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คําชี้แจง 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเนนเพ่ือตองการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถท่ี

ทัดเทียมกับนานาชาติ ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและ

การแกปญหาท่ีหลากหลาย มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไปนี้ โรงเรียนจะตองใชหลักสูตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) สสวท. จึงไดจัดทําหนังสือเรียนท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือใหโรงเรียนไดใชสําหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เลม ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

เลมนี้ สสวท. ไดพัฒนาข้ึน เพ่ือนําไปใชประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี ๑ เลม ๑ โดยภายในคูมือครูประกอบดวยผังมโนทัศน ตัวชี้วัด ขอแนะนําการใชคูมือครู ตารางแสดงความ

สอดคลองระหวางเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียนกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะรอบดาน ท้ังการอาน 

การฝกปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การปฏิบัติการทดลอง การสืบคนขอมูล  และการอภิปราย โดยมีเปาหมาย

ใหนักเรียนพัฒนาท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑                

จิตวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู ทักษะการคิด การอาน การสื่อสาร การแกปญหา ตลอดจน

การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมแหง

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ อยางมีความสุข ในการจัดทําคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร           

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เลม ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก

คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และครูผูสอน จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงขอขอบคุณไว  ณ ท่ีนี้ 

สสวท. หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เลม ๑       

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ จะเปนประโยชนแกครูและผูเก่ียวของทุกฝาย ท่ีจะชวยใหการจัด

การศึกษาดานวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีขอเสนอแนะใดท่ีจะทําใหคูมือครูเลมนี้

สมบูรณยิ่งข้ึน โปรดแจง สสวท. ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
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ก คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 

 วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต สํารวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลท่ีไดมาจัดระบบหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด 

นั่นคือใหไดท้ังกระบวนการและองคความรู  

 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญ ดังนี้  

1. เพ่ือใหเขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรูพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิทยาศาสตร และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหมีทักษะท่ีสําคัญในการสืบเสาะหาความรูและพัฒนาเทคโนโลยี 

4. เพ่ือใหตระหนักการมีผลกระทบซ่ึงกันและกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ

สภาพแวดลอม 

5. เพ่ือนําความรูในแนวคิดและทักษะตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและการดํารงชีวิต 

6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ แกปญหาและการจัดการ ทักษะใน

การสื่อสาร และความสามารถใน การประเมินและตัดสินใจ 

7. เพ่ือใหเปนผู ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1     ข 

 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตร เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

 นักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ควรมีความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร 

ดังนี้  

1.  เขาใจลักษณะท่ัวไปของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 

2.  เขาใจลักษณะท่ีปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุท่ีใชทําวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

รอบตัว 

3.  เขาใจการดึง การผลัก แรงแมเหล็ก และผลของแรงท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ

พลังงานไฟฟา และการผลิตไฟฟา การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  

4.  เขาใจการปรากฏของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว ปรากฏการณข้ึนและตกของดวงอาทิตย                

การเกิดกลางวันกลางคืน การกําหนดทิศ ลักษณะของหิน การจําแนกชนิดดิน และการใชประโยชน 

ลักษณะและความสําคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม 

5.  ตั้งคําถามหรือกําหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรูตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ สังเกต สํารวจ

ตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบดวย

การเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูดวยการเลาเรื่อง หรือดวยการแสดงทาทางเพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจ 

6.  แกปญหาอยางงายโดยใชข้ันตอนการแกปญหา มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบื้องตน รักษาขอมูลสวนตัว 

7.  แสดงความกระตือรือรน สนใจท่ีจะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ี

กําหนดใหหรือตามความสนใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

8.  แสดงความรับผิดชอบดวยการทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมุงม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซ่ือสัตย                

จนงานลุลวงเปนผลสําเร็จ และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

9.  ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต ศึกษา              

หาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ 
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ทักษะที่สําคัญในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ทักษะสําคัญท่ีครูผูสอนจําเปนตองพัฒนาใหเกิดข้ึนกับผูเรียนเม่ือมีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills) 

การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสู         

การสืบเสาะคนหาผานการสังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง และวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือนําขอมูล สารสนเทศและ

หลักฐานเชิงประจักษมาสรางคําอธิบายเก่ียวกับแนวคิดหรือองคความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยางสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไมลงความคิดเห็นของ     

ผูสังเกตลงไปดวย ประสาทสัมผัสท้ัง 5 อยาง ไดแก การดู การฟงเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เปนความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ จากเครื่องมือท่ีเลือกใชออกมาเปน

ตัวเลขไดถูกตองและรวดเร็ว พรอมระบุหนวยของการวัดไดอยางถูกตอง  

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) เปนความสามารถในการคาดการณอยางมี

หลักการเก่ียวกับเหตุการณหรือปรากฏการณ โดยใชขอมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ท่ีเคย

เก็บรวบรวมไวในอดีต 

ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying)  เปนความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุม

สิ่งตาง ๆ ท่ีสนใจ เชน วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุตาง ๆ หรือปรากฏการณท่ีตองการศึกษาออกเปน

หมวดหมู นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑหรือลักษณะรวมลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งของสิ่งตาง ๆ ท่ีตองการจําแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ 

คือ พ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง ในท่ีนี้อาจเปนตําแหนง รูปราง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหลานี้อาจมีความสัมพันธกัน 

ดังนี้ 
 

การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

(Relationship between Space and Space) 

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สั ม พันธ กั น ระหว า ง พ้ื น ท่ี ท่ี วั ต ถุ ต า งๆ 

ครอบครอง 

การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา 

(Relationship between Space and Time)  

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สัมพันธกันระหวางพ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง

เม่ือเวลาผานไป 
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ทักษะการใชจํานวน (Using Number) เปนความสามารถในการใชความรูสึกเชิงจํานวน และ

การคํานวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งท่ีสังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล (Organizing and Communicating Data) 

เปนความสามารถในการนําผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหลงตาง ๆ มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบท่ี

มีความหมายหรือมีความสัมพันธกันมากข้ึน จนงายตอการทําความเขาใจหรือเห็นแบบรูปของขอมูล นอกจากนี้

ยังรวมถึงความสามารถในการนําขอมูลมาจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 

สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลมากข้ึน  

ทักษะการพยากรณ (Predicting) เปนความสามารถในบอกผลลัพธของปรากฏการณ สถานการณ 

การสังเกต การทดลองท่ีไดจากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณท่ี

แมนยําจึงเปนผลมาจากการสังเกตท่ีรอบคอบ การวัดท่ีถูกตอง การบันทึก และการจัดกระทํากับขอมูลอยาง

เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนจะทําการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานคําตอบท่ีคิด

ลวงหนาท่ียังไมรูมากอน หรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมากอน การตั้งสมมติฐานหรือคําตอบท่ีคิดไว

ลวงหนามักกลาวไวเปนขอความท่ีบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ซ่ึงอาจเปนไปตามท่ี

คาดการณไวหรือไมก็ได  

ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เปนความสามารถในการ

กําหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในสมมติฐานของการทดลอง หรือท่ีเก่ียวของกับการทดลอง 

ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได 

ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เปนความสามารถในการ

กําหนดตัวแปรตาง ๆ ท้ังตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ใหสอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน แตอาจ

สงผลตอผลการทดลอง หากไมควบคุมใหเหมือนกันหรือเทากัน ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ไดแก       

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ซ่ึงลวนเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ดังนี้ 

ตัวแปรตน  

(Independent Variable) 

สิ่งท่ีเปนตนเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงตองจัด

สถานการณใหมีสิ่งนี้แตกตางกัน 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 

สิ่งท่ีเปนผลจากการจัดสถานการณบางอยางให

แตกตางกัน และเราตองสังเกต วัด หรือติดตามดู 



จ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี

(Controlled Variable) 

สิ่งตาง ๆ ท่ีอาจสงผลตอการจัดสถานการณ จึงตองจัด

สิ่งเหลานี้ใหเหมือนกันหรือเทากัน เพ่ือใหม่ันใจวาผล

จากการจัดสถานการณเกิดจากตัวแปรตนเทานั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การออกแบบการ

ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเปนความสามารถในการ

ออกแบบและวางแผนการทดลองไดอยางรอบคอบ และสอดคลองกับคําถามการทดลองและสมมติฐาน   

รวมถึงความสามารถในการดําเนินการทดลองไดตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได

ละเอียด ครบถวน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting and Making Conclusion) 

ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของขอมูลท่ีมีอยู ตลอดจน

ความสามารถในการสรุปความสัมพันธของขอมูลท้ังหมด 

ทักษะการสรางแบบจําลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสรางและใชสิ่งท่ีทํา

ข้ึนมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาหรือสนใจ เชน กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว   รวมถึงความสามารถในการนําเสนอขอมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจในรูป

ของแบบจําลองแบบตาง ๆ  

 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 

ราชบัณฑิตยสถานไดระบุทักษะท่ีจําเปนแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคลองกับสมรรถนะท่ีควรมีในพลเมือง  

ยุคใหมรวม 7 ดาน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 

ในระดับประถมศึกษาจะเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ ดังตอไปนี้ 

     การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใชเหตุผลท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับสถานการณ มีการคิดอยางเปนระบบ วิเคราะห และประเมินหลักฐานและขอคิดเห็นดวยมุมมองท่ี

หลากหลาย สังเคราะห แปลความหมาย และจัดทําขอสรุป สะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใช

ประสบการณและกระบวนการเรียนรู 

       การแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง การแกปญหาท่ีไมคุนเคย หรือปญหาใหมได โดย

อาจใชความรู ทักษะ วิธีการและประสบการณท่ีเคยรูมาแลว หรือการสืบเสาะหาความรู วิธีการใหมมาใช

แกปญหาก็ได  นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือทําความเขาใจมุมมองท่ีแตกตาง หลากหลายเพ่ือใหไดวิธี

แกปญหาท่ีดีมากข้ึน 

การส่ือสาร (Communications) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารไดอยางชัดเจน เชื่อมโยง 

เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองตาง ๆ แลวสื่อสารโดยการใชคําพูด ไมใชคําพูดหรือการเขียน เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ
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ไดหลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงคนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการฟงอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเขาใจ

ความหมายของผูสงสาร  

ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง การแสดงความสามารถในการทํางานรวมกับคนกลุม

ตาง ๆ ท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพและใหเกียรติ มีความยืดหยุนและยินดีท่ีจะประนีประนอม เพ่ือให

บรรลุเปาหมาย การทํางาน พรอมท้ังยอมรับและแสดงความรับผิดชอบตองานท่ีทํารวมกัน และเห็นคุณคาของ

ผลงานท่ีพัฒนาข้ึนจากสมาชิกแตละคนในทีม 

การสรางสรรค (Creativity) หมายถึง การใชเทคนิคท่ีหลากหลายในการสรางสรรคแนวคิด เชน 

การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาตอยอดแนวคิดเดิม หรือไดแนวคิดใหม และ

ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงใหไดแนวคิดท่ีจะสงผลให

ความพยายามอยางสรางสรรคนี้เปนไปไดมากท่ีสุด 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology 

(ICT)) หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเปนเครื่องมือในการสืบคน จัดกระทํา ประเมิน

และสื่อสารขอมูลความรูตลอดจนรูเทาทันสื่อโดยการใชสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน (concept map)  

รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง วิทยาศาสตร ป.1 เลม 1 
 

  

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ว 1.1 ป.1/1  

ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณ

ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได 

  บริเวณตาง ๆ ในทองถ่ิน เชน สนามหญา ใตตนไม สวนหยอม  แหลงน้ํา อาจพบ

พืชและสัตวหลายชนิดอาศัยอยู   

ว 1.1 ป.1/2  

บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของพืชและสัตวในบริเวณที่

อาศัยอยู 

• บริเวณที่แตกตางกันอาจพบพืชและสัตวแตกตางกัน เพราะสภาพแวดลอมของแตละ

บริเวณจะมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตว ที่อาศัยอยูในแตละบริเวณ 

เชน สระน้ํา มีน้ําเปนที่อยูอาศัยของหอย ปลา สาหราย เปนที่หลบภัยและมีแหลง

อาหารของหอยและปลา บริเวณตนมะมวงมีตนมะมวงเปนแหลงที่อยู และมีอาหาร

สําหรับกระรอกและมด 

• ถาสภาพแวดลอมในบริเวณที่พืชและสัตวอาศัยอยูมีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลตอการ

ดํารงชีวิตของพืชและสัตว 

ว 1.2 ป.1/1  

ระบุชื ่อ บรรยายลักษณะและบอก

หนาที ่ของสวนตางๆ ของรางกาย

มนุษย สัตว และพืช รวมทั้งบรรยาย

การทําหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ 

ของ รางกายมนุษยในการทํากิจกรรม

ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได  

  มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการ

ดํารงชีวิต เชน ตามีหนาที่ไวมองดู โดยมีหนังตาและขนตาเพื่อปองกันอันตรายใหกับ

ตา หูมีหนาที่รับฟงเสียง โดยมีใบหูและรูหูเพื่อเปนทางผานของเสียง ปากมีหนาที่พูด 

กินอาหาร มีชองปากและมีริมฝปากบนลาง  แขนและมือมีหนาที่ยก หยิบ จับ มีทอน

แขนและนิ้วมือที่ขยับได สมองมีหนาที่ควบคุมการทํางานของสวนตาง ๆ ของรางกาย 

อยูในกะโหลกศีรษะ โดยสวนตาง ๆ ของรางกายจะทําหนาที่รวมกันในการทํา

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

   สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อให

เหมาะสมในการดํารงชีวิต เชน ปลามีครีบเปนแผน สวนกบ เตา แมว มีขา 4 ขาและมี

เทา สําหรับใชในการเคลื่อนที่ 

  พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดํารงชีวิต  

โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเปนรากเล็ก ๆ ทําหนาที่ดูดน้ํา ลําตนมี

