม่ให้ต้นพืชในกระถางที่ 1 ได้รับแสง)
3.6 นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกผลอะไรของพืชทั้ง 3 กระถาง (ลักษณะของใบและลาต้น และความสูงของ
พืชในกระถางทั้ง 3 ใบ)
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3.7 ในการวัดความสูงของต้นพืช ต้องวัดอย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิด ซึ่งครูสามารถแนะนาการวัด
ความสูงของต้นพืชได้ โดยวัดตั้งแต่โคนต้นจนถึงโคนใบที่อยู่บนสุดของต้น ครูอาจนาภาพประกอบหรือ
ต้นพืชของจริงมาให้นักเรียนดูเพื่อแนะนาว่าโคนต้นและโคนใบที่อยู่บนสุดอยู่บริเวณใด)
4. เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูให้นักเรียนเริ่มทากิจกรรม โดยถอนต้นพืชแต่ละกระถางให้เหลือกระถางละ 3 ต้น
พร้อมทั้งทาสัญลักษณ์ต้นที่ 1 ต้นที่ 2 และต้นที่ 3 เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนขณะทากิจกรรม
5. ครูชี้แจงการบันทึกผลการทากิจกรรมลงในตาราง ลักษณะของใบและลาต้น และความสูงของต้นพืชในกระถาง
ต่าง ๆ และทบทวนวิธีการความสูงของต้นพืช รวมทั้งการอ่านค่าตัวเลขบนเครื่องมือที่ใช้วัด
หมายเหตุ : หากนักเรียนไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดในการวัดความสูงของต้นพืชได้โดยตรง ครูสามารถแนะนาวีธี
การวัดได้ โดยใช้แถบกระดาษหรือเชือกไปทาบกับลาต้นพืชตั้งแต่โคนต้นจนถึงโคนใบที่อยู่บนสุด จากนั้นทา
สัญลักษณ์ที่กระดาษหรือเชือก แล้วนามาทาบกับไม้บรรทัดเพื่ออ่านค่าความสูงของต้นพืช
6. เมื่อนักเรียนเข้าใจการบันทึกผลและวิธีการวัด ให้นักเรียนเริ่มวัดการเจริญเติบโตของพืชทั้ง 3 กระถาง
และบันทึกผลลงในใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 34-36 ตารางช่องวันที่เริ่ม
ทดลอง และครูคอยให้คาแนะนาในการบันทึกผล
7. เมื่อนักเรียนวัดการเจริญเติบโตของพืชทั้ง 3 กระถาง และบันทึกผลเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนากระถางทั้ง 3
กระถาง ไปวางไว้ในบริเวณเดียวกัน โดยจัดกระถางตามวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 7 และเน้นย้าให้
นักเรียนแบ่งหน้าที่ดูแลพืชทั้ง 3 กระถาง จนครบ 5 วัน
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองให้ได้ว่า พืชมีการเจริญเติบโต คือ มีลาต้น
สูงขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น มีใบใหญ่ขึ้น
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (2)
8.2 พืชที่ปลูกทั้ง 3 กระถางของแต่ละกลุ่ม
8.3 ใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง หน้า 30-31
8.4 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 34-36
8.5 กล่องทึบ
8.6 ไม้บรรทัด
8.7 ช้อนกินข้าว
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 34-36
9.2 การดูแลพืชทั้ง 3 กระถาง ที่ใช้ในการทดลอง
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10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
เครื่องมือ
1) ทักษะกระบวนการ
สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
- สั ง เกตลั ก ษณะใบและ ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์
ลาต้นของพืช
- วัดความสูงของต้นพืช
- ทดลองว่ า น้ าและแสง
เ ป็ น สิ่ ง จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร
เจริญเติบโตของพืช
2) สังเกตพฤติ กรรมการมี สังเกตด้านคุณลักษณะ
วิ นั ย และความมุ่ ง มั่ น ใน อันพึงประสงค์
การทางาน

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

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

แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมใน
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
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)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก

แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรสังเกต (3)
กำรวัด (3)
กำรทดลอง (3)

ผลรวม
คะแนน
(9 คะแนน)

ผลกำรประเมิน
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เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
ดี (3)
การสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของลาต้น
และใบของต้นพืชได้ ด้วย
ตนเองโดยไม่เพิ่มเติมความ
คิดเห็น
การวัด
สามารถใช้ไม้บรรทัดวัด
ความสูงของต้นพืชและ
บอกหน่วยได้อย่างถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง
การทดลอง
สามารถทาการทดลอง
เกี่ยวกับผลของน้าและแสง
ที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
พืชตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วยตนเอง

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
ลาต้นและใบของต้นพืชได้ โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดความสูง
ของต้นพืชและบอกหน่วยได้อย่าง
ถูกต้องได้โดยการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น
สามารถทาการทดลองเกี่ยวกับผล
ข อ ง น้ า แ ล ะ แ ส ง ที่ มี ต่ อ ก า ร
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ได้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตามขั้นตอนโดยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของลาต้นและใบของต้นพืชได้
เพียงบางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดความสูง
ของต้นพืช แต่บอกหน่วยได้ไม่
ถูกต้อง ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากครูหรือผู้อื่น
สามารถทาการทดลองเกี่ยวกับ
ผลของน้าและแสงที่มีต่อการ
เจริญเติบโตของพืชตามขั้นตอน
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตาม
ขั้นตอน ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากครูหรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (3)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................

ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. มีวินัย
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนทั้งหมด
เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 2 กำรเจริญเติบโตของพืช
แผนกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (4)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว 1.2
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว 1.2 ป. 2/2 ตระหนักถึงความจาเป็นที่พืชต้องได้รับน้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืช
ให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
2. สำระสำคัญ
น้าและแสงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายว่าน้าและแสงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตลักษณะใบและลาต้นของพืช
- วัดความสูงของต้นพืช
- ลงความเห็นจากข้อมูลว่าน้าและแสงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
- ทดลองว่าน้าและแสงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
น้าและแสงเป็นสิ่งทีจ่ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- อธิบายว่าน้าและแสงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลว่าน้าและแสงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนการทากิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้ว โดยถามคาถามดังนี้
1.1 นักเรียนจัดกระถางที่ 1 อย่างไร (รดน้า แต่ไม่โดนแสง)
1.2 นักเรียนกระถางที่ 2 อย่างไร (ไม่รดน้า และโดนแสง)
1.3 นักเรียนกระถางที่ 3 อย่างไร (รดน้า และโดนแสง)
1.4 นักเรียนนักเรียนคิดว่าพืชทั้ง 3 กระถาง มีการเจริญเติบโตเหมือนกัน หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามที่นักเรียนเข้าใจ)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนทราบว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้อธิบายผลของน้าและ
แสงที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบโดยการอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 8 หน้า 31 โดยใช้วิธีฝึกการอ่านตามความ
เหมาะสมของนักเรียน จากนั้นครูใช้คาถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยใช้คาถาม ดังนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรบ้าง (สังเกตลักษณะของใบ ลาต้น และความสูงของต้นพืชทั้ ง 3 กระถาง เมื่อผ่าน
ไปแล้ว 5 วัน)
3.2 นักเรียนต้องอภิปรายเปรียบเทียบผลการทดลองของพืชในกระถางคู่ใดบ้าง (เปรียบเทียบผลของพืชใน
กระถางที่ 1 กับ 2 และกระถางที่ 2 กับ 3)
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4. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทากิจกรรม โดยวัดความสูง
ของต้นพืช สังเกตลักษณะของใบและจานวนใบของต้นพืชทั้ง 3 กระถาง และบันทึกผลลงในใบงาน 01
สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 34-36 ในตารางช่องวันที่สิ้นสุดการทดลอง
5. ครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเปรียบเทียบผลการสังเกตและการวัดความสูงของกระถางแต่ละคู่
ครูคอยให้คาแนะนาแต่ละกลุ่ม และสุ่มนักเรียนนาเสนอ
6. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูนาอภิปรายเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อสรุปของการทดลอง โดยอาจใช้
คาถามดังนี้
6.1 ต้นพืชในกระถางที่ 1 และ 3 มีการเจริญเติบโตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (แตกต่างกัน พืชใน
กระถางที่ 3 ลาต้นมีความสูงเพิ่มขึ้น ลาต้นและใบมีขนาดใหญ่ขึ้นแลมีสีเขียวเข้ม ส่วนพืชในกระถางที่
1 พืชมีความสูงเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าพืชในกระถางที่ 3 ใบและลาต้นมีสีเขียวออกเหลือง ลาต้นมีขนาด
ลีบเล็ก)
6.2 ต้นพืชในกระถางที่ 2 และ 3 มีการเจริญเติบโตเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร (แตกต่างกัน พืชใน
กระถางที่ 3 ลาต้นมีความสูงเพิ่มขึ้น ใบและลาต้นมีสีเขียวเข้ม ลาต้นมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนพืชใน
กระถางที่ 2 ใบและลาต้นมีสีเขียวออกเหลือง ลาต้นมีขนาดลีบเล็ก มีความสูงเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าพืช
ในกระถางที่ 3)
6.3 พืชในกระถางที่ 1 และ 3 และกระถางที่ 2 และ 3 ต้นพืชในกระถางใดเจริญเติบโตดีกว่า เพราะเหตุใด (พืชใน
กระถางที่ 3 เจริญเติบโตดีกว่าพืชในกระถางที่ 1 และ 3 เพราะพืชในกระถางที่ 3 ได้รับทั้งน้าและแสง ส่วนพืช
ในกระถางที่ 1 ไม่ได้รับแสง และพืชในกระถางที่ 2 ไม่ได้รับน้า)
6.4 อะไรเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (น้าและแสง)
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ด้วยตนเองให้ได้ว่า น้าและแสงเป็นสิ่งที่
จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
8. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังทากิจกรรม ข้อที่ 1-5 หน้า 39-40 เป็นการบ้าน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (4)
8.2 พืชที่ปลูกทั้ง 3 กระถางของแต่ละกลุ่ม
8.3 ใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง หน้า 31
8.4 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 34-36 และ 39-40
8.5 กล่องทึบ
8.6 ไม้บรรทัด
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 34-36 และ 39-40
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10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) อธิบายว่าน้าและแสง
เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช

วิธีกำร
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและตรวจใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สั ง เกตลั ก ษณะใบและ
ลาต้นของพืช
- วัดความสูงของต้นพืช
- ลงความเห็ น จากข้ อ มู ล
ว่ า น้ าและแสงเป็ น สิ่ ง ที่
จาเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช
- ทดลองว่ า น้ าและแสง
เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืช
3) สังเกตพฤติ กรรมการมี
วิ นั ย และความมุ่ ง มั่ น ใน
การทางาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

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

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (4)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมใน
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (3)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรลง
กำร
กำร
กำรวัด ควำมเห็น ทดลอง
สังเกต
(3) จำกข้อมูล
(3)
(3)
(3)

ผลรวม
คะแนน
(12 คะแนน)

ผลกำร
ประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การวัด

การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส สามารถใช้ประสาทสัมผัสในการ
ในการรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
เกี่ยวกับลักษณะของต้นพืช ของต้นพืชได้ โดยการชี้แนะของ
ได้ ด้วยตนเองโดยไม่
ครูหรือผู้อื่น
เพิ่มเติมความคิดเห็น
สามารถใช้ไม้บรรทัดวัด
สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดความสูง
ความสูงของต้นพืชและ
ของต้นพืชและบอกหน่วยได้อย่าง
บอกหน่วยได้อย่างถูกต้อง ถูกต้องได้โดยการชี้แนะของครู
ได้ด้วยตนเอง
หรือผู้อื่น
สามารถลงความเห็นจาก สามารถลงความเห็นจากข้อมูลที่
ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ได้จากการทดลอง ได้ว่า พืชใน
ได้ว่า พืชในกระถางที่ได้รับ กระถางทีไ่ ด้รับน้าและแสงจะ
น้าและแสงจะเจริญเติบโต เจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชในกระถาง
ได้ดีกว่าพืชในกระถางที่
ที่ไม่ได้รับน้าและแสงได้โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของต้นพืชได้บางส่วน ถึงแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดความสูง
ของต้นพืช แต่บอกหน่วยได้ไม่
ถูกต้อง ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากครูหรือผู้อื่น
สามารถลงความเห็นจากข้อมูลที่
ได้จากการทดลอง ได้ว่า พืชใน
กระถางที่ได้รับน้าและแสงจะ
เจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชใน
กระถางที่ไม่ได้รับน้าและแสงได้
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ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

การทดลอง

ดี (3)
ไม่ได้รับน้าและแสงได้ด้วย
ตนเอง
สามารถทาการทดลอง
เกี่ยวกับผลของน้าและแสง
ที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
พืชตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วยตนเอง

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 12 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 8 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 4 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)

สามารถทาการทดลองเกี่ยวกับผล
ของน้าและแสงที่มีต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามขั้นตอนโดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถทาการทดลองเกี่ยวกับ
ผลของน้าและแสงที่มีต่อการ
เจริญเติบโตของพืชตามขั้นตอน
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตาม
ขั้นตอน ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากครูหรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (4)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................

ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนทั้งหมด
เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 14
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 2 กำรเจริญเติบโตของพืช
แผนกำรเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (5)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว 1.2
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป. 2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว 1.2 ป. 2/2 ตระหนักถึงความจาเป็นที่พืชต้องได้รับน้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืช
ให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
2. สำระสำคัญ
น้า แสง อากาศ และธาตุอาหาร เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- จัดกระทาข้อมูลโดยเขียนแผนผังความคิดเรื่องสิ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
น้า แสง อากาศ และธาตุอาหาร เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยน้าเกี่ยวข้องกับการ
งอกของเมล็ดพืช การสร้างอาหาร การลาเลียงอาหารและธาตุอาหาร แสงใช้ในการสร้างอาหาร อากาศใช้ใน
การงอกของเมล็ด การหายใจ และการสร้างอาหาร ธาตุอาหารช่วยให้พืชเจริญเติบโตเป็นปกติ
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- อธิบายสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- เขียนผังความคิดเรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนการเรียนรู้จากชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับน้าและแสงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้คาถาม
ดังนี้
1.1 อะไรเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชบ้าง (น้าและแสง)
1.2 ถ้าพืชขาดน้าและแสง พืชจะเป็นอย่างไร (พืชจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี หรือไม่เจริญเติบโต และตายในที่สุด)
1.3 น้าและแสงมีความสาคัญต่อพืชอย่างไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.4 นอกจากแสงและน้าแล้ว ยังมีสิ่งอื่นอีกหรือไม่ที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครู ชี้ แจงจุ ดประสงค์ ของกิจ กรรมในวัน นี้ ให้ นัก เรี ยนทราบว่ า นักเรีย นจะได้อธิ บายสิ่ งที่ จาเป็น ต่อ การ
เจริญเติบโตของพืช
3. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบโดยอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 9 หน้า 31 โดยใช้วิธีฝึกการอ่านจับใจความ
ตามความเหมาะสมของนักเรียน จากนั้นครูใช้คาถามตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนดังนี้
3.1 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช)
3.2 นักเรียนนาความรู้จากใบความรู้มาทาอะไร (เขียนผังความคิดเรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช)
4. นักเรียนและครูร่วมกันอ่านใบความรู้เรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 37 จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้คาถาม ดังนี้
4.1 นอกจากน้าและแสงแล้ว ยังมีสิ่งใดอีกบ้างทีจ่ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (อากาศและธาตุอาหาร)
4.2 น้ามีความสาคัญต่อพืชอย่างไรบ้าง (พืชใช้น้าในการงอกของเมล็ด การสร้างอาหาร การลาเลียงอาหาร
และธาตุอาหาร)
4.3 แสงมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรบ้าง (เพื่อใช้ในการสร้างอาหารและการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด)
4.4 อากาศมีความสาคัญต่อพืชอย่างไรบ้าง (พืชใช้ในการงอกของเมล็ด การหายใจ การสร้างอาหาร)

131

4.5 ธาตุอาหารมีความสาคัญต่อพืชอย่างไรบ้าง (เพื่อให้พืชเจริญเติบโตเป็นปกติ)
4.6 พืชได้รับธาตุอาหารจากที่ใด (จากดิน)
5. ครู และนั กเรี ยนร่ วมอภิปรายวิธีการเขียนผั งความคิดเรื่ องสิ่ งที่จ าเป็นต่ อการเจริญเติบโตของพืช โดยอาจ
ยกตัวอย่างวิธีการเขียนในเรื่องอื่นจนแน่ใจว่านักเรียนเขียนได้ และครูคอยช่วยเหลือในการเขียน
6. ครูให้นักเรียนเขียนผังความคิดเรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ลงในใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช หน้า 38 และนาเสนอ
7. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรมหน้า 41
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่จาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช
9. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปให้ได้ว่า แสง น้า อากาศ และธาตุอาหารเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช โดยพืชใช้น้าในการงอกของเมล็ดพืช การสร้างอาหาร การลาเลียงอาหารและ
ธาตุอาหาร ใช้แสงในการสร้างอาหาร ใช้อากาศในการงอกของเมล็ดพืช การหายใจ และการสร้างอาหาร
และใช้ธาตุอาหารช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ
10. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 42-43 เป็น
การบ้าน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (5)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง หน้า 31
8.3 ใบความรู้ เรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 37
8.4 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 38
8.5 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 42-43
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 สิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 38
9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้า 42-43

132

10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
1) อธิบายสิ่งที่จาเป็นต่อ ตรวจใบงาน
การเจริญเติบโตของพืช
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- จัดกระทาข้อมูลโดย
เขียนผังความคิดเรื่อง
สิ่งจาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช
- ตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
สิ่งจาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช
3) สังเกตพฤติ กรรมการมี
วิ นั ย และความมุ่ ง มั่ น ใน
การทางาน

เครื่องมือ
แบบประเมินใบงาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แแบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (5)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมใน
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
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)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (5)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรจัดกระทำและ กำรตีควำมหมำย
สื่อควำมหมำย ข้อมูลและลงข้อสรุป
ข้อมูล (3)
(3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
ดี (3)
การจัดกระทาและสื่อ สามารถจัดกระทาข้อมูลโดย
ความหมายข้อมูล
เขียนผังความคิดเรื่องสิ่งที่
จาเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชและนาเสนอให้
ผู้ อื่ น เข้ า ใจได้ ด้วยตนเอง
โดยไม่เพิ่มเติมความ
คิ ด เห็ น
การตีความหมาย
สามารถตีความหมายข้อมูล
ข้อมูลและลงข้อสรุป และลงข้อสรุปได้ว่า น้า แสง
อากาศ และธาตุอาหารเป็น
สิ่งที่จาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้ด้วย
ตนเอง

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถจัดกระทาข้อมูลโดย
เขียนผังความคิดเรื่องสิ่งที่
จาเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชและนาเสนอให้
ผู้ อื่ น เข้ า ใจได้ โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
สามารถตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปได้ว่า น้า แสง
อากาศ และธาตุอาหารเป็น
สิ่งที่จาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้ โดย
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถจัดกระทาข้อมูลโดย
เขียนผังความคิดเรื่องสิ่งที่
จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืชและนาเสนอให้ ผู้ อื่ น
เข้ า ใจได้ บ างอย่ า ง ถึงแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปได้ว่า น้า แสง
อากาศ และธาตุอาหารเป็นสิ่ง
ที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้ บ างอย่ า ง ถึงแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
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เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 14 สิ่งที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช (5)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................

ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนทั้งหมด
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0
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เฉลยใบงำน
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นักเรียนตอบตำมผลกำรทำกิจกรรม เช่น ถั่วเขียว

คาตอบมีได้หลากหลาย เข่น
1. นาเมล็ดพืชแช่นาไว้ 1 คืน
2. นาดินร่วนใส่ลงในกระถาง 3 ใบ ในปริมาณเท่ากัน
3. นาเมล็ดพืชที่แช่นาไว้วางบนดินในกระถาง โดยวางเมล็ดพืช
ให้ทั่วกระถาง
4. รดนาในปริมาณเท่ากัน และนาไปวางในที่ที่มีแสงส่องถึง

นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรม
เช่น ความสูงของพืช

เช่น ไม้บรรทัด
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1
เช้า
1

คาตอบอาจแตกต่างจากนีขึนอยู่กับชนิดของพืช

2
เช้าและเย็น
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นักเรียนวาดรูปตามที่สงั เกตได้
และบันทึกความสูงตามที่วัดได้
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นักเรียนวาดรูปตามที่สงั เกตได้
และบันทึกความสูงตามที่วัดได้
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นักเรียนวาดรูปตามที่สงั เกตได้
และบันทึกความสูงตามที่วัดได้
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ลาเลียงอาหารและธาตุอาหาร

การงอกของเมล็ดพืช

สร้างอาหาร

นา

แสง

อากาศ

ธาตุอาหาร
สร้างอาหาร

ช่วยให้พืช
เจริญเติบโตได้

การงอกของเมล็ดพืช

อย่างปกติ
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พืชมีการเจริญเติบโต ทราบได้จากมีลาต้นสูงและใหญ่ขึน และมีใบใหญ่ขึน

พืชกระถางที่ ๑ และ ๓ มีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยพืชกระถางที่ ๓
มีขนาดและความสูงของลาต้น และใบที่ใหญ่กว่ากระถางที่ ๑
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แสง โดยพืชกระถางที่ ๓ ได้รับแสง ส่วนกระถางที่ ๑ ไม่ได้รับแสง

พืชกระถางที่ ๒ และ ๓ มีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยพืชกระถางที่ ๓
มีขนาด ความสูงของลาต้น และใบที่ใหญ่กว่ากระถางที่ ๒

นา โดยพืชกระถางที่ ๒ ไม่ได้รับนา ส่วนกระถางที่ ๓ ได้รับนา
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แสง นา อากาศ ธาตุอาหาร

แสง นา อากาศ และธาตุอาหารเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช
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X

/

/

X

/

X

นาช่วยให้เมล็ดพืชงอก ช่วยในการสร้างอาหาร การลาเลียงอาหารและธาตุอาหาร แสงช่วย
ในการสร้างอาหาร และการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด อากาศช่วยในการงอกของเมล็ดพืช
การหายใจ และการสร้างอาหาร ธาตุอาหารช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ
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ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะไม่มีนา ซึ่งอาจทาให้พืชตายได้

พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะไม่มีแสงที่ช่วยในการสร้างอาหาร
ของพืช

พืชสามารถเจริญเติบโตได้ เพราะมีแสงจากหลอดไฟฟ้า ทาให้พืชมี
แสงจากหลอดไฟฟ้าในการสร้างอาหาร
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หน่วยย่อยที่ ๓
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
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หน่วยย่อยที่ ๓ วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต
จำนวนเวลำเรียน ๔ ชั่วโมง
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๒ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระสำคัญของหน่วย
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์ และเปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่โต
เต็มวัยและออกดอกเพื่อสืบพันธุ์และมีผลต่อไปได้อีก เป็นแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว ๑.๒
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป. ๒/๓ สร้างแบบจาลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
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ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๓ วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่
พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตเป็นต้นโตเต็มวัย ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลและเมล็ดที่สามารถงอกและเจริญเติบโต
เป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้อีก ซึ่งมีแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
โครงสร้ำงของหน่วยย่อยที่ ๓ วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

หน่วยกำรเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย

หน่วยการเรียนรู้ที่
๑ สิ่งมีชีวิต

หน่วยย่อยที่ ๓
วัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก

จำนวนแผน
๒

ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

พืชดอกรอบตัว

๑

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

๓
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 15
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พืชดอกรอบตัว (1)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจาลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
2. สำระสำคัญ
พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- ระบุชื่อของพืชที่มีดอก
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตพืชที่มีดอก
- จัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับพืชดอก
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก เช่น กุหลาบ มะลิ ทานตะวัน
5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- วาดและชี้ส่วนที่เป็นดอก
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5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ระบุชื่อของพืชที่มีดอก
5.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับพืชและตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับพืชดอกโดยใช้คาถามดังนี้
1.1 พืชที่รู้จัก มีส่วนประกอบอะไรบ้าง (ราก ลาต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด)
1.2 พืชที่เป็นพืชดอกต้องมีส่วนประกอบอะไรที่สาคัญ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบโดยให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ในใบกิจกรรมที่ 1 พืชดอกรอบตัว
เรามีอะไรบ้าง หน้า 45 จากนั้นครูถามคาถามดังต่อไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (พืชดอก)
2.2 นักเรียนจะเรียนด้วยวิธีการใด (การสารวจ)
2.3 เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (ระบุชื่อพืชดอก)
3. นักเรียนอ่านวิธีในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-3 หน้า 45 และทาความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมโดยครูอาจใช้
คาถามดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนต้องไปสารวจอะไร (สารวจพืชที่มีดอก)
3.2 นักเรียนสารวจที่ไหนบ้าง (ที่โรงเรียน ชุมชน บ้าน)
3.3 นักเรียนสารวจพืชดอกแล้วทาอะไรต่อ (วาดรูปหรือติดรูปภาพลงในใบงาน) ครูย้าว่า ถ้านักเรียนวาดรูป
ให้วาดต้นพืชให้เหมือนของจริงมากที่สุด
3.4 นักเรียนต้องสารวจพืชที่มีดอกอย่างน้อยกี่ชนิด (4 ชนิด)
3.5 นักเรียนสามารถสอบถามชื่อของพืชดอกได้จากใครบ้าง (ผู้ปกครองหรือคุณครู)
3.6 เมื่อนักเรียนสารวจพืชและบันทึกชื่อในรูปแล้ว ต้องทาอะไรต่อไป (นาเสนอหน้าชั้นเรียน และบันทึกชื่อ
พืชดอกทั้งหมดลงในใบงาน)
4. ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนก่อนออกไปสารวจพืช โดยเน้นย้าว่า ระหว่างสารวจนักเรียนควรระมัดระวัง
ไม่เข้าไปในที่รก ให้ระวังสัตว์ เช่น มด ผึ้ง กัดต่อย
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5. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม โดยให้นักเรียนออกไปสารวจ
พืชบริเวณโรงเรียน หรือครูนาบัตรภาพตัว อย่างพืชดอก 4-5 ชนิดต่อกลุ่ม มาให้นักเรียนสั งเกต หรือ
อาจบอกให้นักเรียนไปสารวจที่บ้านของตนเองมาล่วงหน้า และบันทึกผลลงใบงาน 01 พืชดอกรอบตัว
หน้า 46
6. เมื่อนั กเรี ยนวาดรู ปพืชที่มีดอกแล้ว ครูให้นักเรียนเขียนชื่อของพืชดอกใต้รูปโดยอาจสอบถามจากผู้รู้
หนังสื อพันธุ์ไม้ดอกที่ครูเตรี ยมไว้ ลงในใบงาน 01 พืชดอกรอบตัว หน้า 46
7. ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอผลการทากิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
7.1 พืชดอกที่นักเรียนสารวจมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามที่สารวจได้ เช่น กุหลาบ)
7.2 รู้ได้อย่างไรว่าพืชที่สารวจเป็นพืชดอก (มีดอก)
7.3 ดอกของพืชที่นักเรียนสารวจมีลักษณะอย่างไร และอยู่ตาแหน่งใดของต้น (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้
จากพืชที่สารวจ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกมีสีแดงเป็นกลีบหลายกลีบ และดอกจะอยู่ตรงส่วนปลายกิ่ง
7.4 พืชดอกทุกชนิดจะเห็นดอกได้เสมอใช่หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองซึ่งอาจ
ตอบถูกหรือผิดได้ แต่แนวคาตอบที่ถูกคือ ไม่ใช่ เพราะพืชดอกบางชนิดจะเห็นดอกเมื่อใกล้ตาย เช่น
ตะไคร้บางชนิด ไผ่บางชนิด หรือจะเห็นดอกเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม)
7.5 นักเรียนคิดว่าพืชทุกชนิดเป็นพืชดอกหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองซึ่งอาจ
ตอบถูกหรือผิดได้ ครูใช้รูปภาพพืชไม่มีดอกและอธิบายเพิ่มเติมว่า พืชบางชนิดเป็นพืชไม่มดี อก เช่น
มอส เฟิร์น ปรง สนสองใบ สนสามใบ)
8. เมื่อนักเรียนนาเสนอแล้ว ครูให้นักเรียนบันทึกชื่อพืชดอกทั้งหมดลงในใบงาน 01 พืชดอกรอบตัว หน้า 47
9. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 48 โดยใช้สื่อสไลด์ให้นักเรียนช่วยกันอ่านคาถาม และ
นาเสนอคาตอบ จากนั้นครูใช้สื่อสไลด์เฉลยคาตอบที่ถูกต้องอีกครั้ง
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นั กเรีย นลงข้อ สรุปด้วยตนเองโดยใช้รูปภาพพืชดอกชนิดต่าง ๆ จากสื่อสไลด์ เพื่อให้
นักเรียนอธิบายว่า พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก เช่น กุหลาบ มะลิ อัญชัน ดาวเรือง เป็นต้น
11. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องพืชดอกรอบตัว หน้า 49 เป็นการบ้าน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง พืชดอกรอบตัว (1)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 พืชดอกรอบตัวเรามีอะไรบ้าง หน้า 45
8.3 ใบงาน 01 พืชดอกรอบตัว หน้า 46-48
8.4 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องพืชดอกรอบตัว หน้า 49
8.5 รูปภาพพืชดอก เช่น กุหลาบ มะลิ อัญชัน ดาวเรือง เป็นต้น
8.6 รูปภาพพืชไม่มีดอก เช่น มอส เฟิร์น ปรง สนสองใบ สนสามใบ
8.7 กล้องถ่ายรูป
8.8 สีไม้
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9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 ใบงาน 01 พืชดอกรอบตัว หน้า 46-48
9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องพืชดอกรอบตัว หน้า 49
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) ระบุชื่อของพืชที่มีดอก

วิธีกำร
เครื่องมือ
สังเกตการตอบคาถามใน แบบประเมินการตอบ
ชั้นเรียนและในใบงาน
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

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

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตพืชที่มีดอก
- จัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูลเกี่ยวกับ
พืชดอก
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วิ นั ย และความมุ่ ง มั่ น ใน
การทางาน

สังเกตทักษะ
กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ทากิจกรรม

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พืชดอกรอบตัว (15)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมใน
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ตอบคาถามได้
ตอบคาถาม
ถูกต้องเป็นส่วน ถูกต้องบางส่วน
ใหญ่
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้
สรุปความรู้ความ สรุปความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ เรื่องที่ศึกษาได้
เรื่องที่ศึกษาได้
ศึกษาได้ถูกต้อง ถูกต้อง แต่ไม่
ถูกต้องบางส่วน
และครบถ้วน
ครบถ้วน
และไม่ครบถ้วน
3. ความถูกต้อง เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน เนื้อหาที่เขียนใน
ครบถ้วนของ
ใบงานมีความ ใบงานมีบางส่วน ใบงานมีความ
เนื้อหาในใบงาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามที่ ถูกต้องเป็นส่วน
ตามที่กาหนด
กาหนด
น้อย
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

0.5

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พืชดอกรอบตัว (15)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรสังเกต (3) จัดกระทำและสื่อ
ควำมหมำยข้อมูล (3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การจัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้ อ มู ล
การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
เกี่ ย วกั บ พื ช ที่ มี ด อกได้
พื ช ที่ มี ด อกได้ โดยการ
ด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มเติม
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
ความคิ ด เห็ น
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตมาวาดภาพและ
สังเกตมาวาดภาพและนาเสนอ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืช
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชดอกให้ผู้อื่น
ดอกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและ เข้าใจได้ง่ายและถูกต้องได้
ถูกต้องได้ ด้วยตัวเอง
โดยอาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พื ช ที่ มี ด อกได้ เ พี ย ง
บางอย่ า ง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตมาวาดภาพและนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับพืชดอกให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ง่ายและถูกต้องได้
บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง พืชดอกรอบตัว (15)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................……………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….………….........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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เฉลยใบงำน

159

นักเรียนบันทึกตำมที่สำรวจ เช่น กุหลำบ

160

มะลิ กุหลำบ เข็ม ดำวเรือง บำนไม่รู้โรย
กล้วยไม้

161

มีดอก
พืชทุกชนิดไม่ได้เป็นพืชดอก พืชบำงชนิดไม่มีดอก เช่น
มอส เฟิร์น
พืชดอกเป็นพืชที่มีดอก

162

163

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 16
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจาลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
2. สำระสำคัญ
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก จะมีการสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ด เมื่อเมล็ดงอกจะได้พืชต้นใหม่ เมื่อพืช
ต้นใหม่เจริญเติบโตและมีดอก ก็จะมีการสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ดอีกครั้ง เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็น
วัฏจักรชีวติ ของพืชดอก
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
พืชมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่เจริญเติบโต โดยจะมีรากสีขาวงอกออกมาจากเมล็ด
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืชขณะที่พืชเจริญเติบโต
5.3 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูใช้สื่อสไลด์ทบทวนความรู้เกี่ยวกับพืชดอก โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 นักเรียนรู้จักพืชดอกอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามที่รู้จัก เช่น ต้นกุหลาบ ต้นทานตะวัน ต้นชบา
ต้นมะละกอ ต้นแตงกวา)
1.2 พืชที่เป็นพืชดอกต้องมีส่วนประกอบอะไรที่สาคัญ (ดอก)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชดอก โดยใช้คาถามว่า
ถ้านักเรียนปลูกพืชดอก พืชดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตอย่างไร (นักเรียนตอบตามเข้าใจของ
ตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
3. ครูใช้สื่อไลด์ชวนนักเรียนหาคาตอบโดยให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ในใบกิจกรรมที่ 1
วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไร ข้อที่ 1 หน้า 51 จากสื่อสไลด์ แล้วครูถามคาถามดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด)
3.2 นักเรียนจะเรียนด้วยวิธีการใด (การสังเกต)
3.3 เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (บรรยายการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอก
บางชนิด)
4. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่านักเรียนจะได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกในระยะเมล็ด
5. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-3 หน้า 51 และทาความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรม โดยครูใช้
คาถามจากสื่อสไลด์ดังต่อไปนี้
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5.1 นักเรียนเลือกสิ่งใดในการทากิจกรรม (เลือกเมล็ดพืชที่สนใจจากเมล็ดพืชที่ครูเตรียมไว้)
5.2 นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (วิธีการปลูกพืช วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และภาระหน้าที่ใน
การดูแลการปลูกพืช)
5.3 เมื่อปลูกพืชแล้ว นักเรียนต้องสังเกตสิ่งใด (สังเกตเมล็ดพืชเมื่อเริ่มปลูกและการเปลี่ยนแปลงขณะ
เจริญเติบโตของพืชสัปดาห์เว้นสัปดาห์จนมีเมล็ดใหม่อีกครั้ง บันทึกผล)
6. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการปลูกพืช โดยใช้คาถามดังนี้
6.1 เมื่อเลือกเมล็ดพืชแล้วนักเรียนต้องทาอย่างไรก่อนนาไปปลูก (นาเมล็ดพืชไปแช่น้าไว้ 1 คืน)
6.2 การปลูกพืชต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง (กระถาง ดิน พลั่ว ภาชนะรดน้า) ครูนาตัวอย่างของ
จริงมาให้นักเรียนดู และอาจแนะนาการเตรียมกระถางสาหรับปลูกว่า ควรมีขนาดใหญ่พอที่จะ
ให้พืชเจริญเติบโตจนเป็นต้นเต็มวัยได้ และควรใช้ดินที่เหมาะสมต่อชนิดของพืชนั้น ๆ เช่น ใช้ดิน
ร่วนหรือผสมดินกับมูลสัตว์เพื่อให้มีธาตุอาหารเพียงพอสาหรับพืช
6.3 นักเรียนควรใส่เมล็ดพืชลงในกระถางสาหรับปลูกกี่เมล็ด เพราะอะไร (ใส่เมล็ดลงในดิน 2-3 เมล็ด
เพราะอาจจะมีเมล็ดพืชบางเมล็ดไม่งอก)
6.4 การปลูกพืชลงดินทาได้อย่างไร (การปลูกพืชลงดินทาได้โดยเจาะรูบนดิน แล้วใส่เมล็ดพืชลงไปใน
รู จากนั้นใช้ดินกลบและรดน้า) ครูอาจสาธิตการปลูกพืชให้นักเรียนดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
6.5 เราจะปลูกพืชหรือวางกระถางต้นพืชไว้ที่บริเวณใด เพราะเหตุใด (เลือกบริเวณที่มีแสง เพราะแสง
เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช)
6.6 สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง (เช่น เตรียมกระถาง ดิน ปุ๋ยคอก การดูแลรดน้า
ต้นพืช และการบันทึกผล)
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเมล็ดพืชที่แช่น้าไว้ 1 คืน มาให้นักเรียนเลือกปลูก เช่น มะเขือ ถั่วเขียว
มะเขือเทศ พริก แตงกวา เป็นต้น จากนั้นให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตเมล็ดพืชที่แช่น้าแล้ว 1 คืน
แล้วบันทึกชื่อพืชและผลการสังเกตเมล็ดพืชลงในตาราง หน้า 52 สัปดาห์ที่เริ่มปลูก
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้ โดยใช้คาถามดังนี้
8.1 เมล็ดพืชก่อนและหลังแช่น้า มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร (มีการเปลี่ยนแปลง โดยเมล็ดพืช
หลังแช่ น้าจะมีรากสีขาวงอกออกมาจากเมล็ด)
8.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเจริญเติบโตหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (เป็นการเจริญเติบโต รู้ได้จาก
เมล็ดพืชมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีรากสีขาวงอกออกมาจากเมล็ด)
9. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืช และสร้างข้อตกลงระหว่างลงมื อปลูกพืช
ซึ่งนักเรียนต้องไม่เล่นหรือแกล้งเพื่อน และรักษาความสะอาดเมื่อปลูกพืชเสร็จแล้ว
10. นักเรียนปลูกพืชลงในกระถาง โดยครูคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือในระหว่างทากิจกรรม
11. ครูย้าให้นักเรียนคอยรดน้าทุกวัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ สัปดาห์ โดยบันทึกผลโดยการวาดรูป
ถ่ายรูปแล้วพิมพ์มาติดในใบงาน หรือถ่ายวีดิโอการเปลี่ยนแปลงของพืชสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ลงในตาราง
การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอก หน้า 52 ครูอาจอธิบายว่าให้บันทึกเวลาจากที่ต้นอ่อนงอก
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ออกจากเมล็ดจนเป็นต้นกล้า และย้าว่าให้สังเกตอย่างใกล้ชิด หากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนให้รีบ
บันทึกผลโดยทันที
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชดอก
บางชนิดโดยใช้สื่อสไลด์ได้ว่า พืชมีการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโต โดยจะมีรากสีขาวงอกออกมาจาก
เมล็ด
13. นักเรียนนากระถางพืชที่ปลูกแล้ว ไปวางไว้ในบริเวณที่มีแสงส่องถึง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไร หน้า 51
8.3 ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอก หน้า 52
8.4 เมล็ดพืช เช่น มะเขือ ถั่วเขียว มะเขือเทศ พริก แตงกวา
8.5 กระถางปลูก
8.6 พลั่ว
8.7 ดิน
8.8 บัวรดน้า
8.9 น้า
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การปลูกและดูแลพืชให้เจริญเติบโต
9.2 ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอก หน้า 52
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) บรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืช
ขณะที่พืชเจริญเติบโต