ลักษณะเปนทรงกระบอกตั้งตรงและมีก่ิงกาน ทําหนาที่ชูก่ิงกาน ใบ และดอก ใบมี

ลักษณะเปนแผนแบน ทําหนาที่สรางอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี 

รูปรางตาง ๆ ทําหนาที่สืบพันธุ  รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อหอหุมเมล็ด และมีเมล็ด

ซึ่งสามารถงอกเปนตนใหมได 

ว 1.2 ป.1/2  

ตระหนักถึงความสําคัญของสวนตาง ๆ 

ของรางกายตนเอง โดยการดูแลสวน

ตางๆ อยาง ถูกตอง ใหปลอดภัยและ

รักษาความสะอาดอยูเสมอ  

   มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต มนุษย  

จึงควรใชสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู

เสมอ เชน ใชตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ ดูแลตาใหปลอดภัยจาก

อันตราย และรักษาความสะอาดตาอยูเสมอ 



ฌ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอแนะนําการใชคูมือครู 
 

 คูมือครูเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับครู ในแตละหนวยการเรียนรู

นักเรียนจะไดฝกทักษะจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังการสังเกต การสํารวจ การทดลอง การสืบคนขอมูล การ

อภิปราย การทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนการฝกใหนักเรียนชางสังเกต รูจักตั้งคําถาม รูจักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบ

ปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด ดังนั้นในการจัดการเรียนรูครู

จึงเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนนักเรียนใหรูจักสืบเสาะหาความรูและมีทักษะจากการศึกษา          

หาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ และเพ่ิมเติมขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน  

 เพ่ือใหเกิดประโยชนจากคูมือครูเลมนี้มากท่ีสุด ครูควรทําความเขาใจในรายละเอียดของแตละหัวขอ 

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เปนสาระการเรียนรูเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนท่ีจําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐานเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยสอดคลองกับสาระและความสามารถ ความถนัด

และความสนใจของนักเรียน และในทุกกิจกรรมจะมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระท่ีปรากฏอยูตาม

สาระการเรียนรูโดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม  

สําหรับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดเพ่ิมสาระเทคโนโลยี 

ซ่ึงประกอบดวยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ ท้ังนี้เพ่ือเอ้ือตอการจัดการเรียนรู    

บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิด   

สะเต็มศึกษา 

2. ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวย 

เปนภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยมีไวเพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัดท่ีจะไดเรียนในแตละกิจกรรมของหนวยนั้น ๆ และเปนแนวทางใหครูผูสอนนําไปปรับปรุง

และเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

3. จุดประสงคการเรียนรู   

ในแตละหนวยการเรียนรูนักเรียนจะไดทํากิจกรรมอยางหลากหลาย ในแตละสวนของหนังสือเรียน

ท้ังสวนนําบท นําเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดชั้นปเพ่ือให นักเรียน

เกิดการเรียนรู โดยยึดหลักใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการแกปญหา การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตและ

ในสถานการณใหม มีทักษะในการใชเทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข   
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4. บทน้ีมีอะไร 

เปนสวนท่ีบอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวยชื่อเรื่อง คําสําคัญ และชื่อกิจกรรม เพ่ือ

ครูจะไดทราบองคประกอบโดยรวมของแตละบท 

5. สื่อการเรยีนรูและแหลงเรียนรู 

เปนสวนท่ีบอกรายละเอียดสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูท่ีตองใชสําหรับการเรียนในบท เรื่อง และ

กิจกรรมนั้น ๆ โดยสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูประกอบดวยหนาหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม 

และอาจมีโปรแกรมประยุกต เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนูปกรณหรือตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครู 

6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

เปนทักษะท่ีนักเรียนจะไดฝกปฏิบัติในแตละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เปนทักษะท่ีนักวิทยาศาสตรนํามาใชในกระบวนการตาง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู สวนทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีชวยเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานตาง ๆ 

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ มีดังนี้  

รายการตัวอยางวีดิทัศน

ปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
Short link QR code 

วีดิทัศน   การสังเกตและการ    

ลงความเห็นจากขอมูล  

ทําไดอยางไร 

การสังเกตและการลง

ความเห็นจากขอมูล 

http://ipst.me/8115    

 

 

 
 

วีดิทัศน   การวัดทําไดอยางไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน   การใชตัวเลขทําได

อยางไร 

การใชจํานวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน   การจําแนกประเภท 

ทําไดอยางไร 

การจําแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน   การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับสเปซ

ทําไดอยางไร 

การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน   การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับเวลา

ทําไดอยางไร 

การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120 
 

 
 

วีดิทัศน   การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล    

ทําไดอยางไร 

การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

http://ipst.me/8121 
 

 
 

วีดิทัศน   การพยากรณทําได

อยางไร 

การพยากรณ http://ipst.me/8122 
 

 
 

http://ipst.me/8115
http://ipst.me/8116
http://ipst.me/8117
http://ipst.me/8118
http://ipst.me/8119
http://ipst.me/8120
http://ipst.me/8121
http://ipst.me/8122
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รายการตัวอยางวีดิทัศน

ปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
Short link QR code 

วีดิทัศน   ทําการทดลองได

อยางไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123 
 

 
 

วีดิทัศน   การตั้งสมมติฐานทํา  

ไดอยางไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124 
 

 
 

วีดิทัศน   การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปรและ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการทําได

อยางไร 

การกําหนดและควบคุม   

ตัวแปรและ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน   การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป

ทําไดอยางไร 

การตีความหมายขอมูลและ

ลงขอสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน   การสรางแบบจําลอง

ทําไดอยางไร 

การสรางแบบจําลอง http://ipst.me/8127 
 

 
 

 

http://ipst.me/8123
http://ipst.me/8124
http://ipst.me/8125
http://ipst.me/8126
http://ipst.me/8127


ฐ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 

เปนความเชื่อ ความรู หรือความเขาใจท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากประสบการณใน

การเรียนรูท่ีรับมาผิดหรือนําความรูท่ีไดรับมาสรุปความเขาใจของตนเองผิด แลวไมสามารถอธิบาย

ความเขาใจนั้นได โดยเม่ือเรียนจบบทนี้แลวครูควรแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นใหเปนแนวคิดท่ี

ถูกตอง 

8. บทน้ีเริ่มตนอยางไร 

เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดดวยตนเอง 

รูจักคนควาหาเหตุผล โดยครูกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ และใหนักเรียนตอบ

คําถามสํารวจความรูกอนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนโดยครูยังไมเฉลยคําตอบ

ท่ีถูกตอง เพ่ือใหนักเรียนไปหาคําตอบจากเรื่องและกิจกรรมตาง ๆ ในบทนั้น 

9. เวลาท่ีใช  

เปนการเสนอแนะวาในแตละสวนควรใชเวลาประมาณก่ีชั่วโมง เพ่ือชวยใหครูผูสอนไดจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามครูอาจปรับเปลี่ยนเวลาไดตามสถานการณและ

ความสามารถของนักเรียน   

10. วัสดุอุปกรณ  

เปนรายการวัสดุอุปกรณท่ีใชท้ังหมดในการจัดกิจกรรม โดยอาจมีท้ังวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ

สําเร็จรูป อุปกรณพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 

11. การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป  

เปนการเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครูสําหรับการจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป เพ่ือครูจะไดเตรียมสื่อ 

อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ท่ีตองใชในกิจกรรมใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีและมีจํานวนท่ีเพียงพอกับ

นักเรียน โดยอาจมีบางกิจกรรมตองทําลวงหนาหลายวัน เชน การเตรียมถุงปริศนาและขาวโพดค่ัว

หรือสิ่งท่ีกินได 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดท่ีเปนรูปธรรม จึงควรจัดการเรียนการสอนท่ี

มุงเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติหรือทําการทดลองซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีนักเรียนจะไดมีประสบการณตรง ดังนั้น

ครูผูสอนจึงตองเตรียมตัวเองในเรื่องตอไปนี้  

11.1  บทบาทของครู โดยครูจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นําหรือผูถายทอด

ความรูเปนผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นไปใช

สรางสรรคความรูของตนเอง  
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11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน โดยครูควรเตรียมนักเรียนใหพรอมอยูเสมอในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ บางครั้งนักเรียนไมเขาใจและอาจจะทํากิจกรรมไมถูกตอง ดังนั้นครูจึงตอง

เตรียมตัวเอง โดยทําความเขาใจในเรื่องตอไปนี้  

  การสืบคนขอมูลหรือการคนควาเปนการหาความรูดวยตนเอง โดยวิธีการตาง ๆ เชน 

การสอบถามจากผูรูในทองถ่ิน การดูจากรูปภาพแผนภูมิ การอานหนังสือหรือเอกสาร

เทาท่ีหาได นั่นคือการใหนักเรียนเปนผูหาความรูและพบความรูหรือขอมูลดวยตนเอง ซ่ึง

เปนการเรียนรูวิธีแสวงหาความรู  

  การนําเสนอ มีหลายวิธี เชน การใหนักเรียนหรือตัวแทนกลุมออกมาเลาเรื่องท่ีไดรับ

มอบหมายใหไปสํารวจ สังเกต หรือทดลองหรืออาจใหเขียนเปนคําหรือเปนประโยคลงใน

แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอ่ืนตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจใหวาดรูป หรือตัด

ขอความจากหนังสือพิมพ แลวนํามาติดไวในหอง เปนตน 

  การสํารวจ ทดลอง สืบคนขอมูล สรางแบบจําลองหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสรางองคความรูเปน

สิ่งสําคัญยิ่งตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูผูสอนสามารถใหนักเรียนทํากิจกรรมไดท้ังใน

หองเรียน นอกหองเรียนหรือท่ีบาน โดยไมจําเปนตองใชอุปกรณวิทยาศาสตรราคาแพง 

ซ่ึงอาจดัดแปลงจากสิ่งของเหลือใช หรือใชวัสดุธรรมชาติมาทํากิจกรรมได ขอสําคัญ คือ 

ครูผูสอนตองใหนักเรียนทราบวา ทําไมจึงตองทํากิจกรรมนั้น และจะตองทําอะไร อยางไร 

ผลจากการทํากิจกรรมจะสรุปผลอยางไร ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดความรู ความคิด และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพรอมกับเกิดคานิยม คุณธรรม เจตคติทาง

วิทยาศาสตรดวย 

12. แนวการจัดการเรียนรู 

  เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมุงสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิด

ดวยตนเอง รูจักคนควาหาเหตุผลและสามารถแกปญหาไดดวยการนําเอาวิธีการตาง ๆ ของกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใช วิธีการจัดการเรียนรูท่ี สสวท. เห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํานักเรียนไปสูเปาหมายท่ี

กําหนดไวก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ การมองเห็นปญหา        

การสํารวจตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหวางครูกับนักเรียนเพ่ือนําไปสูขอมูลสรุป  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามคูมือครูนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามบริบทของ

ตนเองใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยจะคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

12.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน โดยครูควรใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลาดวยการกระตุนใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและอภิปรายผล 

โดยใชเทคนิคตาง ๆ ของการสอน เชน การใชคําถาม การเสริมพลังมาใชใหเปนประโยชน 

ท่ีจะทําใหการเรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา  



ฒ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

12.2  การใชคําถาม โดยครูควรวางแผนการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะนํานักเรียนเขา

สูบทเรียนและลงขอสรุปไดโดยท่ีไมใชเวลานานเกินไป ซ่ึงครูควรเลือกใชคําถามท่ีมีความ

ยากงายพอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การสํารวจตรวจสอบซํ้า เปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู ครู

ควรเนนย้ําใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบซํ้าเพ่ือนําไปสูขอสรุปท่ีถูกตองมากข้ึนและเชื่อถือได 

13. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

  เปนขอเสนอแนะสําหรับครูท่ีอาจเปนประโยชนในการจัดการเรียนรู เชน ตัวอยางวัสดุอุปกรณท่ี

เหมาะสม หรือใชแทน ขอควรระวัง วิธีการใชอุปกรณใหเหมาะสมและปลอดภัย วิธีการทํากิจกรรม

เพ่ือลดขอผิดพลาด ตัวอยางตาราง และเสนอแหลงเรียนรูเพ่ือการคนควาเพ่ิมเติม 

14. ความรูเพ่ิมเติมสาํหรับครู  

  เปนความรูเพ่ิมเติมในเนื้อหาท่ีสอนซ่ึงจะมีรายละเอียดท่ีลึกข้ึน เพ่ือเพ่ิมความรูและความม่ันใจ

ใหกับครูในเรื่องท่ีจะสอนและแนะนํานักเรียนท่ีมีความสามารถสูง แตครูตองไมนําไปสอนนักเรียน 

เพราะไมเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  

15. อยาลืมนะ 

 เปนสวนท่ีเตือนไมใหครูเฉลยคําตอบท่ีถูกตองใหกับนักเรียน หรือครูรับฟงความคิดและเหตุผลของ

นักเรียนกอน โดยครูควรใหคําแนะนําท่ีจะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดดวยตนเองและใหความสนใจ

ตอคําถามของนักเรียนทุกคน เพ่ือใหนักเรียนไดคิดดวยตนเองและครูจะไดทราบวานักเรียนมีความรู

ความเขาใจในเรื่องนั้นอยางไรบาง  

16. แนวการประเมินการเรยีนรู 

เปนการประเมินการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดจากการอภิปรายในชั้นเรียน คําตอบของนักเรียน

ระหวางการจัดการเรียนรูและในแบบบันทึกกิจกรรม รวมท้ังการฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

17. กิจกรรมทายบท 

 เปนสวนที่ใหนักเรียนไดสรุปความรู ความเขาใจ ในบทเรยีน และไดตรวจสอบความรูใน

เนื้อหาที่เรียนมาทัง้บท หรอือาจตอยอดความรูในเรือ่งนัน้ ๆ  

ขอแนะนําเพ่ิมเติม 

1. การสอนการอาน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคําวา “อาน” หมายถึง วาตาม

ตัวหนังสือ ถาออกเสียงดวย เรียกวา อานออกเสียง ถาไมตองออกเสียง เรียกวา อานในใจ หรืออีกความหมาย

ของคําวา “อาน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือใหเขาใจ เชน อานสีหนา อานริมฝปาก อานใจ  ตีความ 

เชน อานรหัส อานลายแทง  
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เม่ือปพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอานเปนทักษะท่ี

สําคัญ จําเปนตองเนนและฝกฝนใหแกนักเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากการอานเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําให

ผูอานสรางความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห ตีความในระหวางอาน ผูอานจะตองรูหัวเรื่อง รูจุดประสงคการ

อาน มีความรูทางภาษาใกลเคียงกับภาษาท่ีใชในหนังสือท่ีอานและจําตองใชประสบการณเดิมท่ีเปน

ประสบการณพ้ืนฐานของผูอาน ทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน ท้ังนี้นักเรียนแตละคนอาจมีทักษะในการอานท่ี

แตกตางกัน ข้ึนกับองคประกอบหลายอยาง เชน ประสบการณเดิมของนักเรียน ความสามารถดานภาษา หรือ

ความสนใจเรื่องท่ีอาน ครูควรสังเกตนักเรียนวานักเรียนแตละคนมีความสามารถในการอานอยูในระดับใด ซ่ึง

ครูจะตองพิจารณาท้ังหลักการอาน และความเขาใจในการอานของนักเรียน ท้ังนี้ สสวท. ขอเสนอแนะวิธีการ

สอนแบบตาง ๆ เพ่ือเปนการฝกทักษะการอานของนักเรียน ดังนี้  

 เทคนิคการสอนแบบ DR-TA (The directed reading-thinking activity) 

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการ

อานดวยตนเอง โดยใหนักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือคําตอบลวงหนาจากประสบการณเดิมของนักเรียน โดยมี

ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครจูัดแบงเนื้อเรื่องท่ีจะอานออกเปนสวนยอย และวางแผนการสอนอานของเนื้อเรื่องท้ังหมด  

2. ในการนําเขาสูบทเรียน ครูชักชวนใหนักเรียนคิดวานักเรียนรูอะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอานบาง 

3. ครูใหนักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวขอ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาท่ีจะเรียน 

4. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องท่ีกําลังจะอาน ซ่ึงอาจใหนักเรียนคิดวาจะไดเรียน

เก่ียวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  

5. ครูอาจใหนักเรียนเขียนสิ่งท่ีตนเองคาดคะเนไว โดยจะทําเปนรายคนหรือเปนคูก็ได หรือครูนํา

อภิปรายแลวเขียนแนวคิดของนักเรียนแตละคนไวบนกระดาน  

6. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายวาการคาดคะเนของตนเองตรง

กับเนื้อเรื่องท่ีอานหรือไม ถานักเรียนประเมินวาเรื่องท่ีอานมีเนื้อหาตรงกับท่ีคาดคะเนไวใหนักเรียน

แสดงขอความท่ีสนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  

7. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน โดยครูวิเคราะหวานักเรียนแตละคนสามารถใชการคาดคะเนดวย

ตนเองอยางไรบาง  

8. ทําซํ้าข้ันตอนเดิมในการอานเนื้อเรื่องสวนอ่ืน ๆ เม่ือจบท้ังเรื่องแลว ครูปดเรื่องโดยการทบทวน

เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนท่ีควรใชสําหรับการอานเรื่องอ่ืน ๆ  

 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learning)  

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมอยางเปน

รูปธรรมและเปนระบบ โดยผานตาราง 3 ชอง คือ K-W-L (นักเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน นักเรียน

ตองการรูอะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องท่ีอาน) โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียน

การสอน ดังนี้ 
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1. ครนูําเขาสูบทเรียนดวยการกระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องท่ีจะอาน เชน การ

ใชคําถาม การนําดวยรูปภาพหรือวีดิทัศนท่ีเก่ียวกับเนื้อเรื่อง  

2. ครูทําตารางแสดง K-W-L และอธิบายข้ันตอนการทํากิจกรรมโดยใชเทคนิค K-W-L วามีข้ันตอน 

ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1  กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ข้ัน K มาจาก know (What we know) เปนข้ันตอนท่ีให

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน แลวบันทึกสิ่งท่ีตนเองรูลงใน

ตารางชอง K ข้ันตอนนี้ชวยใหนักเรียนรูวาตนเองรูอะไรแลวตองอานอะไร โดยครูพยายาม

ตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

ข้ันท่ี 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ข้ัน W มาจาก want (What we want to know) เปน

ข้ันตอนท่ีใหนักเรียนตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีตองการรูเก่ียวกับเรื่องท่ีกําลังจะอาน โดยครูและ

นักเรียนรวมกันกําหนดคําถาม แลวบันทึกสิ่งท่ีตองการรูลงในตารางชอง W 

ข้ันท่ี 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ข้ัน L มาจาก learn (What we have learned) เปน

ข้ันตอนท่ีสํารวจวาตนเองไดเรียนรูอะไรบางจากการอาน โดยหลังจากอานเนื้อเรื่อง นักเรียน

หาขอความมาตอบคําถามท่ีกําหนดไวในตารางชอง W จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการอานมา

จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสรุปเนื้อหาสําคัญลงในตารางชอง L 

3. ครแูละนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบคําตอบในตาราง K-W-L  

4. ครูและนักเรียนอาจรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชตาราง K-W-L มาชวยในการเรียนการสอนการอาน 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนมีความเขาใจในการจัดหมวดหมูของคําถามและตั้งคําถาม เพ่ือจะ

ไดมาซ่ึงแนวทางในการหาคําตอบ ซ่ึงนักเรียนจะไดพิจารณาจากขอมูลในเนื้อเรื่องท่ีจะเรียนและประสบการณ

เดิมของนักเรียน โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดทําชุดคําถามตามแบบ QAR จากเรื่องท่ีนักเรียนควรรูหรือเรื่องใกลตัวของนักเรียน เพ่ือชวยให

นักเรียนเขาใจถึงการจัดหมวดหมูของคําถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะอานตอไป 

2. ครูแนะนําและอธิบายเก่ียวกับการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนในการอานและตั้งคําถาม

ตามหมวดหมู ไดแก คําถามท่ีตอบโดยใชเนื้อหาจากสิ่งท่ีอาน คําถามท่ีตองคิดและคนควาจากสิ่งท่ีอาน 

คําถามท่ีไมมีคําตอบโดยตรงในเนื้อหาซ่ึงนักเรียนใชความรูเดิมและสิ่งท่ีผูเขียนเขียนไว และคําถามท่ี

ใชความรูเดิมของนักเรียนในการตอบคําถาม  

3. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง ตั้งคําถามและตอบคําถามตามหมวดหมู และรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปคําตอบ

ของคําถาม 

4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชเทคนิคนี้ดวยตนเองไดอยางไร 

5. ครูและนักเรียนอาจรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชตาราง K-W-L มาชวยในการเรียนการสอนการอาน 
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2. การใชงานส่ือ QR CODE 

 QR CODE เปนรหัสหรือภาษาท่ีตองใชโปรแกรมอานหรือสแกนขอมูลออกมา ซ่ึงตองใชงานผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดตั้งกลองไว แลวอาน QR Code ผานโปรแกรมตาง ๆ เชน 

LINE (สําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ี) Code Two QR Code Reader (สําหรับคอมพิวเตอร) Camera (สําหรับ

ผลิตภัณฑของ Apple Inc.) 

ข้ันตอนการใชงาน 

 1. เปดโปรแกรมสําหรับอาน QR Code  

 2. เลื่อนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต เพ่ือสองรูป QR Code ไดท้ังรูป 

 3. เปดไฟลหรือลิงกท่ีข้ึนมาหลังจากโปรแกรมไดอาน QR CODE  

**หมายเหตุ อุปกรณท่ีใชอาน QR CODE ตองเปด Internet ไวเพ่ือดึงขอมูล 

3. การใชงานโปรแกรมประยุกตความจริงเสริม (ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ) 

 โปรแกรมประยุกตความจริงเสริม (AR) เปนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนสื่อเสริมชวยใหนักเรียน

เขาใจเนื้อหาสาระของแตละชั้นปอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงสําหรับระดับประถมศึกษาปท่ี 1 จะใชงานผาน

โปรแกรมประยุกต  “วิทย ป.1” ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดทาง Play Store หรือ Apps Store  

**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟลท่ีใหญประมาณ 150 เมกะไบต หากพ้ืนท่ีจัดเก็บไมเพียงพออาจ

ตองลบขอมูลบางอยางออกกอนติดตั้งโปรแกรม 

ข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 1. เขาไปท่ี Play Store ( ) หรือ Apps Store ( ) 

 2. คนหาคําวา “วิทย ป.1”  

 3. กดเขาไปท่ีโปรแกรมประยุกตท่ี สสวท. พัฒนา  

 4. กด “ติดตั้ง” และรอจนติดตั้งเรียบรอย 

 5. เขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาแรก จากนั้นกด “วิธีการใชงาน” เพ่ือศึกษาการใชงานโปรแกรม

เบื้องตนดวยตนเอง 

 6. หลังจากศึกษาวิธีการใชงานดวยตนเองแลว กด “สแกน 

AR” และเปดหนังสือเรียนหนาท่ีมีสัญลักษณ AR 

 7. สองรูปท่ีอยูบริเวณสัญลักษณ AR โดยมีระยะหางประมาณ 

10 เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองตาง ๆ ตาม

ความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.1 - ป.3) ตามธรรมชาติแลวมีความอยากรูอยากเห็น

เก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว และเรียนรูไดดีท่ีสุดดวยการคนพบ จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยอาศัยประสาท

สัมผัสท้ังหา สวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) มีพัฒนาการทางสติปญญาจากข้ันการคิด

แบบรูปธรรมไปสูข้ันการคิดแบบนามธรรม มีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว และสนใจวาสิ่งตาง ๆ ถูกประกอบ

เขาดวยกันอยางไร และสิ่งเหลานั้นทํางานกันอยางไร นักเรียนในชวงวัยนี้สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน คือ การใหโอกาสนักเรียนมีสวน

รวมในการลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การคนพบ ตามดวยการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการอภิปราย มีการ

แลกเปลี่ยนผลการทดลองดวยคําพูด หรือวาดภาพ และมีการอภิปรายเพ่ือสรุปผลรวมกัน สําหรับนักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตองการโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุมโดยการทํางานแบบ

รวมมือ ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกันซ่ึงจะเปนการสรางความสามัคคี และ

ประสานสัมพันธระหวางนักเรียนในระดับนี้ดวย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
 

 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร หมายถึงวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรใชเพ่ือศึกษาสิ่งตาง ๆ รอบตัว

อยางเปนระบบ และเสนอคําอธิบายเก่ียวกับสิ่งท่ีศึกษาดวยขอมูลท่ีไดจากการทํางานทางวิทยาศาสตร มีวิธีการอยู

หลากหลาย เชน การสํารวจ การสืบคน การทดลอง การสรางแบบจําลอง  

 นักเรียนทุกระดับชั้นควรไดรับโอกาสในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรและพัฒนาความสามารถใน

การคิดและแสดงออกดวยวิธีการท่ีเชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรูซ่ึงรวมท้ังการตั้งคําถาม การวางแผนและ

ดําเนินการสืบเสาะหาความรู การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการรวบรวมขอมูล การคิดอยางมี

วิจารณญาณและมีเหตุผลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพยานหลักฐานและการอธิบาย การสรางและวิเคราะห

คําอธิบายท่ีหลากหลาย และการสื่อสารขอโตแยงทางวิทยาศาสตร 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนมีสวนรวม

ในกระบวนการทํานาย จัดกระทําและตีความหมายขอมูล และสื่อสารเก่ียวกับผลท่ีไดโดยใชคําศัพททางวิทยาศาสตร 

วิธีการนี้มีศักยภาพสูงในการจูงใจนักเรียนและทําใหนักเรียนตื่นตัว เปนการกระตุนความอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับ     

สิ่งตางๆ รอบตัวนักเรียน และในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย การนําวิธีนี้ไปใชได

อยางประสบความสําเร็จ ตองอาศัยการเตรียมตัวและการคิดลวงหนาของครูผูสอน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ

สืบเสาะหาความรู ควรมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีความตอเนื่องกันจากท่ีเนนครูเปนสําคัญไปจนถึงเนนนักเรียน

เปนสําคัญ ดังนี้ การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured Inquiry) การสืบเสาะหาความรูแบบ

ท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided Inquiry)  การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง 