วิธีกำร
สังเกตการตอบคาถาม
ในชั้นเรียนและในใบ
งาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของเมล็ดพืชขณะที่พืช
เจริญเติบโต

สังเกตทักษะ
แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ
กระบวนการทาง
ทางวิทยาศาสตร์ในการ วิทยาศาสตร์
ทากิจกรรม

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
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ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
เครื่องมือ
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของเมล็ดพืชขณะที่พืช
เจริญเติบโต
3) สังเกตพฤติกรรมการมี สังเกตด้านคุณลักษณะ แบบประเมิน
วินัยและความมุ่งมั่นในการ อันพึงประสงค์
คุณลักษณะ
ทางาน
อันพึงประสงค์

เกณฑ์กำรตัดสิน

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

แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบคำถำม กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
ในชั้นเรียน
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
(4)
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรสังเกต (3) กำรลงควำมเห็นจำก
ข้อมูล (3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

ระดับควำมสำมำรถ
ดี (3)
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การเปลี่ ย นแปลงของ
การเปลี่ ย นแปลงของ
เมล็ ด พื ช ขณะที่ พื ช
เมล็ ด พื ช ขณะที่ พื ช
เจริ ญ เติ บ โตได้ ด้วยตนเอง เจริ ญ เติ บ โตได้ โดยการ
โดยไม่เพิ่มเติมความ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
คิ ด เห็ น
สามารถใช้ความรู้หรือ
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้
ประสบการณ์เดิมมาใช้
บรรยายการเปลี่ยนแปลง
บรรยายการเปลี่ยนแปลงของ
ของเมล็ดพืชขณะที่พืช
เมล็ดพืชขณะที่พืช
เจริญเติบโตได้ด้วยตนเอง
เจริญเติบโตได้ โดยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสในกา
รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงของเมล็ ด พื ช
ขณะที่ พื ช เจริ ญ เติ บ โตได้
บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้บรรยาย
การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพืช
ขณะที่พืชเจริญเติบโตได้
บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 17
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว
12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจาลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
2. สำระสำคัญ
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก จะมีการสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ด เมื่อเมล็ดงอกจะได้พืชต้นใหม่ เมื่อพืช
ต้นใหม่เจริญเติบโตและมีดอก ก็จะมีการสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ดอีกครั้ง เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็น
วัฏจักรชีวติ ของพืชดอก
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายและเขียนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด
- สร้างแบบจาลองเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สำระกำรเรียนรู้
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อ
เมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แล้วต้นกล้า จะเจริญเติบโตและออกดอกเพื่อ
สืบพันธุ์ ซึ่งจะเกิดผลและเมล็ดต่อไป เป็นแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
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5. สมรรถนะของผู้เรียน
5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่ปลูก
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่ปลูก
5.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอก โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 วัฏจักรหมายความว่าอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.2 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) ครูจดคาตอบของ
นักเรียนบนกระดานไว้โดยยังไม่เฉลย หากมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนครูกลับมาแก้ไขหลังจากทา
กิจกรรมแล้ว
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. ครูใช้สื่อสไลด์ทบทวนชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ในใบกิจกรรมที่ 1 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไร
ข้อ 2 หน้า 51 แล้วครูถามคาถามดังต่อไปนี้
2.1 นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไร (วัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด)
2.2 นักเรียนจะเรียนด้วยวิธีการใด (การสังเกต รวบรวมข้อมูล)
2.3 เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายและเขียนวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด)
3. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 4-5 หน้า 51 และทาความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรม โดยครูใช้
คาถามจากสื่อสไลด์ดังต่อไปนี้
3.1 เมื่อนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชมาหลายสัปดาห์แล้ว สิ่งที่ต้องทาต่อไปคืออะไร (เขียน
แผนภาพแสดงลาดับการเปลี่ยนแปลงของพืชที่ปลูกไว้)
3.2 เมื่อนักเรียนเขียนแผนภาพแสดงลาดับการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกแล้ว สิ่งที่ทาต่อไปคืออะไร
(รวบรวมข้อมูลวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่ปลูก และนามาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สังเกตของตนเอง
แล้วปรับการเขียนแผนภาพให้ถูกต้อง)
3.3 นักเรียนต้องนาแผนภาพมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่ปลูก)
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4. ครูเตรียมผลการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชที่เลือกปลูก และชวนนักเรียนอภิปราย โดย
ใช้คาถามว่า พืชที่นักเรียนเลือกปลูกมี การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามที่สังเกตได้ มีการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโต เช่น ต้นถั่วเขียว สัปดาห์ที่ 1 ต้นพืชงอกออกจากเมล็ด
มีใบ 2 ใบ สัปดาห์ที่ 3 ต้นพืชสูงขึ้น มีใบมีสีเขียวเข้มและมีจานวนใบเพิ่มขึ้น สัปดาห์ที่ 5 ต้นพืชสูงขึ้น
ลาต้นใหญ่ขึ้น ใบมีขนาดใหญ่ขึ้นและเพิ่มจานวนมากขึ้น สัปดาห์ที่ 7 ต้นพืชมีลาต้นใหญ่ขึ้นมีดอก สัปดาห์ที่
9 มีผล)
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เป็นเมล็ดจนพืช
เจริญเติบโตและมีเมล็ดใหม่อีกครั้ง และแสดงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลจากขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่ง บันทึก
ผลในใบงาน หน้า 55
5.1 พืชดอกที่ปลูกมีลาดับการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตอย่างไร (เมื่อเมล็ดพืชงอก ต้นอ่อนภายในเมล็ด
จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แล้วต้นกล้าเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้น มีดอก มีผลและเมล็ด)
5.2 เมล็ดที่ได้จากพืชดอกที่ปลูก จะเจริญเติบโตเป็นพืชดอกต้นใหม่ได้อีกหรือไม่ อย่างไร (ได้ เมื่อเมล็ดงอก
แล้วเจริญเติบโตขึ้นจนมีดอก ดอกจะสืบพันธุ์ มีผลและเมล็ดได้อีก)
5.3 แผนภาพแสดงล าดับ การเปลี่ย นแปลงของพืช ดอกที่ปลูกไว้เป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามผลการ
บันทึก)
6. ครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่ปลูก โดยครูเตรียมอุปกรณ์หรือใบงานสาหรับ
สืบค้นไว้ให้นักเรียน หรือชวนอภิปรายการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้ถูกต้อง ซึ่งการเขียน
แผนภาพจะเขียนลูกศรเชื่อมจากระยะการเจริญเติบโตหนึ่งไปยังอีก ระยะการเจริญเติบโตหนึ่ง โดยหัวของ
ลูกศรจะชี้ไปทางระยะการเจริญเติบโตของพืชในขั้นต่อไป จากนั้นครูให้นักเรียนปรับการเขียนแผนภาพ
วัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่ปลูกไว้ให้ถูกต้อง
7. เมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอแผนภาพอธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่ปลูก
จากนั้นร่วมกันอภิปรายผลการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
7.1 พืชดอกที่ปลูกมีการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปเป็นผลได้เพราะอะไร (เพราะดอกมีการสืบพันธุ์ทาให้
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล)
7.2 เมื่อเมล็ดของพืชดอกต้นเดิมเจริญเติบโตเป็นพืชดอกต้นใหม่ ลาดับการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโต
ของพืช ดอกต้ น ใหม่ จ ะเหมือนกับ พื ช ดอกต้น เดิม หรื อไม่ อย่ างไร (พืช ดอกต้นใหม่จ ะมีล าดับ การ
เปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตเหมือนกับพืช ดอกต้นเดิม โดยต้นอ่อนภายในเมล็ดของพืชดอกต้นใหม่
จะงอกและเจริญเติบโตจนเป็นต้นกล้า แล้วต้นกล้าเจริญเติบโตจนเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จนมีดอก
และสืบพันธุ์ มีผลและเมล็ด ซึ่งเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกต้นเดิม)
7.6 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไร (วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของ
พืชดอก โดยเมื่อเมล็ดพืชงอกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นกล้า ต้นกล้าเจริญเติบโตขึ้นจนเป็นต้นที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อพืชมีดอก และดอกสืบพันธุ์จะเกิดผล ภายในผลมีเมล็ด จากนั้นเมล็ดจะงอกและ
เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่อีกครั้ง เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก)
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7.7 นักเรียนเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้อย่างไร (วาดรูปหรือเขียนระบุระยะการเจริญเติบโต
ของพืชในแต่ละลาดับ จากนั้นเขียนลูกศรเชื่อมโยงจากระยะการเจริญเติบโตหนึ่งไปยังอีกระยะการ
เจริญเติบโตหนึ่ง โดยเขียนให้หัวลูกศรชี้ไปทางระยะการเจริญเติบโตของพืชในขั้นต่อไป)
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชดอก
บางชนิด โดยใช้สื่อสไลด์ สรุปได้ว่า ขณะเจริญเติบโตพืชดอกจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเมล็ดพืชงอก ต้นอ่อน
ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แล้วต้นกล้าเจริญเติบโตเป็นต้นพืชขนาดใหญ่ มีดอก พร้อมที่จะ
สืบพันธุ์ เมื่อพืชสืบพันธุ์แล้วจะเกิดผล ภายในผลมีเมล็ด จากนั้นเมล็ดจะงอกและเจริญเติบโตเป็นพืชต้น
ใหม่ได้อีก เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไร หน้า 51
8.3 ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอก หน้า 52-55
8.4 บั ตรภาพการเปลี่ย นแปลงการเจริญเติบโตของพืช เช่น พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วเขียว กะเพรา
โหระพา
8.5 กระถางปลูกพืชของนักเรียน
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 เขียนแผนภาพแสดงวัฏจักรของพืชดอก ในใบงาน หน้า 55
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
1) อธิบายและเขียน
สังเกตการตอบคาถามใน
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
ชั้นเรียนและในใบงาน
บางชนิด
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ขณะเจริญเติบโตของพืช
ดอกบางชนิด

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

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

175

ประเด็นกำรประเมิน
วิธีกำร
- สร้างแบบจาลอง
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก
3) สังเกตพฤติกรรมด้าน สังเกตด้านคุณลักษณะ
การมีวินัยและความมุ่งมั่น อันพึงประสงค์
ในการทางาน

เครื่องมือ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์กำรตัดสิน

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

แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบคำถำม
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
ในชั้นเรียน
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
(4)
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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 ถูกต้องเป็นส่วน
ตามที่กาหนด
กาหนด
น้อย
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรสังเกต (3) กำรลงควำมเห็น
จำกข้อมูล (3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลกำรประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การสร้างแบบจาลอง

ดี (3)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การเปลี่ ย นแปลงขณะ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอก
บางชนิ ด ได้ ด้วยตนเองโดย
ไม่เพิ่มเติมความคิ ด เห็ น
สร้างแบบจาลองโดยการ
เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอกบางชนิดและ
อธิบายวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอกได้ ด้วยตนเอง

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การเปลี่ ย นแปลงขณะ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอก
บางชนิ ด ได้ โดยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น
สร้างแบบจาลองโดยการ
เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอกบางชนิดและ
อธิบายวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอกได้ โดยการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
ใช้ประสาทสัมผัสในการวบรวม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงขณะ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอก
บางชนิ ด ได้ บ างอย่ า ง ถึงแม้
จะได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
สร้างแบบจาลองโดยการเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอกบางชนิดได้ แต่อธิบาย
วัฏจักรชีวิตของพืชดอกไม่
ถูกต้อง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 18

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชำ ว12101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิต
หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3)
เวลำ 50 นำที
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2
เข้ า ใจสมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต หน่ ว ยพื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชี วิ ต การล าเลี ย งสารเข้ า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 1.2 ป. 2/3 สร้างแบบจาลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
2. สำระสำคัญ
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก จะมีการสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ด เมื่อเมล็ดงอกจะได้พืชต้นใหม่ เมื่อพืช
ต้นใหม่เจริญเติบโตและมีดอก ก็จะมีการสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ดอีกครั้ง เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็น
วัฏจักรชีวติ ของพืชดอก
3. จุดประสงค์
3.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงลาดับการเปลี่ยนแปลงของพืชดอก
3.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด
- จัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลโดยการเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด
และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นของวัฏชีวิตของพืชดอก
3.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สำระกำรเรียนรู้
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อ
เมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตและออกดอกเพื่อ
สืบพันธุ์ ซึ่งจะเกิดผลและเมล็ดต่อไปได้เป็นแบบรูปคงที่ หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
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5.1 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิด
- เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้น
ของวัฏชีวติ ของพืชดอก
5.3 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด โดยติดรูปวัฏจักรชีวิตของทานตะวัน
ที่นั กเรี ย นเขีย นไว้ในชั่ว โมงที่ผ่ านมาบนกระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ แล้ ว ใช้คาถามว่า วัฏ จักรชีวิตของ
ทานตะวันเป็นอย่างไร (เมื่อเมล็ดทานตะวันงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า ต้นกล้าจะเจริญเติบโตต่อไป
เป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีดอก เมื่อดอกสืบพันธุ์จะเกิดผล ภายในผลมีเมล็ด จากนั้นเมล็ด จะงอกและ
เจริญเติบโตต่อไปเป็นพืชต้นใหม่อีกครั้ง)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยใช้คาถามว่า วัฏจักรชีวิตของพืชดอกชนิดอื่น ๆ เป็นอย่างไร
จะเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของทานตะวันหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
3. ครูใช้สื่อไสลด์แจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทราบอีกครั้ง ว่านักเรียนจะสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิดได้
4. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 6 หน้า 51 และทาความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรม โดยครูใช้
คาถามจากสื่อสไลด์ดังต่อไปนี้
4.1 นักเรียนต้องเลือกบัตรภาพการเจริญเติบโตของพืชดอกกี่ชนิด (1 ชนิด)
4.2 เมื่ อ นั ก เรี ย นเลื อ กบั ต รภาพการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอกแล้ ว ต้ อ งท าอย่ า งไรต่ อ ไป (เขี ย น
แผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอก และนาเสนอ)
5. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม โดยแจกบัตรภาพการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกให้แก่นักเรียน
กลุ่มละ 1 ชนิด เช่น แตงโม มะละกอ และมะพร้าว แล้วให้นักเรียนเรียงบัตรภาพการเปลี่ยนแปลงขณะ
เจริญเติบโตของพืชดอกชนิดนั้น ๆ พร้อมทั้งเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกชนิดนั้นลงในใบงาน 01
การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอก หน้า 56 โดยกาหนดเวลา 5-10 นาที
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6. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาบัตรภาพการเปลี่ยนแปลงขณะ
เจริญเติบโตของพืชดอกมาจัดวางบนกระดาน พร้อมเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตชีวิตของพืชดอกชนิดนั้น
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอ จากนั้นร่วมกันอภิปรายความรู้ โดยใช้คาถามดังนี้
7.1 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิด เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (วัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิด
เหมือนกัน โดยเมื่อเมล็ดงอกจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แล้วต้นกล้าเจริญเติบโตจนเป็นต้นที่ใหญ่
ขึ้น มีดอก มีผล ภายในผลมีเมล็ด จากนั้นเมล็ดก็จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่อีกครั้ง เป็นแบบ
รูปคงทีห่ มุนเวียนอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก)
7.2 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิดจาเป็นต้องเริ่มจากเมล็ดหรือไม่ อย่างไร (วัฏจักรชีวิตของพืช
ดอกแต่ละชนิดไม่จาเป็นต้องเริ่มจากเมล็ด จะเริ่มจากช่วงเวลาใดก็ได้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็น
แบบรูปคงทีห่ มุนเวียนต่อเนื่องไม่สิ้นสุด)
8. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลัง จากทากิจกรรม หน้า 57 โดยใช้คาถามจากสื่อสไลด์ และให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายคาตอบ จากนั้นครูเฉลยคาตอบที่ถูกต้องอีกครั้ง
9. ครู ช วนนั ก เรี ย นเปิ ด AR เพื่ อ สั ง เกตวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของพื ช ดอกอี ก ครั้ ง โดยผ่ า นโปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ
application ชื่อว่า วิทย์ ป.2 ในใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอก หน้า 58
10. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาช่วยกันเรียงลาดับการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของทานตะวัน
จากขั้นนาเข้าสู่บทเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
โดยใช้สื่อสไลด์ สรุปได้ว่า พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตจนมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล
ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แล้วต้นกล้าจะ
เจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และออกดอกเพื่อสืบพันธุ์ จนเกิดผลและเมล็ดอีกครั้ง เป็นแบบ
รูปคงทีห่ มุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก
12. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอก หน้า 58-60 เป็นการบ้าน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไร หน้า 51
8.3 ใบงาน 01 การเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืช หน้า 56
8.4 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอก หน้า 58-60
8.5 บัตรภาพแสดงถึงวัฏจักรชีวิตของ ทานตะวัน แตงกวา ทานตะวัน และมะพร้าว
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 เขียนแผนภาพแสดงลาดับการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอก ลงในใบงาน หน้า 56
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9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอก หน้า 58-60
10. กำรวัดและประเมินผล
ประเด็นกำรประเมิน
1) อธิบายและเขียน
แผนภาพแสดงลาดับการ
เปลี่ยนแปลงขณะ
เจริญเติบโตของพืชดอก
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ขณะเจริญเติบโตของ
พืชดอกบางชนิด
- จัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูลโดยการ
เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอกบางชนิด และ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงแต่ละขั้น
ของวัฏชีวิตของพืชดอก
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้

วิธีกำร
เครื่องมือ
เกณฑ์กำรตัดสิน
สังเกตการตอบคาถาม แบบประเมินการตอบ คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
ในชั้นเรียนและในใบ คาถามในชั้นเรียนและ คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
งาน
ตรวจใบงาน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
สังเกตทักษะ
แบบประเมินทักษะ
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
กระบวนการ
กระบวนการทาง
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
ทางวิทยาศาสตร์ใน
วิทยาศาสตร์
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
การทากิจกรรม

สังเกตด้านคุณลักษณะ แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

183

แบบประเมินกำรตอบคำถำมในชั้นเรียนและตรวจใบงำน
แผนกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
กำรตอบ
กำรสรุป
ควำมถูกต้อง
คำถำมในชั้น
ควำมรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหำในใบงำน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
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
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็น
กำรประเมิน
4 (ดีมำก)
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)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้ำหนัก
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รำยกำรประเมิน/ระดับคะแนน
ผลรวม
คะแนน
ผลกำรประเมิน
กำรสังเกต (3) กำรลงควำมเห็นจำก
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม
(6 คะแนน)
ข้อมูล (3)

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

ดี (3)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การเปลี่ ย นแปลงขณะ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอก
ได้ ด้วยตนเอง โดยไม่
เพิ่มเติมความคิ ด เห็ น
การจัดกระทาและสื่อ สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
ความหมายข้อมูล
สังเกตและการสืบค้นข้อมูลมา
เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก และนาเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง
ได้ ด้วยตัวเอง

ระดับควำมสำมำรถ
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การเปลี่ ย นแปลงขณะ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอก
ได้ โดยการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตและการสืบค้นข้อมูลมา
เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอกบางชนิด และนาเสนอ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและ
ถูกต้องได้ โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสในกา
รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงขณะ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอก
ได้ บ างอย่ า ง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตและการสืบค้นข้อมูลมา
เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอกบางชนิด และไม่
สามารถนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ครูหรือผู้อื่น
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เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

186

เฉลยใบงำน

187

ตำมที่นักเรียนเลือกปลูก

คำตอบขึ้นอยู่กับกำรสังเกต

188

คำตอบขึ้นอยู่กับกำรสังเกต

189

คำตอบขึ้นอยู่กับกำรสังเกต

190

แผนภำพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่เลือกปลูกขึ้นอยู่กับ
ผลกำรทำกิจกรรมของนักเรียน

191

แผนภำพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกขึ้นอยู่กับ
ชนิดของพืชดอกที่นักเรียนได้รับในกำรทำกิจกรรม

192

เมล็ดพืชจะงอก และเจริญเติบโตเป็นต้นกล้ำ แล้วต้นกล้ำเจริญเติบโต
เป็นต้นพืชที่มีขนำดใหญ่ มีดอก เมือ่ ดอกสืบพันธุ์ จะเกิดผล ภำยใน
ผลมีเมล็ด
เมื่อพืชเจริญเติบโตจนมีเมล็ด เมล็ดจะงอกต่อไปเป็นพืชต้นใหม่ได้อีก
เมื่อมีอำกำศและน้ำที่พอเหมำะ
วัฏจักรชีวิต

พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีกำรสืบพันธุ์และเกิดผล ภำยในผลมีเมล็ด
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภำยในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้ำ ต้นกล้ำจะเจริญเติบโต
เป็นต้นพืชขนำดใหญ่ เมื่อมีดอกจะมีกำรสืบพันธุ์ เกิดผลและเมล็ดต่อไปเป็นแบบรูปคงที่
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

193

เมื่อเมล็ดพืชดอกงอกเป็นต้นอ่อน ต้นอ่อนเจริญเติบโตเป็นต้นกล้ำ ต้นกล้ำเจริญเติบโตเป็น
ต้นที่มีขนำดใหญ่ขึ้นจนมีดอก เมื่อดอกสืบพันธุ์จะเปลี่ยนแปลงเป็นผล ภำยในผลมีเมล็ด
เมล็ดที่อยู่ภำยในผลจะสำมำรถงอกต่อไปได้อีก เป็นแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็น
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

194

ต้นมะเขือโตเต็มที่ ที่ออกดอก

195

ต้นข้าวโตเต็มที่ ที่ออกดอก

ต้นกล้า

196

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แสง

197

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แสง (จำนวน ๑๕ ชั่วโมง)
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว ๒.๓
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ว ๒.๓ ป.๒/๑ บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ว ๒.๓ ป.๒/๒ ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการ
มองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม

198

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แสง
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้เป็นแหล่งกาเนิดแสง
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงทุกทิศทางและเป็นแนวตรง
การมองวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง จะมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเข้าสู่ตาโดยตรง
การมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง ต้องอาศัยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง ตกกระทบวัตถุแล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา
การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตรายต่อตา ป้องกันได้โดยการจัดความสว่าง
ให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมต่าง ๆ

199

ตัวอย่ำงโครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แสง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่
การมองเห็นวัตถุ
(๕ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
การเคลื่อนที่ของแสง
(๔ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งกาเนิดแสง
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
(แสงและการ
มองเห็น)

แผนการจัดการเรียนรู้
(การป้องกันอันตรายจาก
แสง)
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
แสง
(๑๕ ชั่วโมง)
หมำยเหตุ : โครงสร้างเวลานี้เป็นตัวอย่างสาหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา

200

หน่วยย่อยที่ ๑
แสงและกำรมองเห็น

201

หน่วยย่อยที่ ๑ แสงและกำรมองเห็น
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วย แสง
จำนวนเวลำเรียน ๑๘ ชั่วโมง
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๔ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระสำคัญของหน่วย
แสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงจากแหล่งกาเนิดแสงทุกทิศทาง แสงช่วยในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ซึ่งการที่
จะมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ได้ ต้องมีแสงเข้าสู่ตา การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อ
ตา จึงต้องจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมต่าง ๆ
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว ๒.๓
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๒.๓ ป.๒/๑ บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก แหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๓ ป.๒/๒ ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน
อันตราย จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
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ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ แสงและกำรมองเห็น
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้เป็นแหล่งกาเนิดแสง
↓

แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงทุกทิศทางและเป็นแนวตรง
↓

การมองวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง จะมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเข้าสู่ตาโดยตรง
↓

การมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง ต้องอาศัยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง ตกกระทบวัตถุแล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา
↓

การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตรายต่อตา ป้องกันได้โดยการจัดความสว่าง
ให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมต่าง ๆ

โครงสร้ำงของหน่วยย่อยที่ ๑ แสงและกำรมองเห็น
หน่วยกำรเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่
๒ แสง

ชื่อหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๑
แสงและการ
มองเห็น

จำนวนแผน
๔

ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

แหล่งกาเนิดแสง

๓

การเคลื่อนที่ของแสง

๔

การมองเห็นวัตถุ

๕

การป้องกันอันตรายจากแสง

๓
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (1)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลั ง งาน พลั ง งานในชี วิ ต ประจ าวั น ธรรมชาติ ข องคลื่ น ปรากฏการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เสี ย ง แสงและคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่ง กาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
สิ่งที่เกิดแสงได้ หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้จัดเป็นแหล่งกาเนิดแสง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุสิ่งต่าง ๆ ทีท่ าให้เกิดแสง หรือเป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตวัตถุที่มีแสงออกมา
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เกิดแสงได้ เช่น หลอดไฟฟ้า ดวงอาทิตย์ และสิ่งที่ไม่เกิดแสง เช่น โต๊ะ ดินสอ
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุวัตถุที่ให้แสงได้
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5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว สิ่งใดบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.2 สิ่งเหล่านั้นเป็นแหล่งกาเนิดแสง เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ครูจดคาตอบชองนักเรียนไว้บนกระดานโดยยังไม่เฉลยคาตอบที่ถูกต้อง
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบที่ถูกต้องโดยเริ่มทากิจกรรมที่ 1 อะไรบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง หน้า 63 โดยให้นักเรียน
อ่านชื่อกิจกรรม และจุดประสงค์ จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (แหล่งกาเนิดแสงต่าง ๆ)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสารวจ)
2.3 เมือ่ เรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (ระบุแหล่งกาเนิดแสงต่าง ๆ)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1 หน้า 63 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอนการทา
กิจกรรมของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยครูอาจใช้คาถามดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนจะต้องสารวจอะไร (สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ให้แสงได้)
3.2 นักเรียนจะไปสารวจที่ใดได้บ้าง (ในห้องเรียนและรอบห้องเรียน เช่น ไฟฉาย กระจกเงา เลเซอร์ โคมไฟ
กระดาน สมุด)
3.3 นักเรียนต้องบันทึกผลการสารวจลงที่ใด (บันทึกลงในใบงาน 01 หน้า 64)
4. ครูเตรียมอุปกรณ์หรือภาพสิ่งต่าง ๆ ที่ทั้งให้แสงและไม่ให้แสงมาวางไว้รอบ ๆ ห้องเรียน ให้นักเรียนสารวจและ
สาหรับการสาธิต จากนั้นนักเรียนสารวจภายในห้องเรียน หรือพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มให้ได้มากที่สุด พร้อมบันทึกผล
ลงในใบงาน 01 หน้า 64 โดยครูแจ้งนักเรียนว่าให้บันทึกเฉพาะสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้แสงได้ตามความเข้าใจ
ของนักเรียน ซึ่งจะเป็นแหล่งกาเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงก็ได้ ในการบันทึกผลครูช่วยเหลือในการเขียน
บันทึกผลตามความจาเป็น
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5. ครูให้นักเรียนนาเสนอผลการสารวจ และเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้สื่อสไลด์
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่ให้แสงได้และไม่มีแสง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (1)
8.2 กิจกรรมที่ 1 อะไรบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง หน้า 63
8.3 ใบงาน 01 แหล่งกำเนิดแสง หน้า 64
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 แหล่งกำเนิดแสง หน้า 64
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
1) ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้ สังเกตการตอบคาถามใน
เกิดแสง หรือเป็น
ชัน้ เรียนและในใบงาน
แหล่งกาเนิดแสง

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตวัตถุที่มีแสง
ออกมา

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

สังเกตทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ทากิจกรรม

3) สังเกตพฤติกรรมการ สังเกตด้านคุณลักษณะ
มีวินัยและใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์

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

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบคาถาม การสรุปความรู้
ในชั้นเรียน
(4)
(6)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
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
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.5

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

ผลการประเมิน

การสังเกต (3)

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

การสังเกต

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้ด้วย
ตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้เกิดแสง
ได้ โดยการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้เกิดแสง
ได้บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (2)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่ง กาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
สิ่งที่เกิดแสงได้ หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ จัดเป็นแหล่งกาเนิดแสง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- บอกความหมายของแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง และไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- จาแนกประเภทสิ่งต่าง ๆ โดยใช้การเป็นแหล่งกาเนิดแสงเป็นเกณฑ์
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง และไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
รอบตัวเรามีสิ่งต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เกิดแสงได้ หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ จัดเป็น
แหล่งกาเนิดแสง เช่น ไฟฉาย เลเซอร์ หลอดไฟฟ้า และสิ่งที่ไม่เกิดแสง หรือสิ่งที่ไม่ให้แสงจากตัวเอง ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง เช่น ดวงจันทร์ กระจกเงา
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกความหมายของแหล่งกาเนิดแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- การให้เหตุผลว่าสิ่งนั้นเป็นแหล่งกาเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดแสงโดยใช้สื่อสไลด์ภาพดวงอาทิตย์สะท้อนน้า แล้วถามคาถาม ดังนี้
1.1 สิ่งที่นักเรียนสังเกตจากภาพมีอะไรบ้าง (ดวงอาทิตย์ แม่น้า)
1.2 สิ่งใดบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ดวงอาทิตย์ แม่น้า)
1.3 สิ่งที่ให้แสงได้เหล่านี้เป็นแหล่งกาเนิดแสงหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า ในชั่วโมงนี้จะได้ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง รวมทั้งบอกความหมายของแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้สื่อสไลด์
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาข้อ 2 ในใบกิจกรรมที่ 2 อะไรบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง หน้า 63 จากนั้นครูตรวจสอบ
ความเข้าใจในขั้นตอนการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความหมายของแหล่งกาเนิดแสง)
3.2 นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (ระบุสิ่งที่สารวจว่าเป็นแหล่งกาเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง)
3.3 นักเรียนบันทึกลงที่ใด (บันทึกลงในใบงาน 01 แหล่งกาเนิดแสง หน้า 64-65)
4. ครูชวนนักเรียนสังเกตอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมา เช่น ไฟฉาย โคมไฟ เทียนไข ลูกบอล กระจกเงา จากนั้นครูและ
นักเรียนอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
4.1 จากการสังเกตอุปกรณ์ใดบ้างที่เกิดแสง หรือให้แสงจากตัวเอง (ไฟฉาย เทียนไข โคมไฟ)
4.2 จากการสังเกตอุปกรณ์ใดบ้างที่ไม่เกิดแสง หรือไม่ให้แสงจากตัวเอง (ลูกบอล กระจกเงา)
5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ เรียกว่า แหล่งกาเนิดแสง และอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งของบางอย่าง
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ที่เรามองเห็นว่ามีแสงออกมาจากตัวนั้น แสงอาจจะไม่ได้มาจากสิ่งของนั้นเอง แต่เป็นแสงที่สะท้อนมาจาก
แหล่งกาเนิดแสงอื่น เช่น กระจกเงาที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ แม่น้าที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
จึงมองเห็นเป็นแสงวิบวับจากกระจกเงา หรือแสงระยิบระยับบนผิวน้า แต่อย่างไรก็ตามทั้งกระจกเงาและน้าไม่ใช่
แหล่งกาเนิดแสง เพราะไม่ได้ให้แสงจากตัวเอง
6. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจความหมายของแหล่งกาเนิดแสงแล้ว ครูให้นักเรียนระบุสิ่งที่สารวจได้ในใบงาน 01 ว่าสิ่ง
ที่ให้แสงได้ สิ่งใดเป็นแหล่งกาเนิดแสง และสิ่งใดไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทากิจกรรมพร้อมบอกเหตุผล ครูจดบันทึกชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
และไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงที่นักเรียนสารวจได้บนกระดาน และครูตรวจสอบความถูกต้อง หากพบนักเรียนยังมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนครูแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อน
8. นักเรียนตอบคาถามหลังทากิจกรรมในใบงาน 01 หน้า 66-67
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง อะไรบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้สื่อสไลด์
สรุปได้ว่า สิ่งเกิดแสงได้ หรือให้แสงจากตัวเอง จัดเป็นแหล่งกาเนิดแสง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (2)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 อะไรบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง หน้า 63
8.3 ใบงาน 01 แหล่งกำเนิดแสง หน้า 64-67
8.4 วัตถุที่ให้แสง เช่น ไฟฉาย เทียนไข โคมไฟ
8.5 วัตถุที่ไม่ให้แสง เช่น ลูกบอล กระจกเงา
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 แหล่งกำเนิดแสง หน้า 64-67
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ สังเกตการตอบคาถามใน
- ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
ชัน้ เรียนและในใบงาน
แหล่งกาเนิดแสง
- บอกความหมายของ
แหล่งกาเนิดแสง

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
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ประเด็นการประเมิน
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง และไม่
เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- จาแนกประเภทสิ่งต่าง ๆ
โดยใช้การเป็น
แหล่งกาเนิดแสงเป็น
เกณฑ์
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง และ
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 7 - 9 หมายถึง ดี
คะแนน 4 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 3 หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 แหล่งกาเนิดแสง (2)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามใน
ความรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทั้งหมด

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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 แหล่งกาเนิดแสง (2)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การจาแนก การลงความเห็น
การสังเกต
ประเภท
จากข้อมูล
(3)
(3)
(3)

ผลรวม
คะแนน
(9 คะแนน)

ผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ดี (3)

การสังเกต

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้ด้วย
ตนเอง

การจาแนกประเภท

สามารถจัดกลุ่มหรือระบุ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้การเป็น
แหล่งกาเนิดแสงเป็นเกณฑ์
จากการทากิจกรรมได้ด้วย
ตนเอง

การลงความเห็น
จากข้อมูล

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ระบุ
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้เป็น
แหล่งกาเนิดแสง ด้วยตนเอง

ระดับความสามารถ
พอใช้ (2)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้เกิดแสง
ได้ โดยการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น
สามารถจัดกลุ่มหรือระบุ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้การเป็น
แหล่งกาเนิดแสงเป็นเกณฑ์
จากการทากิจกรรมได้โดย
อาศัยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ระบุ
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้เป็น
แหล่งกาเนิดแสง โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้เกิดแสง
ได้บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถจัดกลุ่มหรือระบุ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้การเป็น
แหล่งกาเนิดแสงเป็นเกณฑ์
จากการทากิจกรรมได้
บางอย่าง แม้จะได้รับคา
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ระบุ
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้เป็น
แหล่งกาเนิดแสงได้
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ดี (3)

ระดับความสามารถ
พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 7 - 9 หมายถึง ดี
คะแนน 4 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 3 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 แหล่งกาเนิดแสง (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................

ที่
1.
2.

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้

รวมคะแนนทั้งหมด
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (3)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
สิ่งที่เกิดแสงได้ หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ จัดเป็นแหล่งกาเนิดแสง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- การจาแนกแหล่งกาเนิดแสง
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
รอบตัวเรามีสิ่งต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เกิดแสงได้ หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ จัดเป็น
แหล่งกาเนิดแสง เช่น หิ่งห้อย หลอดไฟฟ้า เปลวเทียนไข ไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ส่วนสิ่งที่ไม่เกิดแสง
หรือสิ่งที่ไม่ให้แสงจากตัวเองจึงไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เช่น ดวงจันทร์ ผนังกระจกบนตึก เพชร

217

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุแหล่งกาเนิดแสงต่าง ๆ
5.2 ความสามารถในการคิด
- เพิ่มเติมความคิดเห็นอย่างมีเหตุเกี่ยวกับวัตถุที่ให้แสงออกมา
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 10 นาที)
1. ครูทบทวนที่ได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา โดยใช้คาถามว่าแหล่งกาเนิดแสงหมายถึงอะไร (วัตถุที่ทาให้เกิดแสงได้)
2. ครูเล่านิทานเรื่อง ไปเที่ยวบ้านสวนคุณยาย โดยใช้สื่อสไลด์ให้นักเรียนฟัง ดังนี้

นิทาน เรื่อง ไปเที่ยวบ้านสวนคุณยาย
ช่วงปิดเทอม น้าตาลไปเที่ยวบ้านสวนคุณยายกับคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดจันทบุรี ที่บ้านคุณยายเป็นสวนผลไม้
ร่มรื่นมาก คุณยายทาอาหารอร่อยมาก เรารับประทานอาหารเย็นฝีมือคุณยายด้วยกัน และหลังรับประทานอาหารเย็น
เสร็จ เรานั่งรับลมชมหิ่งห้อยอยู่ที่ระเบียงบ้าน หิ่งห้อยหลายสิบตัวส่องแสงระยิบระยับสว่างไสวสวยงามมาก และเพิ่ม
บรรยายกาศด้วยแสงจากดวงจันทร์ยามค่าคืน ไม่นานก็มีลมพัดมาแรงมาก เหมือนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง หลังจากที่ลม
พัดไม่นาน ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทาให้ไฟดับ น้าตาลตกใจกลัวมากรีบกระโดดกอดคุณพ่อ เพราะมืดมากเมื่อไม่มีไฟฟ้า
เมื่อคุณยายเห็นน้าตาลกลัวจึงรีบจุดเทียนไขให้ความสว่าง พร้อมปลอบน้าตาลว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไฟก็มา ผ่านไป
1 ชั่วโมง หลอดไฟฟ้าก็กลับมาสว่างเหมือนเดิม และถึงเวลาเข้านอนพอดี
3. หลังจากนักเรียนฟังนิทานจากนั้นครูถามดังนี้
3.1 จากนิทานมีอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เพราะเหตุใด (หิ่งห้อย หลอดไฟฟ้า เปลวเทียนไข เพราะเป็นสิ่งที่
เกิดแสงได้ หรือให้แสงจากตัวเองได้)
3.2 จากนิทานมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เพราะเหตุใด (ดวงจันทร์ เพราะเป็นสิ่งทีไ่ ม่เกิดแสง หรือไม่ให้
แสงจากตัวเอง ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติมแสงจากดวงจันทร์เป็นแสงที่สะท้อนมาจากดวงอาทิตย์)
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ขั้นสอน (เวลา 35 นาที)
4. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ระบุสิ่งที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้สื่อสไลด์
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันบอกชื่อแหล่งกาเนิดแสงให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 2 นาที โดยเขียนลงในกระดาษ
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายชื่อของแหล่งกาเนิดแสงที่นักเรียนเขียนมา พร้อมบอกเหตุผลว่าเป็นแหล่งกาเนิดแสง
อย่างไร
7. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องแหล่งกาเนิดแสง หน้า 68
8. ครูสุ่มนักเรียนเฉลยใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องแหล่งกาเนิดแสง หน้า 68 และอภิปรายร่วมกันโดยใช้คาถามดังนี้
8.1 มีอะไรบ้างที่ไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสง (เพชร และผนังกระจกบนตึก)
8.2 เพราะเหตุใดเพชรและผนังกระจกบนตึกจึงไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสง (เพราะไม่มีแสงออกมาจากตัวเอง แสงที่
เห็นเป็นการสะท้อนของแสงจากแหล่งกาเนิดแสงอื่น)
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง อะไรบ้างเป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้สื่อสไลด์
สรุปได้ว่ารอบตัวเรามีสิ่งต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เกิดแสงได้ หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ จัดเป็นแหล่งกาเนิด
แสง เช่น หิ่งห้อย หลอดไฟฟ้า เปลวไฟเทียนไข ไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ส่วนสิ่งที่ไม่เกิดแสง หรือสิ่งที่ไม่ให้แสงจาก
ตัวเองจึงไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เช่น ดวงจันทร์ ผนังกระจกบนตึก เพชร
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง แหล่งกาเนิดแสง (3)
8.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องแหล่งกาเนิดแสง หน้า 68
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องแหล่งกาเนิดแสง หน้า 68
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) ระบุแหล่งกาเนิดแสง
ต่าง ๆ