(Open Inquiry) นักเรียนทํากิจกรรมตามท่ีครูกําหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบจากคําถามท่ีครู

ตั้งข้ึน นักเรียนตั้งคําถามในหัวขอท่ีครูเลือก พรอมท้ังออกแบบการสํารวจตรวจสอบดวยตนเอง 
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การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured Inquiry)  

 การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูตั้งคําถามและบอกวิธีการใหนักเรียนคนหาคําตอบ ครูชี้แนะ

นักเรียนทุกข้ันตอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนื้อหาบางเรื่องในสาระการเรียนรูเหมาะท่ีจะใชการ

สืบเสาะดวยวิธีนี้ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับคําถามตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองใชเครื่องมือทดลองพิเศษ 

เชน 

    พืชสูญเสียน้ําโดยผานทางใบใชหรือไม  

   อะไรบางท่ีจําเปนตอการเผาไหม  

   อะไรคือความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนท่ี 

 ประโยชนของการสืบเสาะหาความรูโดยวิธีนี้คือ ทําใหนักเรียนคุนเคยกับวิธีการสืบเสาะหาความรู เพ่ือนําไปสู

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนื่องจากนักเรียนจะไดรับการฝกฝนเทคนิคบางอยาง เชน การทดสอบ

คา pH หรือการคํานวณหาคาความหนาแนน ซ่ึงครูสามารถทราบลวงหนาถึงคําถามท่ีนักเรียนจะตั้งข้ึนเพ่ือหาคําตอบ 

จึงทําใหครูมีความพรอมในสิ่งท่ีตองอภิปรายรวมกัน 

 การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทางอาจไมไดทําใหนักเรียนมีสวนรวมท้ังหมดหรือไมได

พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณข้ันสูงเหมือนอยางสองรูปแบบถัดไป   

การสืบเสาะหาความรูแบบท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided Inquiry) 

การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูตั้งคําถามและจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบ

ใหกับนักเรียน นักเรียนจะเปนผูออกแบบการทดลองดวยตัวเอง หัวขอเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรูหลายหัวขอ

สามารถใชการสืบเสาะหาความรูแบบนี้ คําถามท่ีครูอาจใชถามนักเรียน เชน  

● จะเกิดอะไรข้ึนกับบอลลูนถาบอลลูนลอยจากบริเวณท่ีมีอากาศรอนไปสูบริเวณท่ีมีอากาศเย็น  

● พืชโดยท่ัวไปมีโครงสรางอะไรท่ีเหมือนกัน  

● จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือหยอนวัตถุท่ีมีมวลตางกันลงในน้ํา  

การสืบเสาะหาความรูแบบท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทางตองการใหนักเรียนคุนเคยกับข้ันตอน

หลักของการสืบเสาะหาความรู ครูมีความรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูและ

ติดตามประเมินนักเรียน 

การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Open Inquiry)  

 การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบใหกับนักเรียน 

แตนักเรียนเปนผูตั้งคําถามและออกแบบการสํารวจตรวจสอบดวยตัวเอง ตอไปนี้เปนตัวอยางวัสดุอุปกรณท่ีครู

จัดหาใหกับนักเรียน แลวใหนักเรียนตั้งคําถามปญหาท่ีเก่ียวของกับวัสดุอุปกรณท่ีจัดให เชน  

● เทียนไข ไมขีดไฟ แผนกันแสงท่ีแสงผานไดตางกัน  

● สิ่งของตางๆ หลายชนิดท่ีอาจจมหรือลอยน้ํา  

● ของแข็ง บีกเกอร น้ํา และแทงแกวคน  

● ถุงท่ีมีกอนหินขนาดตาง ๆ 1 ถุง 
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 เนื่องจากนักเรียนเปนผูออกแบบการทดลองตามคําถามท่ีตั้งข้ึนเอง จึงเปนการยากท่ีจะใชวิธีการนี้กับ

หัวขอเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู สิ่งสําคัญในการสืบเสาะหาความรูแบบนี้คือ การท่ีนักเรียนเลือกหัวขอเรื่อง

หลังจากการตรวจสอบวัสดุอุปกรณท่ีกําหนดมาให เพ่ือใหประสบความสําเร็จกับการสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ 

ครูควรสามารถ จัดการเรียนการสอนไดดังนี้ 

● วางแผนการประเมินท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูอยางรอบคอบ  

● สรางกฎระเบียบในหองเรียนในการทํางานรวมกันของนักเรียน และการใชวัสดุอุปกรณการ

ทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

● ใหคําแนะนํากับนักเรียนท่ียังสับสนเก่ียวกับการสืบเสาะหาความรูโดยวิธีนี้  

● เตรียมคําถามหลังจากการทํากิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนการ

สอนแบบการสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทางนี้ อาจทําใหครูตองเผชิญ

ปญหาเฉพาะหนามากข้ึนกวา การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูแบบครู

เปนผูกําหนดแนวทาง แตถาใชหัวขอท่ีเหมาะสมและมีการเตรียมบทเรียนอยางรอบคอบ วิธี

นี้สามารถทําใหท้ังนักเรียนและครูตื่นตัว และยังเปนการใหโอกาสนักเรียนในการพัฒนา

ทักษะการสืบเสาะหาความรูและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรอีกดวย 

การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในหองเรียน 

 เราสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในหองเรียนโดยจัดโอกาสใหนักเรียนไดสืบเสาะหาความรู

ทางวิทยาศาสตรตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยกระบวนการแบบเดียวกันกับท่ีนักวิทยาศาสตรสืบเสาะ แตอาจมี

รูปแบบท่ีหลากหลายตามบริบทและความพรอมของครูและนักเรียน เชน การสืบเสาะหาความรูแบบปลายเปด 

(Opened Inquiry) ท่ีนักเรียนเปนผูควบคุมการสืบเสาะหาความรูของตนเองตั้งแตการสรางประเด็นคําถาม   

การสํารวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งท่ีศึกษาโดยใชขอมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence) ท่ี

ไดจากการสํารวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรูท่ีเก่ียวของหรือคําอธิบายอ่ืนเพ่ือปรับปรุง

คําอธิบายของตนและนําเสนอตอผูอ่ืน นอกจากนี้ ครูอาจใชการสืบเสาะหาความรูท่ีตนเองเปนผูกําหนด

แนวทางในการทํากิจกรรม (Structured Inquiry) โดยครูสามารถแนะนํานักเรียนไดตามความเหมาะสม  

ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ครูสามารถออกแบบการสอนใหมี

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

1. นักเรียนมีสวนรวมในประเด็นคําถามทางวิทยาศาสตร  คําถามทางวิทยาศาสตรในท่ีนี้หมายถึงคําถาม

ท่ีนําไปสูการสืบเสาะคนหาและรวบรวมขอมูลหลักฐาน คําถามท่ีดีควรเปนคําถามท่ีนักเรียนสามารถ    

หาขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือตอบคําถามนั้น ๆ ได  

2. นักเรียนใหความสําคัญกับขอมูลหลักฐานในการอธิบายและประเมินคําอธิบายหรือคําตอบ นักเรียน

ตองลงมือทําปฏิบัติการ เชน สังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง เพ่ือนําหลักฐานเชิงประจักษตาง ๆ         

มาเชื่อมโยง หาแบบรูป และอธิบายหรือตอบคําถามท่ีศึกษา  
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3. นักเรียนอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตรจากหลักฐานเชิงประจักษ โดยตองอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผล 

ตองแสดงความสัมพันธชองขอมูลเชิงประจักษท่ีรวบรวมได สามารถจําแนก วิเคราะห  ลงความเห็น

จากขอมูล พยากรณ ตั้งสมมติฐาน หรือลงขอสรุป  

4. นักเรียนประเมินคําอธิบายของตนกับคําอธิบายอ่ืนๆ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจแนวคิด            

ทางวิทยาศาสตร นักเรียนสามารถประเมิน (Judge) ขอมูลและหลักฐานตางๆ เพ่ือตัดสินใจ (Make 

Decision) วาควรเพิกเฉยหรือนําคําอธิบายนั้นมาพิจารณาและปรับปรุงคําอธิบายของตนเอง         

ในขณะเดียวกันก็สามารถประเมินคําอธิบายของเพ่ือน บุคคลอ่ืน หรือแหลงขอมูลอ่ืน แลวนํามา

เปรียบเทียบ เชื่อมโยง สัมพันธ แลวสรางคําอธิบายอยางมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน ซ่ึงสอดคลอง

กับความรูทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับการยอมรับแลว 

5. นักเรียนสื่อสารการคนพบของตนใหผูอ่ืนเขาใจ นักเรียนไดสื่อสารและนําเสนอการคนพบของตนใน

รูปแบบท่ีผูอ่ืนเขาใจ สามารถทําตามได รวมท้ังเปดโอกาสใหไดมีการซักและตอบคําถาม ตรวจสอบ

ขอมูล ใหเหตุผล วิจารณและรับคําวิจารณและไดแนวคิดหรือมุมมองอ่ืนในการปรับปรุงการอธิบาย 

หรือวิธีการสืบเสาะคนหาคําตอบ 

แผนผังการสืบเสาะหาความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในหองเรียน 
  

มีสวนรวมในคําถาม 

เก็บขอมูลหลักฐาน 

อธิบายสิ่งท่ีพบ เชื่อมโยงสิ่งท่ีพบกับสิ่งท่ีผูอ่ืนพบ 

สื่อสารและใหเหตุผล 



บ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ครูสามารถออกแบบการสอนใหเหมาะสม

และสอดคลองกับเนื้อหาท่ีสอน สภาพหองเรียน ความพรอมของครูและนักเรียน และบริบทอ่ืนๆ การยืดหยุน

ระดับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสามารถอธิบายไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ลักษณะจําเปนของการสืบเสาะหาความรูในชั้นเรียนและระดับของการสืบเสาะหาความรู 

ลักษณะจําเปน ระดับการสืบเสาะหาความรู 

1. นักเรียนมสีวนรวม

ในประเด็นคาํถาม

ทางวิทยาศาสตร 

นักเรียนเปนผูถาม

คําถาม 

นักเรียนเลือกคําถาม

และสรางคําถามใหม

จากรายการคําถาม 

นักเรียนพิจารณา

และปรับคําถามท่ีครู

ถามหรือคําถามจาก

แหลงอ่ืน 

นักเรียนสนใจคําถาม

จาก สื่อการสอนหรือ

แหลงอ่ืนๆ 

2. นักเรียนให

ความสําคญักับ

ขอมูลหลักฐานท่ี

สอดคลองกับ

คําถาม 

นักเรียนกําหนด

ขอมูลท่ีจําเปนในการ

ตอบคําถามและ

รวบรวมขอมลู 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีนําในการเก็บ

รวบรวมขอมลูท่ี

จําเปน 

นักเรียนไดรับขอมลู

เพ่ือนําไปวิเคราะห 

นักเรียนไดรับขอมลู

และการบอกเลา

เก่ียวกับ การวิเคราะห

ขอมูล 

3. นักเรียนอธิบายสิ่ง

ท่ีศึกษาจาก

หลักฐานหรือ

ขอมูล 

นักเรียนอธิบายสิ่งท่ี

ศึกษาหลังจาก

รวบรวมและสรุป

ขอมูล/หลักฐาน 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีแนะในการสราง

คําอธิบายจากขอมูล

หลักฐาน 

  นักเรียนไดรับ

แนวทาง 

  ท่ีเปนไปไดเพ่ือสราง

คําอธิบายจากขอมูล

หลักฐาน 

นักเรียนไดรับหลักฐาน

หรือขอมูล 

4. นักเรียนเช่ือมโยง

คําอธิบายกับ    

องคความรูทาง

วิทยาศาสตร 

นักเรียนตรวจสอบ

แหลงขอมูลอ่ืนและ

เช่ือมโยงกับ

คําอธิบายท่ีสรางไว 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีนําเก่ียวกับ

แหลงขอมูลและ

ขอบเขตความรูทาง

วิทยาศาสตร 

 นักเรียนไดรับการ  

แนะนําถึงความ

เช่ือมโยงท่ีเปนไปได 

นักเรียนไดรับการ

เช่ือมโยงท้ังหมด 

5. นักเรียนสื่อสาร

และใหเหตุผล

เก่ียวกับการ

คนพบของตน 

นักเรียนสราง

ขอคิดเห็นท่ีมีเหตุผล

และมีหลักการเพ่ือ

สื่อสารคําอธิบาย 

นักเรียนไดรับการ

ฝกฝนในการพัฒนา

วิธีการสื่อสาร 

 นักเรียนไดรับ

แนวทางกวางๆ 

สําหรับการสื่อสารท่ี

ชัดเจน ตรงประเด็น 

นักเรียนไดรับ

คําแนะนําถึงข้ันตอน

และวิธีการสื่อสาร 

 มาก                          ปริมาณการจัดการเรยีนรูโดยนักเรียน                                นอย                                                     

นอย                        ปริมาณการช้ีนําโดยครูหรือสื่อการสอน                              มาก                                                         

 

 

 

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1     ป 

 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตรท่ีมีความแตกตางจากศาสตรอ่ืน ๆ 

เปนคานิยม ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายท่ีบอกวา วิทยาศาสตร คืออะไร มีการทํางานอยางไร 

นักวิทยาศาสตรคือใคร ทํางานอยางไร และงานดานวิทยาศาสตรมีความสัมพันธอยางไรกับสังคม คานิยม 

ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายเหลานี้จะผสมกลมกลืนอยูในตัววิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร และการ

พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน ความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ึนอยูกับระดับพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนและ

ประสบการณท่ีครูจัดใหกับนักเรียน ความสามารถของนักเรียนในการสังเกตและการส่ือความหมายในสิ่งท่ี

สังเกตของนักเรียนในระดับนี้คอย ๆ พัฒนาข้ึน ครูควรอํานวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและแนวคิดทางวิทยาศาสตรของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มท่ีจะเขาใจวาวิทยาศาสตร

คืออะไร วิทยาศาสตรทํางานอยางไร และนักวิทยาศาสตรทํางานกันอยางไรจากการทํากิจกรรมในหองเรียน 

จากเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร และจากการอภิปรายในหองเรียน 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซ่ึงกําลังพัฒนาฐานความรูโดยใชการสังเกตมากข้ึน 

สามารถนําความรูมาใชเพ่ือกอใหเกิดความคาดหวังเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรูสําหรับนักเรียน

ในระดับนี้ ควรเนนไปท่ีทักษะการตั้งคําถามเชิงวิทยาศาสตร การสรางคําอธิบายท่ีมีเหตุผลโดยอาศัย

พยานหลักฐานท่ีปรากฏ และการส่ือความหมายเก่ียวกับความคิดและการสํารวจตรวจสอบของตนเองและของ

นักเรียนคนอ่ืนๆ นอกจากนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตรสามารถเพ่ิมความตระหนักถึงความหลากหลายของคน

ในชุมชนวิทยาศาสตร นักเรียนในระดับนี้ควรมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีชวยใหเขาคิดอยางมีวิจารณญาณ

เกี่ยวกับพยานหลักฐานและความสัมพันธระหวางพยานหลักฐานกับการอธิบาย 

 

การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนแตละระดับช้ันมีพัฒนาการเปนลําดับดังนี้  

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถตั้งคําถาม บรรยายคําถามดวยคําพูด และเขียน

เกี่ยวกับคําถาม เขาสามารถสํารวจตรวจสอบคําถาม และรวบรวมพยานหลักฐานจากการสังเกต การสังเกต

ของเขาจะมีรายละเอียดมากข้ึนและมีความสัมพันธกับคําถามท่ีมีอยู นักเรียนสามารถบันทึกขอมูลในสิ่งท่ี

สังเกตและจากประสบการณของเขา นักเรียนควรไดรับโอกาสในการฝกทักษะเหลานี้โดยผานการสํารวจ

ตรวจสอบในหองเรียน นักเรียนควรไดรับโอกาสในการมองหาพยานหลักฐานและสังเกตแบบแผนท่ีเกิดข้ึน 

การอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานและความคิดควรไปดวยกันกับการสํารวจตรวจสอบ

เพ่ือใหนักเรียนไดใชความสามารถท่ีเกิดข้ึนในการทบทวนความคิดท่ีตั้งอยูบนพยานหลักฐานใหม เรื่องราว

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับนักวิทยาศาสตรสามารถชวยใหนักเรียนในระดับชั้นนี้เรียนรูวา นักวิทยาศาสตรมีความคิด



ผ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สรางสรรคและมีความอยากรูอยากเห็น และเขาสามารถเรียนรูรวมกันและแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน 

โดยผานเรื่องราวตางๆท่ีปรากฏ นักเรียนสามารถเรียนรูวาทุกคนสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรได   

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 สามารถพัฒนาความสามารถในการออกแบบและดําเนินการ

สํารวจตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีไดตั้งไว เขาควรไดรับการกระตุนในการวาดภาพสิ่งท่ีสังเกตไดและ          

ส่ือความหมายความคิดของเขาจากสิ่งท่ีสังเกต เขาควรไดรับคําแนะนําในการใชการสังเกตเพ่ือสรางคําอธิบายท่ี

มีเหตุผลในการตอบคําถามของตัวเอง การอานและการอภิปรายเรื่องราวตางๆ วาวิทยาศาสตรคืออะไร และ

วิทยาศาสตรทํางานไดอยางไร เหลานี้ลวนเปนกลวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหนักเรียนเรียนรูธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถชวยนําเสนอแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรใหม ๆ ดวย 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในระดับนี้ครูสามารถสรางความอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับ   

สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยการใหนักเรียนไดตั้งคําถามท่ีสามารถตอบไดโดยการใชฐานความรูทางวิทยาศาสตรและ

การสังเกตของตัวนักเรียนเอง นักเรียนสามารถทํางานในกลุมแบบรวมมือเพ่ือทําการสํารวจตรวจสอบท่ี

เริ่มตนจากคําถามและกระบวนการท่ีนําไปสูการคนหาขอมูลและการส่ือความหมายเก่ียวกับคําตอบของ

คําถามนั้นๆ ครูควรเนนใหนักเรียนสังเกตอยางละเอียดถ่ีถวนและสรางคําบรรยายและคําอธิบายจากสิ่งท่ี

สังเกต ควรนําเสนอตัวอยางทางประวัติศาสตรท่ีนาสนใจของความแตกตางระหวางนักวิทยาศาสตรหญิงและ

ชายท่ีทํางานในชุมชนวิทยาศาสตรจากเรื่องราวและวีดิทัศน ตัวอยางเหลานี้สามารถใหขอมูลเก่ียวกับวา

วิทยาศาสตรคืออะไรและวิทยาศาสตรทํางานอยางไร 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ควรไดรับโอกาสท่ีจะพัฒนาและทําการทดลองอยางงาย ๆ 

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเพียงตัวเดียวในแตละครั้งท่ีทําการทดลอง นักเรียนอาจตองการคําแนะนําบางใน

การทดลอง ครูจึงควรเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีจะชวยเขาใหเหตุผลเก่ียวกับการสังเกต การส่ือ

ความหมายกับคนอ่ืน ๆ และวิจารณการทํางานของตนเองและของคนอ่ืน ๆ โดยผานกิจกรรมท่ีลงมือ

ปฏิบัติการทดลองและการอภิปราย นักเรียน สามารถเรียนรูถึงความแตกตางระหวางการสังเกตและการลง

ความคิดเห็น (การตีความหมายสิ่งท่ีสังเกตได) ขณะท่ีนักเรียนสํารวจตรวจสอบคําถาม นักเรียนตองการ

คําแนะนําในการคนหาแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดและบูรณาการขอมูลเหลานั้นกับการสังเกตของตนเอง นักเรียน

ควรอานเรื่องราวตาง ๆ และดูวีดิทัศนเก่ียวกับตัวอยางทางประวัติศาสตรของนักวิทยาศาสตรชายและหญิงท่ีได

ชวยพัฒนาวิทยาศาสตร นักเรียนควรมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับวาวิทยาศาสตรคืออะไร วิทยาศาสตร

ทํางานอยางไร และใครทํางานวิทยาศาสตร 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตองการคําแนะนําในการพัฒนาและนําการสํารวจ

ตรวจสอบไปใช การสํารวจตรวจสอบนี้ตองทันสมัยและแสดงถึงความสัมพันธระหวางการอธิบายและ

พยานหลักฐานท่ีมี กิจกรรมท่ีนักเรียนทําใหคําถามชัดเจนชวยใหเขาพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามทาง

วิทยาศาสตรท่ีทดสอบได นักเรียนควรไดรับโอกาสในการตีความหมายขอมูลและคิดอยางมีวิจารณญาณวา

ใชหรือไมท่ีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือไมสนับสนุนคําอธิบายทางวิทยาศาสตร ตัวอยางทางประวัติศาสตร

สามารถนํามาใชเพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีวา
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วิทยาศาสตรคือความมานะอุตสาหะของมนุษยและของคนในชุมชนวิทยาศาสตร และมนุษยจะไดผลประโยชน

จากความรูท่ีเพ่ิมข้ึนโดยผานทางวิทยาศาสตร 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ควรเนนการสํารวจตรวจสอบท่ีทาทายคําอธิบายและ

ความเขาใจในปจจุบันของพวกเขา นักเรียนในระดับนี้ควรดําเนินการสํารวจตรวจสอบท่ีเนนการหาคําอธิบาย

ของคําถาม การสํารวจตรวจสอบเหลานี้จะพัฒนานักเรียนในเรื่องทักษะการสังเกต การทดสอบความคิด   

การรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ การมองหาแบบแผนของขอมูล การส่ือความหมายและการแลกเปล่ียน

เรียนรูกับคนอ่ืน ๆ การฟงและการถามคําถามเก่ียวกับคําอธิบายท่ีนําเสนอโดยคนอ่ืนๆ เม่ือนักเรียนไดพัฒนา

ทักษะเหลานี้ นักเรียนเริ่มตนท่ีจะเขาใจวานักวิทยาศาสตรสรางคําอธิบายโดยอาศัยพยานหลักฐานจํานวนมาก 

วิทยาศาสตรเปดกวางสูแนวคิดใหม วิทยาศาสตรยอมรับความคิดใหมถาพยานหลักฐานชี้วาความคิดใหมเปน

คําอธิบายท่ีดีท่ีสุด และพยานหลักฐานใหมอาจเปนสาเหตุใหเกิดการทบทวนความคิด การทําใหเกิดความ

แตกตางระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถเริ่มตนไดในนักเรียนระดับนี้ถึงแมวาจะไมงายนัก

สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ก็ตาม การมีสวนรวมในการออกแบบและการแกปญหาเปน

พ้ืนฐานท่ีทําใหเขาใจถึงความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางก็ข้ึนอยูกับกันและกัน การใชกรณี

ตัวอยางและเรื่องราวทางประวัติศาสตรสามารถชวยใหนักเรียนเขาใจวาชุมชนวิทยาศาสตรมีหลากหลาย 

นักวิทยาศาสตรจํานวนมากทํางานเปนทีม และนักวิทยาศาสตรท้ังหมดสื่อสารกันและกันในเรื่องงานวิจัย 

พยานหลักฐาน และคําอธิบายของพวกเขา โดยผานท้ังตัวอยางทางประวัติศาสตรและตัวอยางสมัยใหม ครู

สามารถแสดงใหนักเรียนเห็นวานักวิทยาศาสตรชายและหญิงไมวาจะมาจากภูมิหลังทางเชื้อชาติ หรือ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรก็คือ ความมานะ 

พยายาม และความอุตสาหะของมนุษยและคนในชุมชนวิทยาศาสตรท่ีมีพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยทางสติปญญา 

ความสงสัยใครรู และใจกวางตอแนวคิดใหม 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 แนวคิดสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนคิดและลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองเต็ม

ตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

หองเรียน เพราะสามารถทําใหผูสอนประเมินระดับพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนได  

 กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนมีหลากหลาย เชน กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กิจกรรมการสํารวจ

ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคนควา กิจกรรมศึกษาปญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร อยางไรก็

ตามในการทํากิจกรรมเหลานี้ตองคํานึงวานักเรียนแตละคนมีศักยภาพแตกตางกัน นักเรียนจึงอาจทํางาน     

ชิ้นเดียวกันไดเสร็จในเวลาท่ีแตกตางกัน และผลงานท่ีไดก็อาจแตกตางกันดวย เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมเหลานี้

แลวก็ตองเก็บรวบรวมผลงาน เชน รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติตาง ๆ เจตคติทาง

วิทยาศาสตร เจตคติตอวิทยาศาสตร ความรัก ความซาบซ้ึง กิจกรรมท่ีนักเรียนไดทําและผลงานเหลานี้ตองใช

วิธีประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกตางกันเพ่ือชวยใหสามารถประเมินความรูความสามารถและความรูสึก

นึกคิดท่ีแทจริงของนักเรียนได การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือมีการประเมินหลายๆ ดาน 

หลากหลายวิธี ในสถานการณตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง และตองประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดขอมูลท่ี

มากพอท่ีจะสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียนได 
 

จุดมุงหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 

 1. เพ่ือคนหาและวินิจฉัยวานักเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตร มีทักษะความชํานาญ

ในการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยางไรและในระดับใด เพ่ือเปน

แนวทางใหครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได

อยางเต็มศักยภาพ  

 2. เพ่ือใชเปนขอมูลยอนกลับใหกับนักเรียนวามีการเรียนรูอยางไร 

 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการดานการเรียนรูของนักเรียน

แตละคน 

 การประเมินการเรียนรูของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพ่ือคนหาและวินิจฉัย การประเมิน

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  

 การประเมินเพ่ือคนหาและวินิจฉัย เปนการประเมินเพ่ือบงชี้กอนการเรียนการสอนวา นักเรียนมี

พ้ืนฐานความรู ประสบการณ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนอะไรบาง การประเมินแบบนี้สามารถ

บงชี้ไดวานักเรียนคนใดตองการความชวยเหลือเปนพิเศษในเรื่องท่ีขาดหายไป หรือเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนกอนท่ีจะเรียนเรื่องตอไป การประเมินแบบนี้ยังชวยบงชี้ทักษะหรือแนวคิดท่ีมีอยูแลวของ

นักเรียนอีกดวย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการประเมินในระหวางชวงท่ีมีการเรียนการ
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สอน การประเมินแบบนี้จะชวยครูบงชี้ระดับท่ีนักเรียนกําลังเรียนอยูในเรื่องท่ีไดสอนไปแลว หรือบงชี้ความรู

ของนักเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีไดวางแผนไว เปนการประเมินท่ีใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนและกับ

ครูวาเปนไปตามแผนการท่ีวางไวหรือไม ขอมูลท่ีไดจากการประเมินแบบนี้ไมใชเพ่ือเปาประสงคในการใหระดับ

คะแนน แตเพ่ือชวยครูในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณตางๆ ท่ีจะใหกับนักเรียนตอไป  