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การตัดสิน
สังเกตการตอบคาถาม แบบประเมินการตอบ คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
ในชั้นเรียนและในใบงาน คาถามในชั้นเรียน
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
และตรวจใบงาน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
สังเกตทักษะ
แบบประเมินทักษะ คะแนน 7 - 9 หมายถึง ดี
กระบวนการ
กระบวนการทาง
คะแนน 4 - 6 หมายถึง พอใช้
ทางวิทยาศาสตร์ในการ วิทยาศาสตร์
คะแนน 1 - 3 หมายถึง ปรับปรุง
ทากิจกรรม
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ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง
- การจาแนกแหล่งกาเนิด
แสง
- ตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3) สั ง เกตพฤติ ก รรมการมี สังเกตด้านคุณลักษณะ
วินัยและใฝ่รู้
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 แหล่งกาเนิดแสง (3)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามใน
ความรู้
ครบถ้วนของเนื้อหา
ชั้นเรียน
(4)
ในใบงาน
(4)
(2)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทั้งหมด

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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 แหล่งกาเนิดแสง (3)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การจาแนก การลงความเห็น
การสังเกต
ประเภท
จากข้อมูล
(3)
(3)
(3)

ผลรวม
คะแนน
(9 คะแนน)

ผลการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

การสังเกต

การจาแนกประเภท

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ดี (3)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้ด้วย
ตนเอง

ระดับความสามารถ
พอใช้ (2)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้เกิดแสง
ได้ โดยการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น
สามารถจัดกลุ่มหรือระบุ
สามารถจัดกลุ่มหรือระบุ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้การเป็น
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้การเป็น
แหล่งกาเนิดแสงเป็นเกณฑ์ แหล่งกาเนิดแสงเป็นเกณฑ์
จากการทากิจกรรมได้ด้วย
จากการทากิจกรรมได้ โดย
ตนเอง
อาศัยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ระบุสิ่ง ประสบการณ์เดิมมาใช้ระบุ
ที่ทาให้เกิดแสงได้เป็น
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้เป็น
แหล่งกาเนิดแสง ด้วยตนเอง แหล่งกาเนิดแสง โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้เกิดแสง
ได้บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถจัดกลุ่มหรือระบุ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้การเป็น
แหล่งกาเนิดแสงเป็นเกณฑ์
จากการทากิจกรรมได้
บางอย่าง แม้จะได้รับคา
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ระบุ
สิ่งที่ทาให้เกิดแสงได้เป็น
แหล่งกาเนิดแสงได้
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ดี (3)

ระดับความสามารถ
พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 7 - 9 หมายถึง ดี
คะแนน 4 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 3 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 แหล่งกาเนิดแสง (3)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน..................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................

ที่
1.
2.

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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เฉลยใบงาน
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คาตอบขึ้นอยู่กับที่นักเรียนสารวจได้ เช่น
หลอดไฟฟ้าที่เปิดไฟ

√
√

พื้นถนนลาดยาง

โคมไฟ

√
√

สังกะสี
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คาตอบขึ้นอยู่กับที่นักเรียนสารวจได้ เช่น

226

สิ่งที่เกิดแสงได้ หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้

นักเรียนตอบตามที่สารวจได้ เช่น หลอดไฟฟ้าที่เปิดไฟเป็น
แหล่งกาเนิดแสง รู้ได้จากเกิดแสงได้

นักเรียนตอบตามที่สารวจได้ เช่น ถนนลาดยางหรือสังกะสีไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง รู้ได้จากสิ่งนั้นไม่สามารถเกิดแสงได้

227

สิ่งที่เกิดแสงได้เป็นแหล่งกาเนิดแสง

228

√

√

√



√

√
เป็นสิ่งที่เกิดแสงได้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (1)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บรรยายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
แหล่งกาเนิดแสงทุกชนิดให้แสงได้ แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- นาเสนอผลการสังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
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5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดแสง และตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสง
โดยให้นักเรียนสังเกตรูปสิ่งต่าง ๆ เช่น แมงกะพรุนเรืองแสง แท่งเรืองแสง สมุด จากนั้นครูใช้คาถามดังนี้
1.1 แหล่งกาเนิดแสงได้แก่อะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงจัดเป็นแหล่งกาเนิดแสง (แมงกะพรุนเรืองแสง แท่งเรืองแสง
เพราะเกิดแสงได้)
1.2 อะไรบ้างที่ไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสง เพราะเหตุใด (สมุด เพราะไม่เกิดแสง)
1.3 แสงเคลื่อนทีจ่ ากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) ครูจดคาตอบของนักเรียน
ไว้บนกระดานโดยยังไม่เฉลยคาตอบ
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบที่ถูกต้องโดยทากิจกรรมที่ 1 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร (1) หน้า 70
โดยให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (เส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-5 หน้า 70-71 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอนการทา
กิจกรรมของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยครูอาจใช้คาถามดังต่อไปนี้ แล้วเขียนสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับขั้นตอน
การทากิจกรรม
3.1 นักเรียนทั้ง 4 คนต้องนั่งอย่างไร (นั่งล้อมรอบหลอดไฟฟ้า)
3.2 นักเรียนต้องสังเกตอะไร และสังเกตอย่างไร (สังเกตแสงจากหลอดไฟฟ้า สังเกตผ่านรูที่เจาะบนกระดาษแข็ง)
3.3 นักเรียนแต่ละคูจ่ ะได้รับอุปกรณ์อะไรบ้างและใช้เพื่อทาอะไร (แผ่นกระดาษที่เจาะรู 1 รู ตรงกลางกระดาษ หรือ
เจาะค่อนไปทางด้านบน 3 แผ่น นากระดาษทั้ง 3 แผ่นวางเรียงบนโต๊ะ ยึดไว้ด้วยดินน้ามันให้แน่น แล้วร้อยไหม
พรมผ่านรูทั้งสาม และจัดให้รูบนกระดาษทั้ง 3 แผ่นตรงกับหลอดไฟฟ้า ดังภาพที่ 2 ในหน้า 71)
3.4 นักเรียนต้องบันทึกผลการทากิจกรรมนี้ทใี่ ด (บันทึกลงในตารางหน้า 72)
4. ครูสาธิตการยึดดินน้ามันกับกระดาษแข็งวางเรียงกัน 3 แผ่นบนโต๊ะ
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5. ครูอธิบายแบบบันทึกผลการสังเกตในใบงาน 01 การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว
ให้นักเรียนมารับอุปกรณ์และเริ่มทากิจกรรมในข้อที่ 4 แล้วบันทึกลงในตารางหน้า 72 คอลัมน์ที่ 2 เมื่อรูบน
กระดาษแข็งเรียงกันเป็นเส้นตรง และครูคอยให้คาแนะนาขณะนักเรียนทากิจกรรม โดยครูกาหนดเวลาในการทา
กิจกรรมตามความเหมาะสม
6. เมื่อนักเรียนบันทึกผลการทากิจกรรมในข้อที่ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนทากิจกรรมในข้อที่ 5 โดยครูสาธิต
การขยับกระดาษแผ่นใดแผ่นหนึ่งเพียงเล็กน้อย เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนเริ่มทากิจกรรมและบันทึกผล
การทากิจกรรมลงในตารางหน้า 72 คอลัมน์ที่ 3 เมื่อรูบนกระดาษแข็งไม่เรียงกันเป็นเส้นตรง โดยครูกาหนดเวลา
ในการทากิจกรรมตามความเหมาะสม
7. ครูสุ่มนักเรียน 2 กลุ่มนาเสนอผลการสังเกตและอภิปรายผลการทากิจกรรม โดยใช้คาถาม
7.1 ทาอย่างไรจึงมองเห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าผ่านรูที่เจาะบนกระดาษแข็งได้ (มองผ่านรูบนกระดาษแข็งทีว่ าง
เรียงกันเป็นเส้นตรง)
7.2 ทาอย่างไรจึงมองไม่เห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าที่ผ่านรูที่เจาะบนกระดาษแข็ง (เมื่อรูบนกระดาษแข็งไม่เรียง
เป็นเส้นตรง)
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
8. ครูเปิดโอกาสนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทากิจกรรมด้วยตนเองให้ได้ว่า การมองหลอดไฟฟ้าผ่านรูบนกระดาษเมื่อรู
บนกระดาษแข็งเรียงกันเป็นเส้นตรงจะมองเห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าได้ และเมื่อมองหลอดไฟฟ้าผ่านรูบนกระดาษ
เมื่อรูบนกระดาษแข็งไม่เรียงกันเป็นเส้นตรงจะมองไม่เห็นแสงจากหลอดไฟฟ้า
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (1)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร (1) หน้า 70-71
8.3 ใบงาน 01 การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง หน้า 72
8.4 อุปกรณ์การทดลอง ได้แก่
- กระดาษแข็งขนาด 5x5 เซนติเมตรที่เจาะรูกลางแผ่น
- กรรไกร
- ดินน้ามัน
- ชุดหลอดไฟฟ้าพร้อมฐาน
- โต๊ะ
- ไหมพรม
- เทปใส
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง หน้า 72
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10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) บรรยายเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของแสง

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการอภิปรายความรู้ แบบประเมินการ
ในชั้นเรียน
อภิปรายความรู้ใน
ชั้นเรียน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของแสง
3) สังเกตพฤติ กรรมการมี
วินัยและใฝ่รู้

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์
สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการอภิปรายความรู้ในชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (1)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสรุปความรู้
(6)

การตอบคาถาม
ในชั้นเรียน
(4)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
4

1.0

6

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (1)

ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/
ระดับคะแนน
การสังเกต (3)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

ผลรวม
คะแนน
(3 คะแนน)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

การสังเกต

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของแสงได้ด้วย
ตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เส้นทางการเคลื่อนที่ของ
แสงได้จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เส้นทางการเคลื่อนที่ของ
แสงได้บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (1)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. ....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (2)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บรรยายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
แหล่งกาเนิดแสงทุกชนิดให้แสงได้ แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- เพิ่มเติมความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนการทากิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา โดยให้นักเรียนดูภาพการทากิจกรรมครั้งที่แล้ว จากนั้นครูใช้คาถาม
ดังนี้
1.1 จากกิจกรรม เมื่องมองผ่านรูที่เจาะบนกระดาษแข็ง นักเรียนจะมองเห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าเมื่อใด (เมื่อรูบน
กระดาษแข็งเรียงกันเป็นเส้นตรง)
1.2 จากกิจกรรม เมื่อเลื่อนแผ่นกระดาษเล็กน้อยผลการสังเกตเมื่องมองผ่านรูที่เจาะบนกระดาษแข็ง เป็นอย่างไร
(มองไม่เห็นแสงจากหลอดไฟฟ้า)
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูชี้แจงจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ว่า นักเรียนจะได้อธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสง โดยใช้สื่อสไลด์
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทากิจกรรมที่ 1 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร (1) หน้า 70-71
จากคาถามต่อไปนี้
3.1 เมื่อมองผ่านรูบนกระดาษแข็ง จะมองเห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าได้เมื่อใด (เมื่อวางกระดาษแข็งให้รูบนกระดาษ
แข็งทั้ง 3 แผ่น ตรงกัน)
3.2 นักเรียนสังเกตจากอะไรว่ารูของกระดาษทุกแผ่นตรงกัน (สังเกตจากไหมพรมที่ร้อยผ่านรูเป็นเส้นตรง)
3.3 เมื่อเลื่อนแผ่นกระดาษแผ่นใดแผ่นหนึ่งออกจากตาแหน่งเดิมไปทางซ้ายหรือทางขวาเล็กน้อย เส้นไหมพรมอยู่
ในลักษณะใด (เส้นไหมพรมไม่เป็นเส้นตรง)
3.4 แสงมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร ทราบได้อย่างไร (แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง ทราบได้
จากเมื่อมองผ่านรูบนกระดาษแข็งทีว่ างเรียงตรงกัน จะมองเห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าได้ แต่เมื่อเลื่อนกระดาษ
แผ่นใดแผ่นหนึ่งออกจากตาแหน่งเดิม ทาให้รูไม่ได้อยู่ตรงกัน ทาให้มองไม่เห็นแสงจากหลอดไฟฟ้า)
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4. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 73
5. ครูสุ่มนักเรียนเฉลยคาถามหลังทากิจกรรม หน้า 73 ข้อละ 2 คน และครูช่วยตรวจสอบคาตอบ
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงด้วยตนเองว่าแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสง
เป็นแนวตรง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (2)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร หน้า 70-71
8.3 ใบงาน 01 การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง หน้า 73
หมายเหตุ ในชั่วโมงต่อไปครูต้องเตรียมชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสง ซึ่งมีขั้นตอนการทาชุดสาธิตดัง
เอกสารแนบท้ายของแผนนี้
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง หน้า 73
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของแสง

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการอภิปรายความรู้ แบบประเมินการ
ในชั้นเรียน
อภิปรายความรู้ใน
ชั้นเรียน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของแสง
- ตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของแสง
3) สังเกตพฤติ กรรมการมี
วินัยและใฝ่รู้

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการอภิปรายความรู้ในชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (2)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสรุปความรู้
การตอบคาถาม
(6)
ในชั้นเรียน
(4)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
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
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
4

1.0

6

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (2)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ผลรวม
การลงความเห็น การตีความหมายข้อมูล คะแนน
(6 คะแนน)
จากข้อมูล
และลงข้อสรุป
(3)
(3)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ

ระดับความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์

ดี (3)

การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของแสงได้ด้วย
ตนเอง

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

พอใช้ (2)

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของแสงได้
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถตีความหมายข้อมูล สามารถตีความหมายข้อมูล
จากสังเกตและลงข้อสรุปได้ จากสังเกตและลงข้อสรุปได้
ว่าแสงเคลื่อนที่จาก
ว่าแสงเคลื่อนที่จาก
แหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง แหล่งกาเนิดแสงเป็นแนว
ได้ด้วยตนเอง
ตรง โดยการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของแสงได้
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถตีความหมายข้อมูล
จากสังเกตและลงข้อสรุปได้
ว่าแสงเคลื่อนที่จาก
แหล่งกาเนิดแสง แต่ไม่
สามารถระบุได้ว่าเคลื่อน
เป็นแนวตรง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (2)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. ....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน............................................................................................................................. .......................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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การเตรียมทาชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสง
เตรียมทาชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงไว้ล่วงหน้า (ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ครูใช้สีสเปรย์สีดาพ่นด้านในของกล่องกระดาษ (อาจทามาจากกล่องใส่เค้ก) เพื่อใช้ทาเป็นชุดสาธิตการ
เคลื่อนที่ของแสง
2. พ่นสีลูกปิงปองด้วยสีสเปรย์ให้เป็นสีดา
3. ตัดกล่องด้านหนึ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นช่องสาหรับสังเกต จากนั้นใช้ พลาสติกใสที่ตัดให้มีขนาดใหญ่
กว่าช่องเปิดเล็กน้อย ติดแผ่นพลาสติกใสด้วยเทปใส
4. นาขั้วหลอดไฟฟ้าขนาด 2.5 V เจาะเข้ากับด้านล่างของกล่อง ต่อสายไฟฟ้าของขั้วหลอดออกมาด้านนอก
ของกล่องเพื่อต่อเข้ากับถ่านไฟฉายขนาด AA 1.5 V จานวน 2 ก้อน
5. เจาะลูกปิงปองที่พ่นสีแล้วให้เป็นรูพอที่จะครอบหลอดไฟฟ้าได้ จากนั้นใช้หมุดเจาะรูให้รอบลูกปิงปอง
แล้วนาลูกปิงปองที่เจาะรูแล้วมาครอบติดกับหลอดไฟฟ้า
6. ประกอบกล่องโดยใช้เทปใสในการยึดติดภายในกล่องมีขั้วหลอดไฟฟ้าครอบด้วยลูกปิงปอง ต่อสายไฟฟ้า
เข้ากับถ่านไฟฉายด้านนอกกล่อง และเจาะรูด้านข้าง 1 รู เพื่อใช้สอดธูป

รูปที่ 1

รูปที่ 2
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (3)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บรรยายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวเส้นตรง และเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกาเนิดแสง
ทุกทิศทาง
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
- ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับแนวการเคลื่อนที่ของแล้วโดยใช้คาถามว่าแสงเคลื่อนที่ในลักษณะใด
(แสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสง โดยครูใช้คาถามว่าแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิด
แสงในทิศทางใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองโดยอาจให้นักเรียนวาดรูป) ครูจดคาตอบของนักเรียน
บนกระดาน
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
3. ครูชวนนักเรียนหาคาตอบเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงโดยทากิจกรรมที่ 2 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิด
แสงอย่างไร (2) หน้า 74 โดยให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง)
3.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
3.3 เมื่อเรียนแล้ว นักเรียนจะทาอะไรได้ (เขียนแผนภาพและบรรยายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง)
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้สังเกตและบรรยายทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสง
5. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 2 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร ข้อ 1-4 หน้า 74-75 ครูตรวจสอบ
ความเข้าใจในขั้นตอนการทากิจกรรม โดยครูอาจใช้คาถามดังต่อไปนี้ และเขียนสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการทา
กิจกรรม
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5.1 นักเรียนต้องสังเกตสิ่งใดในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสง (สังเกตส่วนประกอบในชุดสาธิต และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุดสาธิต)
5.2 เมื่อสังเกตส่วนประกอบในชุดสาธิตแล้ว ต้องสังเกตสิ่งใดต่อ (สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุดสาธิตเมื่อ
เปิดหลอดไฟฟ้า)
5.3 เมื่อใส่ควันธูปเข้าไปในกล่องชุดสาธิต นักเรียนต้องสังเกตอะไร (สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสง)
5.4 เมื่อนักเรียนสังเกตเสร็จแล้วนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเรื่องอะไร (ลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสง)
6. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว ครูนาชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงมาแสดงให้นักเรียนสังเกต
ร่วมกัน จากนั้นครูชวนนักเรียนอภิปรายส่วนประกอบของชุดสาธิต โดยใช้คาถามดังนี้
6.1 ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงประกอบด้วยอะไรบ้าง (กล่องสีดาปิดทึบซึ่งมีด้านหน้าเป็นพลาสติกใส กระบะใส่
ถ่าน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าอยู่ในลูกปิงปองสีดาที่เจาะรูโดยรอบ)
6.2 ในชุดสาธิตนี้มีอะไรเป็นแหล่งกาเนิดแสง (หลอดไฟฟ้า)
7. ครูเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิต แล้วให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดสาธิต และบันทึกผลหน้า 76
8. ครูเปิดหลอดไฟฟ้าและนาธูปสอดเข้าไปในกล่องทึบ แล้วให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ในชุดสาธิตอีกครั้ง และ
บันทึกผลหน้า 76
9. ครูให้นักเรียนนาผลการทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้คาถามดังนี้
10.1 ก่อนสอดธูปและหลังสอดธูปใส่ในกล่อง สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกัน
ก่อนสอดธูป สังเกตเห็นแสงเป็นจุด ๆ ที่รูรอบ ๆ ลูกปิงปอง แต่เมื่อหลังสอดธูป สังเกตเห็นลาแสงออกมา
เป็นเส้นตรงออกจากรูของลูกปิงปองทุกรู)
10.2 แนวลาแสงมีลักษณะเป็นอย่างไร (เป็นเส้นตรง)
10.3 แนวลาแสงที่ออกจากหลอดไฟฟ้ามีทิศทางใดบ้าง (ทุกทิศทาง ทั้งด้านหน้า ด้านบน ด้านซ้าย
ด้านขวา และด้านล่างของลูกปิงปอง)
10.4 เพราะเหตุใดจึงต้องสอดธูปเข้าไปในกล่อง (ควันธูปช่วยให้เห็นแนวลาแสงได้)
10.5 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงในลักษณะใด (เป็นแนวเส้นตรง ทุกทิศทาง)
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปความรู้ด้วยตนเองให้ได้ว่า แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง ทุกทิศทาง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (3)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 2 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร (2) หน้า 74-75
8.3 ใบงาน 02 ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง หน้า 76
8.4 ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสง
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8.5 ธูป
8.6 ไม้ขีดไฟ
8.7 สีไม้
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 02 ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงหน้า 76
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) บรรยายลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสง
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสง
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ
แสงจากแหล่งกาเนิดแสง
- ตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสง
3) สังเกตพฤติ กรรมการมี
วินัยและใฝ่รู้

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการอภิปรายความรู้ แบบประเมินการ
ในชั้นเรียน
อภิปรายความรู้ใน
ชั้นเรียน
สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 7 - 9 หมายถึง ดี
คะแนน 4 – 6 หมายถึง
พอใช้
คะแนน 1 - 3 หมายถึง
ปรับปรุง

แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการอภิปรายความรู้ในชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (3)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสรุปความรู้
การตอบคาถาม
(6)
ในชั้นเรียน
(4)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
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
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
4

1.0

6

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (3)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ผลรวม
การสังเกต
การลงความเห็น การตีความหมาย คะแนน
(9 คะแนน)
(3)
จากข้อมูล
ข้อมูลและ
(3)
ลงข้อสรุป
(3)

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ดี (3)
การสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าใน
ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสง
เมื่อไม่มีควันธูปและมีควันธูป
ได้ด้วยตนเอง

ระดับความสามารถ
พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าใน
ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสง
เมื่อไม่มีควันธูปและมีควันธูป
ได้ จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น
การลงความเห็น
สามารถใช้ความรู้หรือ
สามารถใช้ความรู้หรือ
จากข้อมูล
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะการ ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงที่ออกจาก
เคลื่อนที่ของแสงที่ออกจาก
แหล่งกาเนิดแสงได้ด้วยตนเอง แหล่งกาเนิดแสงได้จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
การตีความหมายข้อมูล สามารถตีความหมายข้อมูลจาก สามารถตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป
การสังเกตและลงข้อสรุปได้ว่า จากการสังเกตและลงข้อสรุป
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิด ได้ว่าแสงเคลื่อนที่จาก

ผลการ
ประเมิน

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสในการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิตการ
เคลื่อนที่ของแสง เมื่อไม่มีควันธูป
และมีควันธูปได้บางส่วน แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลงความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของ
แสงที่ออกจากแหล่งกาเนิดแสงได้
บางส่วน แม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ครูหรือผู้อื่น
สามารถตีความหมายข้อมูลจาก
การสังเกตและลงข้อสรุปได้ว่าแสง
เคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็น
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ดี (3)
แสงเป็นแนวตรง ทุกทิศทางได้
ด้วยตนเอง

ระดับความสามารถ
พอใช้ (2)
แหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรง
ทุกทิศทาง จากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
แนวตรง แต่สรุปทิศทางการ
เคลื่อนที่ของแสงได้บางส่วน ถึงแม้
จะได้รับคาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 7 - 9 หมายถึง ดี
คะแนน 4 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 3 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (3)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. ....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด
เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (4)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บรรยายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สร้างแบบจาลองโดยการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแนวการ
เคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสงโดยใช้ลูกศร ให้หัวลูกศรพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงในทุกทิศทาง
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
-บรรยายการเคลื่อนที่ของแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- สร้างแบบจาลองโดยการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวการเขียนแผนการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง ครูนาภาพเปลวเทียนไขมาให้
นักเรียนสังเกตโดยใช้สื่อสไลด์ และสุ่มนักเรียน 3 คนเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงบนกระดาน
โดยใช้สัญลักษณ์ลูกศรแทนการเคลื่อนที่ของแสง ครูยังไม่เฉลยคาตอบ

ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้อีกครั้งว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องสร้างแบบจาลองโดยการเขียนแผนภาพแสดงแนว
การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้สื่อสไลด์
3. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสงที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว โดยใช้คาถาม
ดังต่อไปนี้
3.1 แหล่งกาเนิดแสงคืออะไร (หลอดไฟฟ้าที่เปิดไฟ)
3.2 แนวการเคลื่อนที่ของแสงที่เคลื่อนที่ออกจากหลอดไฟฟ้าเป็นอย่างไร รู้ได้อย่างไร (เป็นแนวตรงออกมาทุกทิศ
ทุกทาง รู้ได้จากลาแสงเป็นเส้นตรง และออกจากทุกรูรอบลูกปิงปอง)
4. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร หน้า 75 และครูตรวจความเข้าใจ
โดยใช้คาถาม ดังนี้
4.1 นักเรียนต้องเขียนแผนภาพอะไร (เขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง)
4.2 เมื่อนักเรียนเขียนแผนภาพเสร็จแล้วนักเรียนต้องทาอะไรต่อ (อธิบายแนวการเคลื่อนที่ของแสง)
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5. ครูชวนนักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง ครูอธิบายวิธีการเขียน
แผนภาพ โดยใช้ลูกศรแทนลาแสง โดยหางลูกศรใช้แทนตาแหน่งที่เคลื่อนที่ออกมาจากแหล่งกาเนิดแสง หัวลูกศร
ใช้แทนทิศทางที่แสงเคลื่อนที่ไป
6. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพลงในใบงาน 02 ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง หน้า 77
7. ครูสุ่มนักเรียนนาเสนอผลการเขียนแผนภาพหน้าชั้นเรียน พร้อมอธิบายการเคลื่อนของแสง ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขความคลาดเคลื่อน
8. ครูนาแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของเปลวเทียนไขที่นักเรียนเขียนไว้แล้วในขั้นนาเข้าสู่บทเรียนและนักเรียน
ตรวจสอบความถูกต้องและถ้าหากยังไม่ถูกต้องให้ร่วมกันแก้ไขให้ถูกต้อง
9. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังทากิจกรรมหน้า 79
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปด้วยตนเองว่าแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวตรงทุกทิศทาง เมื่อเขียน
แผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงโดยใช้ลูกศรพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงในทุกทิศทาง
11. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง หน้า 80-81 เป็นการบ้าน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (4)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร หน้า 75
8.3 ใบงาน 02 ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงหน้า 77-79
8.4 ใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง หน้า 80-81
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 02 ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง หน้า 77-79
9.2 ใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง หน้า 80-81
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) บรรยายลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสง

วิธีการ
เครื่องมือ
สังเกตการอภิปรายความรู้ แบบประเมินการ
ในชั้นเรียน
อภิปรายความรู้ในชั้น
เรียน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
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ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
- สร้างแบบจาลองโดย
ทากิจกรรม
การเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสง
จากแหล่งกาเนิดแสง
3) สังเกตพฤติกรรมการมี สังเกตด้านคุณลักษณะ
วินัยและใฝ่รู้
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

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

แบบประเมินการอภิปรายความรู้ในชั้นเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (4)
ชื่อผู้ประเมิน………………………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามใน
ความรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทั้งหมด

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 ถูกต้องเป็นส่วน
ตามที่กาหนด
กาหนด
น้อย
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (4)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/
ระดับคะแนน
การสร้างแบบจาลอง
(3)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

ผลรวม
คะแนน
(3 คะแนน)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ

ระดับความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

การสร้างแบบจาลอง

สามารถเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงและ
อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่
ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
ได้ถูกต้องด้วยตนเอง

สามารถเขียนแผนภาพ
แสดงแนวการเคลื่อนที่ของ
แสงและอธิบายลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสงได้ถูกต้อง
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น

สามารถเขียนแผนภาพ
แสดงแนวการเคลื่อนที่ของ
แสงและอธิบายลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสงได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (4)
ผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. ....................
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน....................................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่...............วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.......................................
เรื่อง....................................................................................................................................................................... ..........
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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เฉลยใบงาน

258

259

260

หลอดไฟฟ้า

261

262

263

264

265

ทุกทิศทาง

ทุกทิศทาง

ทุกทิศทาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (1)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา จะทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มายังตา จะทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
แต่ถ้ามีสิ่งต่าง ๆ มากั้นแสงจากแหล่งกาเนิดแสงไว้ จะทาให้มองไม่เห็นแหล่งกาเนิดแสง
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- ลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูใช้สื่อสไลด์ทบทวนความรู้พื้นฐานโดยใช้คาถามว่า แสงมีลักษณะการเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงอย่างไร
(แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงทุกทิศทาง เป็นแนวตรง)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุ โดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
2.1 เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
2.2 อะไรเป็นสิ่งจาเป็นในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
2.3 ถ้าไม่มีแสง เราจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง ครูยังไม่เฉลย
คาตอบ แต่แนวคาตอบที่ถูกต้องที่ครูควรทราบ คือ เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ เพราะมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
เคลื่อนที่มาถึงตา หรือมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงตกกระทบกับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง แล้วสะท้อน
แสงมาถึงตาของเรา และเมื่อไม่มีแสง เราจะมองไม่เห็นสิ่งนั้น)
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
3. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนหาคาตอบที่ถูกต้องโดยทากิจกรรมที่ 1 เรามองเห็นวัตถุอย่างไร หน้า 83 โดยให้
นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ ข้อที่ 1 จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง)
3.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็น
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง)
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบว่า ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง
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5. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อ 1-3 หน้า 83 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอน
การทากิจกรรมของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยครูอาจใช้คาถามดังต่อไปนี้
5.1 นักเรียนต้องสังเกตอะไร (สังเกตเปลวเทียนไข บันทึกผล)
5.2 นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (นากล่องทึบครอบเทียนไข แล้วสังเกตเปลวเทียนไขอีกครั้ง และบันทึกผล)
5.3 ทาไมต้องครอบเทียนไขด้วยกล่องทึบ (เพื่อเปรียบเทียบการมองเห็นเปลวเทียนไขเมื่อครอบและไม่ครอบด้วย
กล่องทึบ)
5.4 นักเรียนจะได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (เกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง)
6. ครูใช้สื่อสไลด์อธิบายวิธีการบันทึกผลการทากิจกรรมในใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 85
7. นักเรียนสังเกตผลการทากิจกรรมที่ 1 เรามองเห็นวัตถุอย่างไร ตอนที่ 1 โดยครูสาธิตการทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
โดยจุดเทียนไข แล้วให้นักเรียนสังเกตเปลวเทียนไขและบันทึกผล จากนั้นนากล่องครอบเทียนไข แล้วให้นักเรียน
สังเกตเปลวเทียนไข และบันทึกผลอีกครั้งในใบงาน 01 หน้า 85
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
8.1 ในกิจกรรมนี้ แหล่งกาเนิดแสงคืออะไร (เปลวเทียนไข)
8.2 แสงจากเปลวเทียนไขมีแนวการเคลื่อนที่อย่างไร (แสงจากเปลวเทียนไขเคลื่อนที่เป็นแนวตรง ในทุกทิศทาง)
8.3 เมื่อไม่ครอบเทียนไขด้วยกล่องทึบ จะมองเห็นเปลวเทียนไขหรือไม่ อย่างไร (มองเห็นเปลวเทียนไขเป็นแสง
สีส้ม หรือเป็นเปลวเคลื่อนไปเคลื่อนมา)
8.4 เมื่อครอบเทียนไขด้วยกล่องทึบ จะมองเห็นแสงจากเปลวเทียนไขหรือไม่ (มองไม่เห็นแสงจากเปลวเทียนไข)
8.5 ในขณะที่ครอบเทียนไขด้วยกล่องทึบ ภายในกล่องมีแสงจากเปลวเทียนไขหรือไม่ (มีแสงจากเปลวเทียนไข)
8.6 ถึงแม้จะมีแสงจากเปลวเทียนไขในกล่อง แต่เพราะเหตุใดเราจึงมองไม่เห็นแสงจากเปลวเทียนไขได้ (เพราะมี
กล่องทึบมากั้นหรือบังไว้อยู่ ทาให้แสงไม่สามารถเคลื่อนที่มาถึงตาของเราได้)
8.7 เพราะเหตุใดเมื่อไม่ครอบเทียนไขด้วยกล่องทึบ จึงมองเห็นเปลวเทียนไขได้ (เพราะมีแสงจากเปลวเทียนไข
เคลื่อนที่มาถึงตาของเรา)
8.8 เรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่างไร (มีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตาของเรา)
8.9 จากกิจกรรมนี้ การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้ ต้องมีส่วนประกอบใดบ้าง (แหล่งกาเนิดแสงและตา)
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้สื่อสไลด์
ว่า เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตาจะทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้ แต่ถ้ามีสิ่งต่าง
ๆ มากั้นแสงจากแหล่งกาเนิดแสงไว้จะทาให้มองไม่เห็นแหล่งกาเนิดแสง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (1)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรามองเห็นวัตถุอย่างไร หน้า 83
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8.3 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 85
8.4 เทียนไข
8.5 กล่องทึบ
8.6 ไม้ขีดไฟ
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 85
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
1) อธิบายการมองเห็น
สังเกตการตอบคาถาม แบบประเมินการตอบ
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง ในชัน้ เรียนและใน
คาถามในชั้นเรียนและ
ใบงาน
ตรวจใบงาน
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตการมองเห็นวัตถุ
ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้
มองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้

สังเกตทักษะ
กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ใน
การทากิจกรรม

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

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

สังเกตด้านคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ คะแนน 3 หมายถึง ดี
อันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 การมองเห็นวัตถุ (1)
เกณฑ์การประเมิน
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
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 การมองเห็นวัตถุ (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ผลรวม
คะแนน
ผลการประเมิน
การสังเกต (3)
การลงความเห็น
ชื่อ-สกุล/กลุ่ม
(6 คะแนน)
จากข้อมูล (3)

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง ด้วยตนเอง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้
มองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง ด้วยตนเอง

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้
มองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถใช้ประสาทสัมผัสในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิด
แสงได้บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้
มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิด
แสงได้บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 การมองเห็นวัตถุ (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (2)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา จะทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- สร้างแบบจาลองอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงโดยการเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา จะทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
แต่ถ้ามีสิ่งต่าง ๆ มากั้นแสงจากแหล่งกาเนิดแสงไว้จะทาให้มองไม่เห็นแหล่งกาเนิดแสง เราสามารถเขียน
แผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงโดยเขียนลูกศรให้หัวลูกศรมีทิศทางพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงมาถึงตา
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนทีข่ องแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- เขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสง ที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนที่เรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่อง การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้คาถามว่า
สิ่งที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้มีอะไรบ้าง (แหล่งกาเนิดแสง และตา)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิม ของนักเรียนเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของแสง โดยนารูปหลอดไฟฟ้าที่สว่างกับรูปตามาให้
นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงตามความเข้าใจ
ของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยคาตอบ
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร ในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เขียนแผนภาพแสดงแนว
การเคลื่อนที่ของแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
4. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 1 ข้อ 4 หน้า 83 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจในขั้นตอนการ
ทากิจกรรมของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยครูใช้คาถามว่า
4.1 นักเรียนต้องเขียนแผนภาพอะไร (เขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง)
4.2 เมื่อนักเรียนแผนภาพเสร็จแล้ว ต้องทาอะไรต่อไป (นาเสนอและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิด
แสง)
5. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนวิธีการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสงด้วยการ
เขียนลูกศรแทนแนวการเคลื่อนที่ของแสง โดยลูกศรมีทิศทางพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสง เป็นแนวตรง
6. ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสง ที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงในใบงาน
01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 85
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7. ครูสุ่มนักเรียนนาเสนอแผนภาพในหน้า 85 หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องและร่ว มกัน
อภิปรายการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้
คาถามดังนี้
7.1 การเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง ต้องเขียนลูกศรชี้
จากที่ใดไปที่ใด (เขียนให้ลูกศรชี้ออกจากเปลวเทียนไขไปที่ตา)
7.2 เรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่างไร (แสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา)
8. ครูนาแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงที่นักเรียนเขียนไว้ในขั้น
นาเข้าสู่บทเรียนมาตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง
9. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเราไม่สามารถมองวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้ทุกอย่าง เพราะแหล่งกาเนิดแสงบางอย่าง เช่น
ดวงอาทิตย์ เลเซอร์ ซึ่งมีแสงที่จ้ามาก จึงห้ามมองแหล่งกาเนิดแสงเหล่านี้ ด้วยตาเปล่า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดกับดวงตา จนอาจถึงขั้นตาบอดได้
10. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคาถามและตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม ตอนที่ 1 หน้า 86 โดยให้นักเรียน
ร่วมกันนาเสนอคาตอบ และลงความคิดเห็นของคาตอบที่ถูกต้องร่วมกัน จากนั้นครูเฉลยคาตอบโดยใช้สื่อสไลด์อีก
ครั้ง
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้สื่อสไลด์
สรุปได้ว่า เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา จะทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้ แต่ถ้า
มีสิ่งต่าง ๆ มากั้นแสงจากแหล่งกาเนิดแสงไว้จะมองไม่เห็นแหล่งกาเนิดแสง เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแนว
การเคลื่อนที่ของแสงโดยเขียนลูกศรให้หัวลูกศรมีทิศทางพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงมาถึงตา
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (2)
8.2 กิจกรรมที่ 1 เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร หน้า 83
8.3 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 85-86
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 85-86
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10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
1) อธิบายการมองเห็น
สังเกตการตอบคาถามใน
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง ชัน้ เรียนและในใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
มองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง
- สร้างแบบจาลองอธิบาย
การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงโดยการ
เขียนแผนภาพแสดงแนว
การเคลื่อนที่ของแสง
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 การมองเห็นวัตถุ (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามใน
ความรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทั้งหมด

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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 การมองเห็นวัตถุ (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ผลรวม
การตีความหมาย การสร้างแบบจาลอง คะแนน
(6 คะแนน)
ข้อมูลและ
(3)
ลงข้อสรุป (3)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

การตีความหมาย

ดี (3)