 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว สวนมากเปน 

“การสอบ” เพ่ือใหระดับคะแนนกับนักเรียน หรือเพ่ือใหตําแหนงความสามารถของนักเรียน หรือเพ่ือเปนการบงชี้

ความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน การประเมินแบบนี้ถือวาสําคัญในความคิดของผูปกครองนักเรียน      

ครู ผูบริหาร อาจารยแนะแนว ฯลฯ แตก็ไมใชเปนการประเมินภาพรวมท้ังหมดของความสามารถของนักเรียน 

ครูตองระมัดระวังเม่ือประเมินผลรวมในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือใหเกิดความสมดุล ความ

ยุติธรรม และเกิดความตรง  

 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับส่ิงอางอิง สวนมากการประเมิน

มักจะอางอิงกลุม (norm reference) คือเปนการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุม

หรือคะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ การประเมินแบบกลุมนี้จะมี “ผูชนะ” และ “ผูแพ” แตในหลายบริบท กลุม

อางอิงหรือกลุมเปรียบเทียบนี้จะมีความตรงและเหมาะสม อยางไรก็ตาม การประเมินแบบอิงกลุมนี้จะมีนักเรียน

ครึ่งหนึ่งท่ีอยูต่ํากวาระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิงเกณฑ (criterion reference) 

ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑท่ีตั้งเอาไวโดยไมคํานึงถึงคะแนนคนอ่ืนๆ ฉะนั้น

จุดมุงหมายในการเรียนการสอนจะตองชัดเจนและมีเกณฑท่ีบอกใหทราบวาความสามารถระดับใดจึงจะเรียกวา

บรรลุถึงระดับ “รอบรู” โดยท่ีนักเรียนแตละคน หรือชั้นเรียนแตละชั้น หรือโรงเรียนแตละโรงจะไดรับการตัดสิน

วาประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือ นักเรียนแตละคน หรือชั้นเรียนแตละชั้น หรือโรงเรียนแตละโรงไดสาธิตผลสําเร็จ 

หรือสาธิตความรอบรูตามจุดประสงคการเรียนรูหรือตามเกณฑท่ีตั้งไว ขอมูลท่ีใชสําหรับการประเมินเพ่ือวินิจฉัย 

หรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนสามารถใชการประเมินแบบอิงกลุมหรือ

อิงเกณฑ เทาท่ีผานมาการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนจะใชการประเมินแบบอิงกลุม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู 

 การเรียนรูจะบรรลุตามเปาหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีวางไวได ควรมีแนวทางดังตอไปนี้  

1. วัดและประเมินผลท้ังความรูความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมในวิทยาศาสตร รวมท้ังโอกาสในการเรียนรูของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว  

3. เก็บขอมูลท่ีไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตองประเมินผลภายใตขอมูลท่ีมีอยู  

4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนตองนําไปสูการแปลผลและลงขอสรุปท่ีสมเหตุสมผล  

5. การวัดและประเมินผลตองมีความเท่ียงตรงและเปนธรรม ท้ังในดานของวิธีการวัดและโอกาสของการ

ประเมิน  
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 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิธีการและแหลงขอมูลท่ีใชในการวดัผลและประเมินผล  

 เพ่ือใหการวัดผลและประเมินผลไดสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ

ไดมาจากแหลงขอมูลและวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้  

 1. สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  

 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  

 3. การสัมภาษณท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  

 4. บันทึกของนักเรียน  

 5. การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางนักเรียนและครู  

 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  

 7. การวัดและประเมินผลดานความสามารถ  

 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟมผลงาน 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางเนื้อหาและกิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1  

กับตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หนวยการ

เรียนรู 
ช่ือกิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

หนวยท่ี 1 

การเรียนรูส่ิง

ตาง ๆ 

รอบตัว 

บทท่ี 1 เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 

เรื่องท่ี 1 การสืบเสาะหาความรู 

 กิจกรรมท่ี 1 จมหรือลอย 

เรื่องท่ี 2 การสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูล 

  กิจกรรมท่ี 2 การสังเกตและการลง

ความเห็นจากขอมูลทําไดอยางไร 

เรื่องท่ี 3 การจําแนกประเภท 

 กิจกรรมท่ี 3 จําแนกสิ่งของไดอยางไร 

เรื่องท่ี 4 การพยากรณ 

 กิจกรรมท่ี 4 พยากรณไดอยางไร  

กิจกรรมทายบทท่ี 1 เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

- 

หนวยท่ี 2 ตัว

เรา สัตว และ

พืชรอบ    

ตัวเรา 

บทท่ี 1 รางกายของเรา 

เรื่องท่ี 1  สวนตาง ๆ ของรางกาย 

กิจกรรมท่ี 1.1 สวนตาง ๆ ของรางกายเรา

มีอะไรบาง 

กิจกรรมท่ี 1.2 สวนตาง ๆ ของรางกายทํา

หนาท่ีอะไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 1 รางกายของเรา 

 

บทท่ี 2 สัตวและพืชรอบตัวเรา 

เรื่องท่ี 1  สวนตาง ๆ ของสัตวและพืช 

กิจกรรมท่ี 1.1 มารูจักสัตวกันไหม 

กิจกรรมท่ี 1.2 มารูจักพืชกันไหม 

เรื่องท่ี 2 บริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัยอยู 

 กิจกรรมท่ี 2 สัตวและพืชอยูท่ีใดบาง 

กิจกรรมทายบทท่ี 2 สัตวและพืชรอบตัวเรา 

1 

1 

3 

3 

2 

 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

• ระบุชื่อ บรรยาย

ลักษณะและบอก

หนาท่ีของสวน

ตางๆ ของรางกาย

มนุษย สัตว และ

พืช รวมท้ังบรรยาย

การทําหนาท่ีรวมกัน

ของสวนตาง ๆ ของ 

รางกายมนุษยใน

การทํากิจกรรมตาง 

ๆ จากขอมูลท่ี

รวบรวมได 

• ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

สวนตาง ๆ ของ
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 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยการ

เรียนรู 
ช่ือกิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

 รางกายตนเอง โดย

การดูแลสวนตางๆ 

อยาง ถูกตอง ให

ปลอดภัยและรักษา

ความสะอาดอยู

เสมอ 

• ระบุชื่อพืชและสัตว

ท่ีอาศัยอยูบริเวณ

ตาง ๆ จากขอมูลท่ี

รวบรวมได 

• บอกสภาพแวดลอม

ท่ีเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของพืช

และสัตวในบริเวณ

ท่ีอาศัยอยู 

                           รวมจํานวนช่ัวโมง 40  

 

หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาท่ีใช และสิ่งท่ีตองเตรียมลวงหนานั้น ครูสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมไดตามความ

เหมาะสมของสภาพทองถ่ิน 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายการวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/กลุม จํานวน/หอง จํานวน/คน 

1 ถังน้ํากนลึก 1 ใบ 

  2 ลูกบอลพลาสติก  1 ลูก 

  3 ยางลบ  1 กอน 

  4 ชอนสเตนเลส  1 คัน 

  5 ชอนพลาสติก  1 คัน 

  6 ไมบรรทัดเหล็ก  1 อัน 

  7 ดินน้ํามัน  1 กอน 

  8 แผนโฟม (ตัดเปนแผนขนาดเล็ก)  1 แผน 

  9 ฟองน้ํา (ตัดเปนแผนขนาดเล็ก)  1 แผน 

  10 ถุงกระดาษ ขนาดประมาณ 12 x 13 นิ้ว         1 ใบ 

  11 ไมเสียบ 

 
 

1 อัน 

12 ขาวโพดค่ัวหรือของท่ีสามารถกินได และมีกลิ่นเพ่ือใสใน

ถุงปริศนาประมาณ 1/3 ของถุง  1 ถุง 

  13 กระดุมแบบตาง ๆ  

   14 กระจก 
 

1 บาน 

 15 รูปสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายในรางกาย  1 ชุด 

  16 ดินสอสี 1 -2 กลอง 

  17 เพลง 

 

1 เพลง 

 18 อาหาร 1 ชนิด 

  19 ดอกไม 1 ดอก 

  20 หนังสือ 1 เลม 

  21 แวนขยาย 3 อัน 

  22 รูปสัตว 
 

 

1 รูป 

23 ตนพืชท่ีติดบนกระดาษ A4 1 ชนิด 

  24 วีดิทัศนสารคดีเก่ียวกับสัตวและพืชท่ีอาศัยอยูในบริเวณ

ตาง ๆ 

 

1 เรื่อง 
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ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยที่ 1 การเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 1 การเรียนรูแบบ

นักวิทยาศาสตร 

 

เรื่องท่ี 1 การสืบเสาะหา

ความรู 

 

 

เรื่องท่ี 2 การสังเกตและการ

ลงความเห็นจาก

ขอมูล 

 

 

 

 
 

เ รื่ อ ง ท่ี  3 ก า ร จํ า แ น ก

ประเภท 

 

 

 

เรื่องท่ี 4 การพยากรณ 

 

 

 

กิจกรรม ท่ี  1 จมหรื อ

ลอย 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 การสังเกต

และการลงความเห็นจาก

ขอมูลทําไดอยางไร 

 

 

 
 

 

กิจกรรมท่ี 3 จําแนก

สิ่งของไดอยางไร 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 4 พยากรณ

ไดอยางไร 

 

 

รวมคิด รวมทํา 

 

• การสืบเสาะเปนการเรียนรู

สิ่งตาง ๆ หรือการคนหา

คําตอบท่ีสงสัย 

 

• การสั ง เกต  เป นการ ใช

ประสาทสัมผัสตาง ๆ โดย

มีตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง 

ในการรับสัมผัส 

• การลงความเห็นจากขอมูล 

เปนการนํ าความรู หรื อ

ประสบการณมาอธิบายสิ่ง

ท่ีสังเกตได 

• การจําแนกประเภท เปน

การจัดกลุมสิ่งตาง ๆ โดย

ใชลักษณะท่ีเหมือนหรือ

แตกตางกัน 
 

• การพยากรณ เปนการใช

ข อ มู ล  ค ว า ม รู  ห รื อ

ประสบการณ ท่ี มีอยู ม า

คาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

- 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและใชการสืบเสาะในการตอบคําถามท่ี

สงสัย 

2. อธิบายและใชทักษะการสังเกต การลงความเห็น

จากขอมูล การจําแนกประเภท และการพยากรณ 

ในการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

แนวคิดสําคัญ  

ความรูทางวิทยาศาสตรเกิดจากความสงสัยเก่ียวกับ      

สิ่ ง ต า ง  ๆ  ในธ ร รมชาติ  เ ร าสามารถ เ รี ยนรู แบบ

นักวิทยาศาสตรได โดยใชการสืบเสาะในการตอบคําถามท่ี

สงสัย 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.1 เลม 1     หนา 1-24  

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 1-27 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  การสืบเสาะหาความรู 

คําสําคัญ การสืบเสาะ (inquiry) 

กิจกรรมท่ี 1  จมหรือลอย 

เรื่องท่ี 2  การสังเกตและการลงความเห็นจาก 

ขอมูล 

คําสําคัญ การสังเกต (observing) 

  การลงความเห็นจากขอมูล (inferring) 

กิจกรรมท่ี 2  การสังเกตและการลงความเห็นจาก

ขอมูลทําไดอยางไร 

เรื่องท่ี 3  การจําแนกประเภท 

คําสําคัญ การจําแนกประเภท (classifying) 

กิจกรรมท่ี 3  จําแนกสิ่งของไดอยางไร 

เรื่องท่ี 4  การพยากรณ 

คําสําคัญ การพยากรณ (predicting) 

กิจกรรมท่ี 4  พยากรณไดอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 1 เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1 2 3 4 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

S1 การสังเกต     

S2 การวัด     

S3 การใชจํานวน     

S4 การจําแนกประเภท     

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

    

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล     

S7 การพยากรณ     

S8 การลงความเห็นจากขอมูล     

S9 การตั้งสมมติฐาน     

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร     

S12 การทดลอง     

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป     

S14 การสรางแบบจําลอง     

 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21     

C1 การสรางสรรค     

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ     

C3 การแกปญหา     

C4 การสื่อสาร     

C5 ความรวมมือ     

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูบันทึกแนวคิดท่ีไดจากการฟงการสนทนาและการอภิปราย เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 
 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

การสังเกตคือการมองดู การสังเกตคือการใชประสาทสัมผัสท้ัง การดู การดม การฟง   

การชิมรส และการสัมผัส เพ่ือบอกลักษณะของสิ่งตาง ๆ 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการสนทนาซักถามเก่ียวกับการเรียนรู      

สิ่งรอบตัว โดยอาจนําวัตถุปริศนามาใหนักเรียนสังเกต แลวถาม

นักเรียนวาถาพบสิ่งของหรือวัตถุท่ีนักเรียนไมเคยพบเห็นมากอน 

นักเรียนจะมีวิธีการหาคําตอบหรือเรียนรูเก่ียวกับสิ่งนั้น ๆ ไดอยางไร

บาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

2. ครูชักชวนใหนักเรียนศึกษาเก่ียวกับการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 

โดยอานหนังสือเรียน บทท่ี 1 ของหนวยท่ี 1 เริ่มจากการอานช่ือ

หนวย ช่ือบท และจุดประสงคการเรียนรูประจําบท ครูใชคําถามใน

การอภิปรายวาเม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถทําอะไรได 

(อธิบายและใชการสืบเสาะในการตอบคําถามท่ีสงสัย อธิบายและใช

ทักษะการสังเกต การลงความเห็นจากขอมูล การจําแนกประเภท 

และการพยากรณ ในการเรียนรูวิทยาศาสตร) 