สามารถตีความหมายข้อมูลที่
ข้อมูลและลงข้อสรุป สังเกตได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่าง
ถูกต้อง และมีเหตุผลด้วย
ตนเอง
การสร้างแบบจาลอง สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงได้
ถูกต้องด้วยตนเอง

ระดับความสามารถ
พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายข้อมูล
ที่สังเกตได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่าง
ถูกต้อง และมีเหตุผล โดย
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงได้
ถูกต้อง โดยการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น

สามารถตีความหมายข้อมูลที่
สังเกตได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงได้ถูกต้อง
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงได้
ถูกต้องบางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 การมองเห็นวัตถุ (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (3)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 1.2
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
เมื่อมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง จะสามารถมองเห็นวัตถุได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบ
วัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สาระการเรียนรู้
การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เช่น ลูกบอล ดินสอ ต้องอาศัยแสงจากแหล่งกาเนิดแสงไป
ตกกระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา

281

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูใช้สื่อสไลด์ทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้คาถามว่า
เราสามารถมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้เพราะเหตุใด (เรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
เพราะมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้คาถามว่าการมองเห็นวัตถุที่
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงจะเหมือนกับการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง) ครูจดคาตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไม่เฉลยคาตอบ
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
3. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนหาคาตอบที่ถูกต้องโดยทากิจกรรมที่ 1 เรามองเห็นวัตถุอย่างไร หน้า 83 โดยให้
นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ ข้อที่ 2 จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง)
3.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็น
วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง)
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง
5. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนหาคาตอบโดยให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 2 หน้า 84 โดยให้นักเรียนอ่านวิธี
ทาข้อ 1-5 แล้วทาความเข้าใจในขั้นตอนการทากิจกรรมจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยใช้คาถามดังนี้
5.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นลาดับแรก (นาแก้วกระดาษมาเจาะรูตรงก้นแก้ว 1 รู)
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5.2 เมื่อได้แก้วกระดาษที่เจาะรู 1 รู แล้วต้องทาอะไรต่อ (นาแก้วกระดาษไปครอบวัตถุที่เลือก เช่น ยางลบ
เศษกระดาษ ลูกปัด อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมองวัตถุผ่านรูที่เจาะไว้ บันทึกผล)
5.3 นักเรียนต้องบันทึกผลการทากิจกรรมนี้ที่ไหน (บันทึกลงในตาราง การมองเห็นวัตถุที่อยู่ในแก้วกระดาษ
หน้า 87 คอลัมน์ที่ 1)
5.4 นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (ค่อย ๆ เอียงแก้วกระดาษขึ้นจากพื้นโต๊ะเล็กน้อย มองวัตถุผ่านรูที่ก้นแก้วกระดาษ
อีกครั้ง และบันทึกผลในตาราง หน้า 87 คอลัมน์ที่ 2)
5.5 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง)
6. ครูใช้สื่อสไลด์อธิบายวิธีการบันทึกผลการทากิจกรรมในใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ตอนที่ 2 หน้า 87
7. เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละคนทากิจกรรม โดยครูคอยสังเกตและช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติ
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และบันทึกผลลงในใบงาน 01 หน้า 87
8. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลการทากิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยครูใช้คาถามดังนี้
8.1 วัตถุที่อยู่ในแก้วกระดาษเป็นแหล่งกาเนิดแสงหรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เพราะไม่เกิดแสง
หรือไม่ให้แสงจากตัวเอง)
8.2 เมื่อใช้แก้วกระดาษครอบวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง แล้วมองวัตถุผ่านรูที่ก้นแก้ว มองเห็นวัตถุนั้นได้หรือไม่
(มองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ภายในแก้วกระดาษ)
8.3 เพราะเหตุใดจึงมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ในแก้วกระดาษ (เพราะไม่มีแสง)
8.4 เมื่อเอียงแก้วกระดาษขึ้นจากพื้นโต๊ะเล็กน้อย ทาให้มองเห็นวัตถุภายในแก้วกระดาษแตกต่างกับเมื่อไม่เอียง
แก้วหรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกัน โดยเมื่อเอียงแก้วกระดาษทาให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในแก้วกระดาษครอบอยู่ แต่
เมื่อไม่เอียงแก้วกระดาษทาให้มองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ในแก้วกระดาษครอบอยู่)
8.5 เพราะเหตุใดเมื่อเอียงแก้วกระดาษขึ้นจากพื้นโต๊ะเล็กน้อย ทาให้มองเห็นวัตถุภายในแก้วกระดาษได้ (เพราะ
มีแสงจากหลอดไฟฟ้าในห้องเรียน หรือแสงจากดวงอาทิตย์ด้านนอกห้องมาที่วัตถุทาให้เรามองเห็นวัตถุนั้นได้)
8.6 สิ่งที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้มีอะไรบ้าง (แสงจากแหล่งกาเนิดแสง วัตถุ และตา)
9. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเราสามารถมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้ เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบ
ที่วัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้
สื่อสไลด์สรุปได้ว่า เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา
จะทาให้เรามองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (3)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรามองเห็นวัตถุอย่างไร หน้า 83

283

8.3 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 87
8.4 วัตถุ เช่น ยางลบ เศษกระดาษ หรือลูกปัด
8.5 แก้วกระดาษ
8.6 ดินสอ
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 87
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายการมองเห็น
วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิด
แสง

วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การตัดสิน
สังเกตการตอบคาถามใน แบบประเมินการตอบ คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
ชั้นเรียนและในใบงาน
คาถามในชั้นเรียนและ คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
ตรวจใบงาน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
2) ทักษะกระบวนการ
สังเกตทักษะ
แบบประเมินทักษะ
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
ทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการ
กระบวนการทาง
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
- สังเกตการมองเห็นวัตถุที่ ทางวิทยาศาสตร์ในการ วิทยาศาสตร์
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
ทากิจกรรม
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3) สังเกตพฤติกรรมการมี สังเกตด้านคุณลักษณะ แบบประเมิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
วินัยและมุ่งมั่นในการ
อันพึงประสงค์
คุณลักษณะ
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
ทางาน
อันพึงประสงค์
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 การมองเห็นวัตถุ (3)
เกณฑ์การประเมิน
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
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
6

1.0

4

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 การมองเห็นวัตถุ (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต (3)
การลงความเห็น
จากข้อมูล (3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

การสังเกต

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง ด้วยตนเอง
โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดย
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

การลงความเห็นจาก

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้
มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง ด้วยตนเอง

ข้อมูล

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้ ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้
มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง โดยการ แหล่งกาเนิดแสงได้
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 การมองเห็นวัตถุ (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

287

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (4)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
เมื่อมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง จะสามารถมองเห็นวัตถุได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบ
วัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- การสร้างแบบจาลองอธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงโดยการเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงต้องอาศัยแสงจากแหล่งกาเนิดแสงตกกระทบวัตถุนั้น
แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงได้ โดยเขียนให้หัวลูกศรมีทิศทางพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงไปกระทบวัตถุ แล้วสะท้อนแสง
มาถึงตา
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- เขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนที่เรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่อง การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้คาถาม
ดังนี้
1.1 เราสามารถมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่างไร (เรามองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
เพราะมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบที่วัตถุ แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา)
1.2 สิ่งที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้มีอะไรบ้าง (แสงจากแหล่งกาเนิดแสง วัตถุ และตา)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุ
ที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงในกระดาษ โดยนารูปหนังสือกับรูปดวงตามาให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแนวการ
เคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยคาตอบ
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้ว่า นักเรียนจะได้เขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้
มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
4. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 2 ข้อ 6 หน้า 84 โดยให้นักเรียนอ่านวิธีทาแล้วทาความเข้าใจ
ในขั้นตอนการทากิจกรรมจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ ซึ่งครูใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนต้องเขียนแผนภาพอะไร (แผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง)
4.2 เมื่อนักเรียนเขียนแผนภาพเสร็จแล้ว ต้องทาอะไรต่อไป (นาเสนอและอธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง)
5. ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสง ที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง หน้า 87
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6. ครูสุ่มนักเรียนนาเสนอแผนภาพในหน้า 87 หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน
6.1 ในแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง ต้องเขียนลูกศร
อย่างไร (เขียนลูกศรเส้นหนึ่งชี้จากแหล่งกาเนิดแสงไปที่วัตถุและเขียนลูกศรอีกเส้นหนึ่งชี้จากวัตถุไปถึงตา)
6.2 เรามองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่างไร (การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงต้องอาศัยแสง
จากแหล่งกาเนิดแสงตกกระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงไปถึงตา)
7. ครูนาแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่ ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงที่นักเรียนเขียนไว้ใน
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียนมาตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้
สื่ อสไลด์ สรุ ป ได้ว่า การมองเห็ น วัตถุที่ไม่เป็นแหล่ งกาเนิดแสงต้อ งอาศัยแสงจากวัตถุที่เ ป็นแหล่ งกาเนิ ด แสง
ตกกระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้
มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้ โดยเขียนให้หัวลูกศรมีทิศทางพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (4)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรามองเห็นวัตถุอย่างไร หน้า 84
8.3 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 87
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 87
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายการมองเห็น
วัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง

วิธีการ
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

เครื่องมือ
เกณฑ์การตัดสิน
แบบประเมินการตอบ คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คาถามในชั้นเรียนและ คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
ตรวจใบงาน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
2) ทักษะกระบวนการ สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
ทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ในการทา กระบวนการทาง
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
- การตีความหมายข้อมูล กิจกรรม
วิทยาศาสตร์
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง
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ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
- การสร้างแบบจาลอง
อธิบายการมองเห็นวัตถุ
ทีไ่ ม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพ
แสดงแนวการเคลื่อนที่
ของแสง
3) สังเกตพฤติกรรมการ สังเกตด้านคุณลักษณะ
มีวินัยและใฝ่เรียนรู้
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 การมองเห็นวัตถุ (4)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามใน
ความรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทั้งหมด

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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 การมองเห็นวัตถุ (4)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ผลรวม
การตีความหมาย การสร้างแบบจาลอง คะแนน
(6 คะแนน)
ข้อมูลและ
(3)
ลงข้อสรุป (3)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ

ระดับความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

สามารถตีความหมายข้อมูล
ที่สังเกตได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่
เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่าง
ถูกต้อง และมีเหตุผลด้วย
ตนเอง
สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงได้
ถูกต้อง ด้วยตนเอง

สามารถตีความหมายข้อมูล
ที่สังเกตได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
และมีเหตุผล โดยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น
สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิด
แสง โดยการเขียนแผนภาพ
แสดงแนวการเคลื่อนที่ของ
แสงได้ถูกต้อง โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถตีความหมายข้อมูล
ที่สังเกตได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
บางอย่าง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิด
แสง โดยการเขียนแผนภาพ
แสดงแนวการเคลื่อนที่ของ
แสงได้บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

การสร้างแบบจาลอง
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 การมองเห็นวัตถุ (4)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (5)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. สาระสาคัญ
เมื่อมองวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง จะมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมาถึงตา และเมื่อมองวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง จะสามารถมองเห็นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง
- สร้างแบบจาลองอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
เมื่อมองวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงจะมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมาถึงตา เราสามารถเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงโดยเขียนลูกศรให้หัวลูกศรมีทิศทางพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงมาถึงตา
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เมื่อมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง จะสามารถมองเห็นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบวัตถุนั้น
แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงได้ โดยเขียนให้หัวลูกศรมีทิศทาง
พุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงไปกระทบวัตถุ แล้วสะท้อนแสงเข้าสู่ตา
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- เขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสง ที่ทาให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูใช้สื่อสไลด์ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วของนักเรียน โดยให้นักเรียนสังเกตรูปภาพที่มีคนกาลังเดินเข้าไปใน
ห้องที่มืดสนิทในเวลากลางคืนเพื่อไปหาของบางอย่าง จากนั้นครูใช้คาถามดังนี้
1.1 ถ้าเราต้องเดินเข้าไปหาของในห้องที่มืดสนิท นักเรียนจะสามารถมองเห็นสิ่งของที่อยู่ในห้องได้หรือไม่
เพราะเหตุใด (ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดในห้องได้เลย เพราะไม่มีแสงมากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตา ทาให้
มองไม่เห็นสิ่งของ)
1.2 ทาอย่างไรจึงจะสามารถหาสิ่งของที่อยู่ในห้องได้ (ต้องใช้แสงจากแหล่งกาเนิดแสงต่าง ๆ เช่น แสงจาก
ไฟฉาย หรือแสงจากเปลวเทียนไขมาช่วยในการมองเห็น) ครูอาจสาธิตสถานการณ์นี้ในห้องเรียนเพื่อให้
นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมในชั่วโมงนี้ว่า นักเรียนจะได้ ฝึกเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงและ
อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคาถามและตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม ตอนที่ 2 หน้า 88-89 โดยให้นักเรียน
ร่วมกันนาเสนอคาตอบ และลงความคิดเห็นของคาตอบที่ถูกต้องร่วมกัน จากนั้นครูเฉลยคาตอบโดยใช้สื่อสไลด์อีก
ครั้ง

296

4. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการมองเห็นวัตถุ หน้า 90 โดยครูกาหนดเวลาตามความเหมาะสมใน
การทาใบงาน
5. เมื่อนักเรียนทาใบงานเสร็จแล้ว ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอ และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
5.1 แผนภาพใดเป็นการมองวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง (แผนภาพที่ 1 )
5.2 เรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่างไร (มีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา)
5.3 แผนภาพใดเป็นการมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง (แผนภาพที่ 2 และ3 )
5.4 เรามองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่างไร (มีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงไปกระทบวัตถุนั้น แล้ว
สะท้อนแสงมาถึงตา)
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
6. ครูใช้สื่อสไลด์โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปผลที่ได้จากกิจกรรมนี้ด้วยตนเองว่า
เมื่อมองวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง จะมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมาถึงตา เราสามารถเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงโดยเขียนลูกศรให้หัวลูกศรมีทิศทางพุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงมาถึงตา
เมื่อมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง จะสามารถมองเห็นได้เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบวัตถุนั้น
แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงได้ โดยเขียนให้หัวลูกศรมีทิศทาง
พุ่งออกจากแหล่งกาเนิดแสงไปกระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงเข้าสู่ตา
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การมองเห็นวัตถุ (5)
8.2 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 88-89
8.3 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการมองเห็นวัตถุ หน้า 90
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การมองเห็นวัตถุต่าง ๆ หน้า 88-89
9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการมองเห็นวัตถุ หน้า 90
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายการมองเห็น
วัตถุ

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การตัดสิน
สังเกตการตอบคาถามใน แบบประเมินการตอบ คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
ชั้นเรียนและในใบงาน
คาถามในชั้นเรียนและ คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
ตรวจใบงาน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
สังเกตทักษะ
แบบประเมินทักษะ
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
กระบวนการทาง
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ประเด็นการประเมิน
- ตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
มองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงและไม่
เป็นแหล่งกาเนิดแสง
- สร้างแบบจาลองอธิบาย
การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงและไม่
เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพ
แสดงแนวการเคลื่อนที่
ของแสง
3) สังเกตพฤตกรรมการมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้

วิธีการ
วิทยาศาสตร์ในการทา
กิจกรรม

เครื่องมือ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 การมองเห็นวัตถุ (5)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามใน
ความรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทั้งหมด

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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 การมองเห็นวัตถุ (5)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
ผลรวม
การตีความหมาย การสร้างแบบจาลอง คะแนน
(6 คะแนน)
ข้อมูลและ
(3)
ลงข้อสรุป (3)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

การตีความหมาย

ดี (3)

สามารถตีความหมายข้อมูลที่
ข้อมูลและลงข้อสรุป สารวจได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่
เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่าง
ถูกต้อง และมีเหตุผลด้วย
ตนเอง
การสร้างแบบจาลอง สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
และไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงได้
ถูกต้อง ด้วยตนเอง

ระดับความสามารถ
พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายข้อมูล
ที่สารวจได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่
เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่
เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้ และ
มีเหตุผล โดยการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น
สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
และที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิด
แสง โดยการเขียนแผนภาพ
แสดงแนวการเคลื่อนที่ของ
แสงได้ถูกต้อง โดยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น

สามารถตีความหมายข้อมูลที่
สารวจได้และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงได้บางอย่าง
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ครูหรือผู้อื่น
สามารถอธิบายการมองเห็น
วัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
และที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
โดยการเขียนแผนภาพแสดง
แนวการเคลื่อนที่ของแสงได้
บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
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เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 การมองเห็นวัตถุ (4)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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เฉลยใบงาน

302

มองเห็นเปลวเทียนไข
เป็นแสงสีส้ม

มองไม่เห็นเปลวเทียนไข

303

เทียนไขที่จุดไฟหรือเปลวเทียนไข

แสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาถึงตา

เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลือ่ นที่มาถึงตาจะทาให้
มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้
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มองไม่เห็นวัตถุ

มองเห็นวัตถุ
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ขึ้นอยู่กับการทากิจกรรม เช่น หลอดไฟฟ้า ดวงอาทิตย์

แตกต่างกัน คือ เมือ่ มองวัตถุที่อยู่ในแก้วกระดาษที่ครอบสนิท
จะมองไม่เห็นวัตถุ แต่เมื่อเอียงแก้วกระดาษ จะทาให้มองวัตถุที่
อยู่ในแก้วกระดาษได้

แสงจากแหล่งกาเนิดแสง และตา

306

แสงจากแหล่งกาเนิดแสงตกกระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อน
แสงมาถึงตา

เมื่อมีแสงจากแหล่งกาเนิดแสงตกกระทบวัตถุนั้นแล้วสะท้อน
แสงมาถึงตา จะทาให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้

307

308

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (1)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย
จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
2. สาระสาคัญ
การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตรายต่อตา สามารถป้องกันได้
โดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมต่าง ๆ หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันแสง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่มีการใช้แสง
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สังเกตกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่มีการใช้แสง
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แสงในแต่ละกิจกรรม
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
4. สาระการเรียนรู้
กิจกรรมหลายกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ทั้งที่บ้าน ระหว่างทางมาโรงเรียน และที่โรงเรียน เช่น การแปรงฟัน
การอาบน้า การแต่งตัว การเดินทางมาโรงเรียน เกี่ยวข้องกับการใช้แสงทั้งที่มีแสงจ้า แสงสว่างปานกลาง และแสง
สลัว
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่มีการใช้แสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แสงในแต่ละกิจกรรม
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วของนักเรียน โดยใช้คาถามจากสื่อสไลด์ดังนี้
1.1 เรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง และไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้อย่างไร (เรามองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงได้เพราะมีแสงจากแหล่งกาเนิดเคลื่อนที่มาถึงตา ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิด
แสงต้องอาศัยแสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อนแสงมาถึงตา)
1.2 ถ้าไม่มีแสง เราจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หรือไม่ (มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ)
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนหาคาตอบโดยทากิจกรรมที่ 1 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสงทาได้อย่างไร หน้า 92
โดยให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ ข้อที่ 1 จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (กิจกรรมในชีวิตประจาวันที่มีการใช้แสง และความเหมาะสมของแสง
ที่ใช้ทากิจกรรม)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สารวจ)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (บอกความเหมาะสมของแสงที่ใช้ทากิจกรรม)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-2 หน้า 92 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้า ใจในขั้นตอนการทา
กิจกรรมของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยครูอาจใช้คาถามดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนแต่ละคนต้องทาอะไรเป็นลาดับแรก (สารวจกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาใน 1 วัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้แสง
และความสว่างของแสงขณะที่ทากิจกรรม)

310

3.2 นักเรียนในกลุ่มต้องทาอะไรต่อ (ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มว่า กิจกรรมที่สารวจใช้แสงได้เหมาะสมหรือไม่ และ
นาเสนอ)
4. ครูอธิบายวิธีการบันทึกผลการทากิจกรรมในตาราง โดยร่วมกันอภิปรายตัวอย่างการบันทึกผลการสารวจกิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน หน้า 94-95 และครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่างของแสงจ้า แสงสว่างปานกลาง และแสง
สลัว
5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทากิจกรรมที่ 1 แล้วครูคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน และให้นักเรียน
ออกมานาเสนอ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้คาถามดังนี้
5.1 นักเรียนได้ทากิจกรรมใดบ้างใน 1 วัน ที่เกี่ยวข้อ งกับการใช้แสง (นักเรียนตอบตามที่สารวจได้ เช่น แปรงฟัน
อาบน้า นั่งรถมาโรงเรียน เดิน เล่นกับเพื่อน อ่านหนังสือ นอนหลับ)
5.2 กิจกรรมใดบ้างที่ทาขณะที่มีแสงสว่างจ้า (นักเรียนตอบตามทีส่ ารวจได้)
5.3 กิจกรรมใดบ้างที่ทาขณะที่มีแสงสว่างปานกลาง (นักเรียนตอบตามทีส่ ารวจได้)
5.4 กิจกรรมใดบ้างที่ทาขณะที่มีแสงสลัว (นักเรียนตอบตามทีส่ ารวจได้)
5.5 กิจกรรมที่ทาเกี่ยวข้องกับการใช้แสงนั้นเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง (ทั้งที่บ้าน ระหว่างทางมาโรงเรียน และที่โรงเรียน)
5.6 กิจกรรมใดบ้างที่ทาแล้วใช้แสงสว่างเหมาะสม เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามที่บันทึกจริง เช่น ดูโทรทัศน์ได้
ใช้แสงสว่างเหมาะสม เพราะหลอดไฟฟ้าในห้องนั่งเล่นสว่างปานกลาง)
5.7 กิจกรรมใดบ้างที่ทาแล้วใช้แสงสว่างไม่เหมาะสม เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามที่บันทึกจริง เช่น อาบน้าใช้
แสงสว่างไม่เหมาะสม เพราะหลอดไฟในห้องน้าให้แสงสลัว หรือไม่ได้เปิดไฟเพราะใช้แสงจากธรรมชาติ
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปความรู้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับการใช้แสงทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน โดยใช้สื่อสไลด์ สรุป
ได้ว่า กิจกรรมหลายกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ทั้งที่บ้าน ระหว่างทางมาโรงเรียน และที่โรงเรียน เช่น แปรงฟัน
อาบน้า แต่งตัว นั่งรถเพื่อเดินทางมาโรงเรียน เกี่ยวข้องกับการใช้แสงทั้งที่มีแสงจ้า แสงสว่างปานกลาง และแสง
สลัว
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (1)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสงทาได้อย่างไร หน้า 92
8.3 ใบงาน 01 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 94-95
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 94-95
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10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) บอกกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันทีมีการใช้
แสงจากแหล่งกาเนิดแสง

วิธีการ
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- สังเกตกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันที่มีการใช้
แสง
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ความสว่าง
ของแสงในแต่ละกิจกรรม
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วินัยและมุ่งมั่นในการ
ทางาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

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

คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามใน
ความรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
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
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง
สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

คะแนน
รวม
4

1.0

4

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (1)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การสังเกต (3) การลงความเห็น
จากข้อมูล (3)

ผลรวม
คะแนน
(6 คะแนน)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

การสังเกต

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แสง ด้วย
ตนเองโดยไม่เพิ่มความคิดเห็น

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แสง โดย
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

การลงความเห็นจาก

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับการใช้แสง
ในการทากิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันได้
ด้วยตนเอง

ข้อมูล

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แสงได้
บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
สามารถใช้ความรู้หรือ
สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับการใช้แสง ความเห็นเกี่ยวกับการใช้แสง
ในการทากิจกรรมใน
ในการทากิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยการ ชีวิตประจาวันได้บางอย่าง
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
แม้จะได้รับคาแนะนาจากครู
หรือผู้อื่น

314

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 5 - 6 หมายถึง ดี
คะแนน 3 - 4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 - 2 หมายถึง ปรับปรุง

แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0

315

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (2)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย
จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
2. สาระสาคัญ
การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตรายต่อตา สามารถป้องกันได้
โดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมต่าง ๆ หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันแสง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน
- บอกแนวทางการป้องกันอันตรายที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมในชีวิตประจาวัน
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
กิจกรรมหลายกิจกรรมในชีวิตประจาวันเกี่ยวข้องกับการใช้แสง มีทั้งที่ใช้แสงสว่างจ้า แสงสว่าง
ปานกลาง หรือแสงสลัว ซึ่งบางกิจกรรมเป็นการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม การป้องกันอันตราย
ที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมทาได้หลายวิธี เช่น ไม่จ้องจอโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ ป็น
เวลานาน หรือใส่อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันแสงจ้า

316

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกแนวทางการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตา เนื่องจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่าง
ไม่เหมาะสม
5.2 ความสามารถในการคิด
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมในชีวิตประจาวัน
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูทบทวนผลการสารวจที่นักเรียนได้บันทึกไว้ แล้วใช้คาถามว่า ในชีวิตประวันของนักเรียนมีกิจกรรมใดบ้างที่มีการ
ใช้แสง และใช้แสงสว่างแตกต่างกันหรือไม่ อย่าง ไร (นักเรียนตอบตามสิ่งที่บันทึก)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมโดยใช้คาถามว่า ถ้าเราจัดแสงสว่างไม่เหมาะสมในการทากิจกรรมจะเกิดผลเสียกับตา
หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) ครูจดคาตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน เพื่อนาคาตอบ
กลับมาแก้ไขเมื่อเรียนจบกิจกรรมแล้ว
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
3. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนหาคาตอบโดยทากิจกรรมที่ 1 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสงทาได้อย่างไร หน้า 92
โดยให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ ข้อที่ 2 จากนั้นใช้คาถามต่อไปนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (แนวทางการป้องกันอันตรายที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุใน
ที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม)
3.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (รวบรวมข้อมูล)
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (บอกแนวทางการป้องกันอันตรายที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุใน
ที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม)
4. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมให้นักเรียนทราบอีกครั้งว่านักเรียนจะได้ อธิบายการจัดแสงสว่างที่เหมาะสมในการ
ทากิจกรรม และบอกแนวทางการป้องกันอันตรายที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่าง
ไม่
เหมาะสม
5. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนหาคาตอบโดยให้นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 3-5 หน้า 92-93 แล้วทาความ
เข้าใจในขั้นตอนการทากิจกรรมจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้ โดยใช้คาถามดังนี้
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5.1 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (ใบความรู้เรื่องอันตรายจากการมองเห็นวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม)
5.2 หลังจากอ่านใบความรู้แล้ว นักเรียนต้องนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การมองเห็นวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่าง
ไม่เหมาะสม และแนวทางในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตา)
5.3 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมที่สารวจได้ในชั่วโมงที่ 1 ว่าใช้
แสงสว่างได้เหมาะสมหรือไม่ และอภิปรายสิ่งที่ควรทาเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตาในการมองวัตถุ)
6. ครูชักชวนนักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องอันตรายจากการมองเห็นวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม หน้า 96-97
ด้วยวิธีการอ่านที่เหมาะสม และชวนนักเรียนอภิปรายทีละย่อหน้า โดยใช้คาถามดังนี้
6.1 การจ้องมองจอโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานาน ๆ อาจจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด (อาจทาให้เกิด
อาการตาพร่ามัว เพราะจอโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแสงสว่างจ้า)
6.2 บริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมเป็นอย่างไร (บริเวณที่มีแสงสลัวหรือแสงสว่างจ้าสาหรับทากิจกรรมต่าง ๆ)
6.3 วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตาจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมได้ ทาได้อย่างไร
บ้าง (ไม่จ้องมองจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่มองจอโทรทัศน์ในห้องที่ปิดไฟมืด และต้องจัด
แสงสว่างให้เหมาะสมกับลักษณะการทางาน การใส่แว่นตากันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้ง)
6.4 อาชีพใดที่อาจต้องทางานกับแสงจ้า และจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไร (ช่างเชื่อมเหล็กมีวิธีป้องกัน คือต้องใส่
หน้ากากป้องกันแสงจ้าจากประกายไฟในขณะทางานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตา)
ครูอาจเปิดวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์แล้วเป็นอันตรายกับตา และวิธีการทางานของช่างเชื่อมเหล็ก
มาให้นักเรียนดูประกอบ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
7. เมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้จบแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในใบงาน
หน้า 94-95 ว่าใช้แสงสว่างในการทากิจกรรมเหมาะสมหรือไม่ หากยังไม่ถูกต้องให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้อง
8. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและบันทึกกิจกรรมที่ใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมรวมทั้งบันทึกแนวทางที่ควรทาเพื่อไม่ให้
เกิดอันตรายกับตาในการมองวัตถุ ลงในใบงาน หน้า 98
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
9. ครู ใช้สื่ อสไลด์โ ดยเปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ย นร่ว มกัน อภิปรายและลงข้ อสรุป ผลที่ ได้จากกิจ กรรมนี้ด้ว ยตนเองว่ า
กิจกรรมหลายกิจกรรมในชีวิตประจาวันเกี่ยวข้องกับการใช้แสง มีทั้งที่ใช้แสงสว่างจ้า แสงสว่างปานกลาง หรือแสง
สลัว ซึ่งบางกิจกรรมเป็นการใช้ แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม การป้องกันอันตรายที่เกิดกับตา เนื่องจาก
มองวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ทาได้หลายวิธี เช่น ไม่จ้องจอโทรศัพท์เป็นเวลานาน หรือใส่อุปกรณ์ที่ช่วย
ป้องกันแสงจ้า
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (2)
8.2 ใบกิจกรรมที่ 1 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสงทาได้อย่างไร หน้า 92
8.2 ใบงาน 01 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 94-95 และ 98
8.3 ใบความรู้ เรื่องอันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม หน้า 96-97
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9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 94-95 และ 98
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) อธิบายการใช้แสงสว่าง
ที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมที่ใช้ทากิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้แสงสว่างที่
เหมาะสมในชีวิตประจาวัน
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้

วิธีการ
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 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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แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามใน
ความรู้
ครบถ้วนของ
ชั้นเรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

เกณฑ์การประเมิน
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทั้งหมด

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
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

รวมคะแนน
(10 คะแนน)

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

1.0

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (2)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การลงความเห็นจากข้อมูล (3)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

ผลรวม
คะแนน
(3 คะแนน)

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ

ระดับความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

การลงความเห็นจาก

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการใช้แสงสว่าง
เพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการใช้แสงสว่าง
เพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ โดย
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเพื่อลง
ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการใช้แสงสว่าง
เพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ ได้
บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

ข้อมูล

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น
แผนการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (3)
เวลา 50 นาที
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.2/2 ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย
จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
2. สาระสาคัญ
การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตรายต่อตา สามารถป้องกันได้
โดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทากิจกรรมต่าง ๆ หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันแสง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกแนวทางการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตา เนื่องจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่าง
ไม่เหมาะสม
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดแสงสว่างให้หมาะสม และแนวทางการป้องกัน
อันตรายที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันต้องใช้แสง การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะเป็น
อันตรายต่อตา เช่น การมองจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ในที่มืด การมองดูดวงอาทิตย์โดยตรง การเชื่อมเหล็ก ซึ่ง
ป้องกันได้โดยการจัดความสว่างให้เหมาะสม หรือสวมเครื่องป้องกันแสงสว่างจ้า
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5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกแนวทางการป้ อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด กั บ ตา เนื่ อ งจากการมองวั ต ถุ ใ นบริ เ วณที่ มี แ สงสว่าง
ไม่เหมาะสม
5.2 ความสามารถในการคิด
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดแสงสว่างให้หมาะสม และแนวทางการป้องกันอันตราย
ที่เกิดกับตา เนื่องจากมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เวลา 5 นาที)
1. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพเด็กที่กาลังอ่านหนังสือในห้องนอนที่มีแสงสลัว จากนั้นใช้คาถามดังนี้
1.1 จากรูปภาพเป็นการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่เหมาะสมเพราะ อ่านหนังสือในบริเวณที่
มีแสงสลัว)
1.2 ถ้าเป็นนักเรียนควรจัดแสงสว่างอย่างไรให้เหมาะสม (ควรเปิดไฟให้มีแสงสว่าง)
ขั้นสอน (เวลา 40 นาที)
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสงทาได้อย่างไร ให้นักเรียนทราบอีกครั้งว่า
นักเรียนจะได้ บอกแนวทางการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตา เนื่องจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่าง
ไม่เหมาะสม
3. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอกิจกรรมที่บันทึกไว้ในใบงาน 01 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 98
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้คาถามดังนี้
4.1 กิจกรรมใดบ้างทีใ่ ช้แสงสว่างไม่เหมาะสม (นักเรียนตอบตามที่บันทึกไว้ เช่น การเล่นกับเพื่อนกลางแจ้งในเวลา
กลางวัน เล่นเกมในโทรศัพท์ในบริเวณที่มืด)
4.2 สิ่งที่ควรทาเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตา เมื่อทากิจกรรมที่ใช้แสงสว่างไม่เหมาะสม (นักเรียนตอบตามที่บันทึก
ไว้ เช่น การเล่นกับเพื่อนไม่ควรเล่นกลางแจ้งตอนกลางวัน ควรเล่นในที่ร่ม การเล่นเกมในโทรศัพท์ควรเล่นใน
บริเวณที่มีแสงสว่างเหมาะสม)
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5. ครูใช้สื่อสไลด์ชวนนักเรียนตอบคาถามหลังทากิจกรรม ในใบงาน หน้า 99-100 โดยให้นักเรียนร่วมกันอ่านคาถาม
และเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง
ขั้นสรุป (เวลา 5 นาที)
6. ครูใช้สื่อสไลด์โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปจากกิจกรรมด้วยตนเองว่า กิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวันต้องใช้แสง การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อตา เช่น การมองจอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณที่มืด การมองดูดวงอาทิตย์โดยตรง การเชื่อมเหล็ก ซึ่งป้องกันได้โดยการจัดความสว่าง
ให้เหมาะสม หรือสวมเครื่องป้องกันแสง
7. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 101 เป็นการบ้าน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 สื่อสไลด์ เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (3)
8.2 ใบงาน 01 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 99-100
8.3 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 101
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
9.1 ใบงาน 01 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 99-100
9.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง หน้า 101
10. การวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1) บอกแนวทางการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
กับตา เนื่องจากการมอง
วัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่าง
ไม่เหมาะสม
2) ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
- ตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจัด
แสงสว่างให้หมาะสม และ
แนวทางการป้องกัน
อันตรายที่เกิดกับตา

วิธีการ
สังเกตการตอบคาถามใน
ชั้นเรียนและในใบงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและ
ตรวจใบงาน

สังเกตทักษะกระบวนการ แบบประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการ กระบวนการทาง
ทากิจกรรม
วิทยาศาสตร์

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 7 - 8 หมายถึง ดี
คะแนน 5 - 6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 - 4 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
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ประเด็นการประเมิน
เนื่องจากมองวัตถุในที่มี
แสงสว่างไม่เหมาะสม
3) สังเกตพฤติกรรมการมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้

วิธีการ

สังเกตด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน

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

แบบประเมินการตอบคาถามในชั้นเรียนและตรวจใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตอบ
การสรุป
ความถูกต้อง
คาถามในชั้น
ความรู้
ครบถ้วนของ
เรียน
(4)
เนื้อหาในใบงาน
(4)
(2)

รวมคะแนน
(10 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมิน
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 ถูกต้องเป็นส่วน
ตามที่กาหนด
กาหนด
น้อย
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
1. การตอบ
ตอบคาถามได้
คาถามในชั้นเรียน ถูกต้องทัง้ หมด

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 9 - 10
คะแนน 7 - 8
คะแนน 5 - 6
คะแนน 0 - 4

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

1.0

คะแนน
รวม
4

สรุปความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

1.0

4

เนื้อหาที่เขียนใน
ใบงานไม่ถูกต้อง

0.5

2

1 (ปรับปรุง)
ตอบคาถามไม่
ถูกต้อง

น้าหนัก
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (3)
ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………………………........................………………………………………..
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ …………….........……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง………………………………………………………………......……………………………………………………………………………….
รายการประเมิน/ระดับคะแนน
การตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป (3)

ชื่อ-สกุล/กลุ่ม

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

ระดับความสามารถ
ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายข้อมูลที่
สารวจได้และจากการอ่านใบ
ความรู้และลงข้อสรุปได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้แสงควร
จัดแสงสว่างให้เหมาะสม เพื่อ
ไม่ให้เกิดอันตรายกับตา และ
บอกแนวทางการป้องกัน
อันตรายจากแสงได้อย่าง
ถูกต้อง และมีเหตุผล ด้วย
ตนเอง

สามารถตีความหมายข้อมูล
ที่สารวจได้และจากการอ่าน
ใบความรู้และลงข้อสรุป
ได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้
แสงควรจัดแสงสว่างให้
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด
อันตรายกับตา และบอก
แนวทางการป้องกัน
อันตรายจากแสงได้อย่าง
ถูกต้อง และมีเหตุผล โดย
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถตีความหมายข้อมูล
ที่สารวจได้และจากการอ่าน
ใบความรู้และลงข้อสรุป
ได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้
แสงควรจัดแสงสว่างให้
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด
อันตรายกับตา และบอก
แนวทางการป้องกัน
อันตรายจากแสงได้ถูกต้อง
บางอย่าง แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

328

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากแสง (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………….
ประเมินผลครั้งที่………………….... วันที่ ……………..……... เดือน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………........
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่
1
2

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 %
ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79 %
ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 %
ได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 3 หมายถึง ดี
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1
ไม่เกิด = 0
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เฉลยใบงาน

330

นักเรียนตอบตามทีส่ ารวจได้

331

นักเรียนตอบตามทีส่ ารวจได้
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อ่านหนังสือในที่มีแสงสว่าง
พอเหมาะ
เล่นกลางแจ้ง

เล่นในที่ร่ม มีแสงสว่าง
พอเหมาะ

333

การแปรงฟัน อาบน้า การเดินทางมาโรงเรียน การเล่นกับเพื่อน
การอ่านหนังสือ
แสงสว่างที่น้อยเกินไปหรือจ้ามากเกินไป

ตาพร่ามัว หรือตาบอดได้

334

เช่น ไม่จ้องมองจอโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รือจอคอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน ไม่มองจอโทรทัศน์ในห้องที่ปิดไฟมืด จัดแสงสว่าง
ให้เหมาะสมกับลักษณะการทางาน สวมหน้ากากป้องกันแสง
การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไป เป็นอันตราย
ต่อตา สามารถป้องกันได้โดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทา
กิจกรรมต่าง ๆ หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันแสง

335

ขคงจ

รูป ข ค และ จ ทากิจกรรมใน

บริเวณที่มีแสงสว่างน้อยเกินไป รูป ง มองวัตถุที่มีแสงจ้าเกินไป
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เฉลยแบบทดสอบ
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X

X
X
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X

X
X
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X

X
X

X
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X

X
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X

X

X
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