3. นักเรียนอานช่ือบท และแนวคิดสําคัญ จากหนังสือเรียนหนา 2 ครู

ใชคําถามในการอภิปรายวาในบทนี้จะไดเรียนเรื่องอะไรบาง (การใช

การสืบเสาะในการตอบคําถามท่ีสงสัย) 

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหนา 2 ครูอาจใชวิธีฝกการอาน

ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน จากนั้นตอบคําถามเพ่ือตรวจสอบความรูเดิม

ของนักเรียนโดยใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ดังนี้  

4.1  นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบาง (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง) 

4.2  นักเรียนเคยสงสัยหรือไม ทําไมแมลงปอจึงบินได หรือทําไม

ปลาจึงหายใจในน้ําได (นักเรียนตอบตามประสบการณของ

ตนเอง) 

4.3  นักเรียนจะมีวิธีการคนหาคําตอบท่ีตนเองสงสัยไดอยางไรบาง 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

5. นักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียนในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 2 

โดยอานช่ือหนวย ช่ือบท 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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6. นักเรียนอานคําถาม ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับ

การตอบคําถามแตละขอ จนแนใจวานักเรียนสามารถทําไดดวย

ตนเอง จึงใหนักเรียนบันทึกคําตอบตามความเขาใจของตนเอง ซ่ึง

คําตอบของแตละคนอาจแตกตางกันได และอาจตอบถูกหรือผิดก็ได 

7. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมี

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตรอยางไรบาง หรืออาจ

สุมใหนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําตอบของตนเองในแตละขอ โดย

ยังไมตองเฉลยคําตอบ แตจะใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบ     

อีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แลว ท้ังนี้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อน

หรือแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน แลวนํามาออกแบบการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือแกไขแนวคิดใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดอาน

เรื่องท่ี 1   การสืบเสาะหาความรู ซ่ึง      

มีเนื้อเรื่องเก่ียวกับการสังเกตการเคลื่อนท่ี

ของหอยทาก เพ่ือใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา

ท่ีเรียนไดดียิ่ ง ข้ึน ครูควรเตรียมภาพ   

หอยทาก หรือวีดิทัศนเก่ียวกับหอยทาก

มาเปนสื่อประกอบการเรียนรู หรืออาจนํา

ตัวหอยทากมาใหนักเรียนศึกษา 
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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรูปวาดนักวิทยาศาสตรในความคิดของนักเรียน 
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เรื่องที่ 1 การสืบเสาะหาความรู     
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับการสืบเสาะท่ี

ใชในการหาความรูหรือคําตอบในเรื่องท่ีสงสัย  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและอธิบายวิธีการสืบเสาะเพ่ือตอบคําถามท่ี

สงสัย 

 

เวลา 4 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ถังน้ํากนลึก ลูกบอลพลาสติก ยางลบ ชอนสเตนเลส 

ชอนพลาสติก ไมบรรทัดเหล็ก ดินน้ํามัน แผนโฟม ฟองน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 1  หนา 4-7 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 5-8 
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แนวการจัดการเรียนรู (120 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (20 นาที) 

 

1. ครูเริ่มตนการสอนโดยใหนักเรียนชมภาพหอยทาก หรือชมวิดีทัศน

ชีวิตของหอยทากตามธรรมชาติ จากนั้นถามคําถาม ดังนี้  

1.1 นักเรียนรูจักสัตวในรูป/วีดิทัศนหรือไม (นักเรียนตอบตาม

ประสบการณของตนเอง) 

1.2 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบาง (นักเรียนตอบตามสิ่งท่ีตนเอง

สังเกตเห็น เชน หอยทากมีตา มีเปลือก หอยทากเคลื่อนท่ีไป

อยางชา ๆ) 

1.3 หลังจากดูรูป/วีดิทัศนแลว นักเรียนมีคําถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

สัตวในรูป/วีดิทัศนหรือไม และจะมีวิธีการใดบางในการหา

คําตอบ (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (40 นาที) 

 

2. นักเรียนอานหนังสือเรียนหนา 4 อานช่ือเรื่อง และคําถามคิดกอน

อาน นักเรียนตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง ครูบันทึก

คําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบหลัง

การอานเรื่อง 

3. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก

นักเรียนอานคําไมได ครูควรสอนการอานและใหนักเรียนอธิบาย

ความหมายตามความเขาใจของตนเอง นอกจากนี้ครูแนะนําใหไปหา

ความหมายของคําตาง ๆ ท่ีพบในเนื้อเรื่อง  

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่องตามวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายตามแนวคําถาม ดังนี้ 

4.1 หอยทากมีลักษณะอยางไร (หอยทากมีหนวด ตา และบนลําตัวมี

เปลือกแข็ง หอยทากมีการเคลื่อนท่ีอยางชา ๆ) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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4.2 จากเรื่องท่ีอาน มีขอสงสัยใดเกิดข้ึนเก่ียวกับหอยทาก (หอยทาก

เคลื่อนท่ีไดอยางไร) 

4.3 จากขอสงสัย เราสามารถใชวิธีใดบางในการหาคําตอบเก่ียวกับ

การเคลื่อนท่ีของหอยทาก (สังเกตการเคลื่อนท่ีของหอยทากอีก

หลายตัว สอบถามคนอ่ืน ๆ วาสังเกตไดอยางเดียวกันหรือไม) 

ข้ันสรุปจากการอาน (60 นาที) 
 

5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปจากเรื่องท่ีอานวาการ

สืบเสาะเปนการคนหาคําตอบหรือความอยากรูผานกระบวนการ

ตางๆ เชน การต้ังคําถาม การรวบรวมขอมูลจากการสังเกต การ

เปรียบเทียบคําตอบท่ีพบกับคําตอบของผูอ่ืน และการสื่อสารสิ่งท่ี

คนพบใหผูอ่ืนทราบ 

6. นักเรียนตอบคําถามจากเรื ่องที ่อานในรู หรือยัง ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 5 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน จากนั้น

ใหนักเรียนฝกเขียนคําวา การสืบเสาะ ในเขียนเปน ในแบบบันทึก

กิจกรรมหนา 5  

8. ครูเนนย้ําเก่ียวกับคําถามทายเรื่องท่ีถามวา เราจะสืบเสาะเพ่ือหา

คําตอบในเรื่องท่ีสงสัยไดอยางไรบาง ครูบันทึกคําตอบของนักเรียน

บนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบแตชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบ

จากการทํากิจกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมท่ี 1 จมหรือลอย ผานการสังเกต 

ซ่ึงกิจกรรมนี้จะมีการนําสิ่งของตาง ๆ มา

ลอยน้ํา ดังนั้นครูควรเตรียมหาสถานท่ีทํา

กิจกรรมท่ีเหมาะสม และเตรียมผาหรือถัง

รองน้ําสําหรับใชระหวางการทํากิจกรรม 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

การสืบเสาะ 

การสืบเสาะ 

คําตอบ 
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กิจกรรมที่ 1 จมหรือลอย 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตเพ่ือหาคําตอบวา

สิ่งของใดจมหรือลอยน้ํา โดยอธิบายและใชวิธีการสืบเสาะ

เพ่ือตอบคําถามท่ีสงสัย 

เวลา  2  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและอธิบายวิธีการสืบเสาะในการตอบคําถามท่ี

สงสัย 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ถังน้ํากนลึก   1 ใบ 

2. ลูกบอลพลาสติก    1 ลูก 

3. ยางลบ     1 กอน 

4. ชอนสเตนเลส    1 คัน 

5. ชอนพลาสติก    1 คัน 

6. ไมบรรทัดเหล็ก    1 อัน 

7. ดินน้ํามัน    1 กอน 

8. แผนโฟม (ตัดเปนแผนขนาดเล็ก)  1 แผน 

9. ฟองน้ํา (ตัดเปนแผนขนาดเล็ก)  1 แผน 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน   ป.1 เลม 1  หนา 5-6 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 6-8  
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูและนักเรียนรวมสนทนาเก่ียวกับการเรียนรูของนักวิทยาศาสตรเพ่ือ

ตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน โดยใชคําถาม ดังนี้  

1.1 นักเรียนรูจักนักวิทยาศาสตรหรือไม นักวิทยาศาสตรทํางานเก่ียวกับ

อะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน นักวิทยาศาสตร

เปนผูคนพบสิ่งใหม ๆ ทํางานเก่ียวกับการทดลอง)  

1.2 นักเรียนคิดวานักวิทยาศาสตรคนพบสิ่งใหม ๆ หรือเรียนรูสิ่งตางๆ 

ไดโดยวิธีการใดบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน 

โดยการทดลอง การสังเกต การสืบคน) 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน จากหนังสือเรียนหนา 5 

จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใช

คําถาม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (วิธีการสืบเสาะใน

การตอบคําถามท่ีสงสัย) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายวิธีการสืบเสาะใน    

การตอบคําถามท่ีสงสัย) 

3. นักเรียนอานส่ิงท่ีตองใช วามีวัสดุอุปกรณอะไรบาง โดยใหนักเรียนบอก

ชื่อวัสดุอุปกรณและวิธีใชอุปกรณ ในกรณีท่ีนักเรียนไมรูจัก ครูควรบอกชื่อ

หรือชนิดของวัสดุอุปกรณนั้น  

4. นักเรียนอานทําอยางไร ในหนังสือเรียนหนา 5 โดยครูอาจใชวิธีการอานท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นตรวจสอบความเขาใจ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมทีละข้ัน โดยอาจนําอภิปรายตามแนวคําถาม ดังนี้  

4.1 เม่ือสังเกตสิ่งของตาง ๆ ท่ีใชในการทํากิจกรรมนี้ นักเรียนตองทํา

อะไรตอ (ตั้งคําถามเก่ียวกับการจมและการลอยน้ําของสิ่งของตาง ๆ 

จากนั้นบันทึกผล)  

4.2 หลังจากคาดคะเนวาสิ่งของใดบางจะจมน้ําหรือลอยน้ําแลวนักเรียน

ตองทําอะไรตอ (นําสิ่งของแตละชิ้นมาทดสอบการลอยน้ําและ

จมน้ํา) 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว นักเรียนจะไดปฏิบัติ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

5.1 สังเกตสิ่งของ ตั้งคําถามเก่ียวกับการจมน้ําและการลอยน้ํา บันทึกผล

ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 6 (S1) 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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5.2 คาดคะเนวาสิ่งใดจะจมน้ํา สิ่งใดจะลอยน้ํา แลวบันทึกผลในแบบ

บันทึกกิจกรรมหนา 6-7 

5.3 นําสิ่งของแตละชิ้นมาลอยน้ํา สังเกตและบันทึกผล 

5.4 บอกสิ่งท่ีคนพบและนํามาเปรียบเทียบกับคําตอบของเพ่ือน 

5.5 นําเสนอสิ่งท่ีคนพบวาเหมือนหรือแตกตางจากเพ่ือนอยางไร (S8) 

(C4, C5) 

6. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม 

ดังนี้ 

6.1 สิ่งของตาง ๆ ท่ีครูนํามา มีลักษณะเปนอยางไรบาง (นักเรียนตอบ

ตามการสังเกตของตนเอง เชน ฟองน้ําเบาและนิ่ม ไมบรรทัดเหล็ก 

หนัก แบน และเปนแผนยาว ชอนพลาสติก เบาและมีสีขาว)  

6.2 เม่ือสังเกตการลอยและจมของสิ่งของตาง ๆ แลว นักเรียนมีคําถาม

อะไรบาง (นักเรียนลองตั้งคําถามตามความสงสัยของตนเอง เชน 

สิ่งของใดบางจะจมและสิ่งของใดบางจะลอย สิ่งของใดจะลอยได

นานท่ีสุด)  

6.3 นักเรียนคนพบอะไรบางเก่ียวกับการจมและการลอยของสิ่งของตาง ๆ 

(นักเรียนตอบตามสิ่งท่ีตนเองคนพบ เชน สิ่งของท่ีเบาจะลอยและ

สิ่งของท่ีหนักจะจม สิ่งของท่ีมีลักษณะแบนจะลอย สิ่งของท่ีมี

ลักษณะตันจะจม) 

6.4 สิ่งท่ีนักเรียนคนพบเหมือนหรือแตกตางจากเพ่ือนอยางไร (นักเรียน

ตอบตามผลท่ีไดจากการเปรียบเทียบสิ่งท่ีคนพบกับเพ่ือน) 

6.5 จากกิจกรรมนี้ สิ่งของใดบางท่ีจมน้ําและสิ่งของใดท่ีลอยน้ํา (สิ่งของ

ท่ีจม ไดแก ยางลบ ชอนสเตนเลส ไมบรรทัดเหล็ก ดินน้ํามัน และ

สิ่งของท่ีลอยน้ํา ไดแก ลูกบอสพลาสติก ชอนพลาสติก แผนโฟม 

ฟองน้ํา)  

คําตอบของนักเรียนอาจแตกตางจากนี้ได เชน นักเรียน   บางคน

อาจจะปนดินน้ํามันเปนรูปเรือ ทําใหไดผลวาดินน้ํามันลอยน้ําได หรือ

นักเรียนบางคนอาจวางชอนพลาสติกบนผิวน้ําโดยวางใหปลายชอนดิ่งลง

น้ํา ทําใหไดผลวาชอนพลาสติกจมน้ํา ท้ังนี้ครูไมควรรีบสรุปคําตอบ แต

ควรใหเวลานักเรียนอภิปรายถึงวิธีการในการหาคําตอบของตนเอง 

7. นักเรียนรวมกันอภิปรายและตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง และบันทึกคําตอบ

ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 7-8  
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8. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ โดยเชื่อมโยงสิ่งท่ีไดเรียนรู     

จากกิจกรรมเพ่ือสรุปวาการสืบเสาะเปนวิธีการในการหาคําตอบท่ีสงสัย 

ทําไดโดยการตั้งคําถาม รวบรวมขอมูลจากการทํากิจกรรมหรือการสังเกต 

อธิบายสิ่งท่ีคนพบ เปรียบเทียบเชื่อมโยงสิ่งท่ีตนคนพบกับผู อ่ืน และ

สื่อสารสิ่งท่ีคนพบใหผูอ่ืนเขาใจ จากนั้นครูใหนักเรียนอานส่ิงท่ีไดเรียนรู 

และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

9. นักเรียนตั้งคําถามในอยากรู อีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียนและใหนักเรียนชวยกันอภิปราย

แนวคําตอบ 

10.ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอนใดบาง 

11.นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 7 โดยครูนํา

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นกระตุน

ใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “ยังมีวิธีการอ่ืนอีก

หรือไมท่ีจะสื่อสารสิ่งท่ีคนพบใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจ” ครูและนักเรียน

รวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน การเขียน การถายภาพ 

นักเรียนอาจมีคําตอบท่ีแตกตางจากนี้ ครูควรเนนใหนักเรียนตอบคําถาม

พรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดอานเรื่อง

ท่ี 2 การสังเกตและการลงความเห็นจาก

ขอมูล โดยครูอาจเตรียมทําบัตรคํา “การ

สังเกต” และ “การลงความเห็นจากขอมูล” 

เพ่ือสอนวิธีการสะกดคํา 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

ลอย 
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ลอยน้ํา 

นักเรียนคาดคะเน

ตามความคิดของ

ตนเอง 
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สืบเสาะ 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1 จมหรือลอย 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

1. การสังเกต การบรรยาย

ลักษณะสิ่งของตาง 

ๆ ท่ีนํามาทํา

กิจกรรมโดยบอก

รายละเอียดท่ี

สังเกตได  

สามารถบรรยายรายละเอียด

ลักษณะสิ่งของตาง ๆ จากการ

ใชประสาทสัมผัสไดครบถวน

สมบูรณโดยไมเพ่ิมความคิดเห็น  

 

สามารถบรรยายรายละเอียด

ลักษณะสิ่งของตาง ๆ จากการ

ใชประสาทสัมผัส โดยอาศัย

ความรูหรือประสบการณเดิมได

จากการชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

 

ไมสามารถบรรยาย

รายละเอียดลักษณะ

สิ่งของตางๆ จากการ

ใชประสาทสัมผัส 

แมวาจะไดรับ

คําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน  

8.การลงความเห็น

จากขอมูล 

การลงความเห็น

จากขอมูลถึง

ลักษณะของสิ่งของ

ท่ีจะจมน้ําและลอย

น้ํา 

สามารถลงความเห็นจากขอมูล

ไดวาสิ่งของลักษณะใดจะจมน้ํา

และลอยน้ําอยางมีเหตุผลไดดวย

ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจากขอมูล

ไดวาสิ่งของลักษณะใดจะจมน้ํา

และลอยน้ําอยางมีเหตุผลไดโดย

อาศัยการชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลง

ความเห็นจากขอมูล

ไดวาสิ่งของลักษณะ

ใดจะจมน้ําและลอย

น้ําอยางมีเหตุผลได 

แมวาจะไดรับ

คําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การนําเสนอขอมูล

สิ่งท่ีคนพบและผล

จากการอภิปราย

เปรียบเทียบคําตอบ

กับเพ่ือน  

สามารถนําเสนอขอมูลสิ่งท่ี

คนพบและผลจากการ

อภิปรายเปรียบเทียบคําตอบ

กับเพ่ือน ไดอยางถูกตอง 

ครบถวน 

สามารถนําเสนอขอมูลสิ่ง

ท่ีคนพบและผลจากการ

อภิปรายเปรียบเทียบ

คําตอบกับเพ่ือน ไดอยาง

ถูกตอง แตไมครบถวน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลสิ่ง

ท่ีคนพบและผลจากการ

อภิปรายเปรียบเทียบ

คําตอบกับเพ่ือนได แมวาจะ

ไดรับการกระตุนจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

การมีสวนรวม             

ในการทํากิจกรรม 

และการรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับ

การจมน้ําและการ

ลอยน้ําของสิ่งของ

ตางๆ 

มีสวนรวมกับผูอ่ืนในการทํา

กิจกรรม และการอภิปราย

เก่ียวกับการจมน้ําการลอย

น้ําของสิ่งของตาง ๆ อยาง

ตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจน

สําเร็จลุลวง 

มีสวนรวมกับผูอ่ืนในการ

ทํากิจกรรม และการ

อภิปรายเก่ียวกับการ

จมน้ําการลอยน้ําของ

สิ่งของตาง ๆ เปน

บางขณะ 

ไมมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมและการอภิปราย

เก่ียวกับการจมน้ําการลอย

น้ําของสิ่งของตางๆ แมวา

จะไดรับการกระตุนจากครู

หรือผูอ่ืน 
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เรื่องที่ 2 การสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูล  
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับการใชประสาท

สัมผั ส ในการสั ง เกตสิ่ ง ต า ง  ๆ  รอบตั วและการใช

ประสบการณในการลงความเห็นจากขอมูล  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกตรูปภาพเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกตาง 

2. สังเกตและระบุสิ่งตางๆ ท่ีอยูในถุง 

3. อภิปรายความหมายของการสังเกตและ 

 การลงความเห็นจากขอมูล 

 

เวลา 5 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ถุงกระดาษ ไมเสียบ ขาวโพดค่ัวหรือของท่ีสามารถ

กินไดและมีกลิ่นเพ่ือใสในถุงปริศนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 1  หนา 8-12 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 9-16
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แนวการจัดการเรียนรู (120 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (20 นาที) 

 

1. ครูติดบัตรคําซ่ึงมีขอความวา การสังเกตและการลงความเห็น จาก

ขอมูลบนกระดาน จากนั้นใหนักเรียนอานตามครูทีละคํา      

2. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยนําการอภิปราย ดังนี้ 

2.1. ถาครูบอกใหนักเรียนสังเกตสิ่งของบางอยางเพ่ือบอกวามันมี

ลักษณะอยางไร นักเรียนจะมีวิธีสังเกตอยางไรบาง (นักเรียน

ตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

2.2. นักเรียนจะลงความเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีสังเกตนั้นไดวาอยางไรบาง 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

 ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดาน ครูอาจแสดงสิ่งของ

บางอยางประกอบการอภิปรายเพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจคําถามไดดีข้ึน 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (40 นาที) 

 

3. นักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามคิดกอนอาน จากหนังสือเรียนหนา 

8 แลวตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง ครูบันทึกคําตอบบน

กระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบของนักเรียนภายหลังจากการ

ทํากิจกรรม 

4. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก

นักเรียนยังอานคําไมได ครูควรสอนการอานคําใหถูกตองและให

นักเรียนอธิบายความหมายของคําตามความเขาใจของตนเอง ครู

ชักชวนใหหาความหมายของคําตาง ๆ จากการอานเนื้อเรื่อง  

5. นักเรียนอานเนื้อเรื่องดวยวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียนทีละยอหนา จากนั้นรวมกันอภิปรายใจความสําคัญตาม

แนวคําถาม ดังนี้ 

แนวคําถามในยอหนาท่ี 1 และ 2 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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5.1. การสังเกตไอศกรีม มีวิธีสังเกตอยางไรบาง (ใชประสาทสัมผัส

ตาง ๆ ท้ังการดู การดม การชิมรส การฟง และการสัมผัส) 

5.2. จากการสังเกต ไอศกรีมมีลักษณะอยางไร (เปนกอนกลม ๆ    

สีเขียว ใสอยูในถวย) 

แนวคําถามในยอหนาท่ี 3 

5.3. จากขอมูล ไอศกรีมรสนี้มีกลิ่นออน ๆ เปนการใชประสาท

สัมผัสใดในการสังเกต (การดมกลิ่น) 

5.4. จากขอมูล เม่ือฉันเริ่มกินไอศกรีมก็รูสึกเย็นท่ัวปากเปนการใช

ประสาทสัมผัสใดในการสังเกต (การสัมผัส) 

5.5. จากขอมูล รสชาติของไอศกรีมเปรี้ยวปนหวาน เปนการใช

ประสาทสัมผัสใดบางในการสังเกต (การชิมรส) 

5.6. จากขอมูล เม่ือฉันกัดถวยไอศกรีมก็ไดยินเสียงถวยแตกดังกรอบ 

เปนการใชประสาทสัมผัสใดในการสังเกต (การฟงเสียง) 

แนวคําถามในยอหนาท่ี 4 

5.7. จากเรื่องท่ีอาน ขอความใดเปนการลงความเห็นจากขอมูล      

(ไอศกรีมมีกลิ่นหอม ถวยท่ีทําจากขนมปงกรอบ) 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (60 นาที) 
 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจากเรื่องในบทเรียนจนไดขอสรุป

เก่ียวกับความหมายของการสังเกตวาการสังเกตเปนการใชประสาท

สัมผัสในการดู การดมกลิ่น การชิมรส การฟงเสียง และการสัมผัส ทํา

ใหไดขอมูลเก่ียวกับลักษณะตาง ๆ ของสิ่ง ท่ีสังเกต สวนการลง

ความเห็นจากขอมูลเปนการใชความคิดเห็นของเรา หรือใช

ประสบการณหรือสิ่งท่ีเราเคยรูมากอนมาอธิบายขอมูลท่ีสังเกตได 

ท้ังนี้ครูอาจถามนักเรียนเพ่ิมเติมวาเขาใจคําวาประสบการณหรือไม 

คํานี้มีความหมายวาอะไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของ

ตนเอง)  
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หมายเหตุ ครูควรอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับความหมายของคํา 

ประสบการณ วาหมายถึง สิ่งท่ีเราไดรับรูมากอน เกิดจากการกระทํา

หรือท่ีไดพบเห็นมา ดังนั้น การใชประสบการณในการอธิบายสิ่งท่ี

คนพบหรือสิ่งท่ีสังเกตได จึงเปนการลงความเห็นจากขอมูล  

7. ครูใหความรู เ พ่ิมเติมกับนักเรียนวาในการสังเกตนั้น เราไดใช       

สวนตาง ๆ ของรางกายในการสังเกต ไดแก  

จมูก   ใชในการดมกลิ่น  

ตา   ใชในการมองดู 

หู   ใชในการฟงเสียง 

ปาก/ลิ้น   ใชในการชิมรส 

มือ ผิวกาย ผิวหนัง ใชในการสัมผัส 

8. นักเรียนตอบคําถามรูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 9 

9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยัง กับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน 

จากนั้นฝกเขียนคําวา การสังเกต และการลงความเห็นจากขอมูล ใน

แบบบันทึกกิจกรรมหนา 10 

10.ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน  

11.ครูเนนย้ํากับนักเรียนเก่ียวกับคําถามทายเรื่องท่ีถามวาการสังเกตและ

การลงความเห็นจากขอมูลเปนอยางไร และแตกตางกันอยางไร และ

อาจถามนักเรียนเพ่ิมเติมวาการสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูล

มีประโยชนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางไรบาง ครูบันทึกคําตอบ

ของนักเรียนบนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบแตชักชวนใหนักเรียน

ไปหาคําตอบจากการทํากิจกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมท่ี  2 การสั ง เกตและการลง

ความเห็นจากขอมูลทําไดอยางไร การเลน

เกมจับผิดรูปและสังเกตสิ่ ง ท่ีอยู ในถุง

ปริศนา ดังนั้นครูควรเตรียมถุงปริศนาไว

ลวงหนา โดยอาจเตรียมกลุมละ 1 ถุง 

และเตรียมขาวโพดค่ัวหรือเตรียมของท่ี

สามารถกินได และมีกลิ่น 1 ชนิด ใสลงใน

กลองปริศนา 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

หอม 

อรอย 

ดู ฟง ดม 
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การสังเกต 

การสังเกต 

การลงความเห็นจากขอมูล 

การลงความเห็นจากขอมูล 
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กิจกรรมที่ 2 การสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูลไดอยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได เลนเกมเพ่ืออธิบายวา      

การสังเกตคือการใชประสาทสัมผัสเก็บขอมูลเก่ียวกับ

ลักษณะของสิ่งตางๆ สวนการลงความเห็นจากขอมูลคือ

การใชความเห็นหรือประสบการณมาอธิบายเก่ียวกับ

ขอมูลนั้น ๆ 

เวลา  3  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

เลนเกมเพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางการสังเกต

และการลงความเห็นจากขอมูล 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ถุงกระดาษ ขนาด 12 x 13 นิ้ว 1 ใบ 

2. ไมเสียบเทาจํานวนนักเรียนในกลุม 1 ไม/คน 

3. ขาวโพดค่ัวหรือของท่ีสามารถกินได  

และมีกลิ่นเพ่ือใสในถุงปริศนา  ประมาณ 1/3 ของถุง 1 ถุง 

   

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.1 เลม 1 หนา 10-12 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1 หนา 12-16 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องการ

สังเกตและการลงความเห็นจากขอมูลทําไดอยางไร 

http://ipst.me/8115 

 

   

 

 

 

 

 

http://ipst.me/8115
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูบทเรียน ดวยการทบทวนความรูท่ีไดจากการศึกษาและทํา

กิจกรรมในครั้งท่ีผานมาเรื่องการสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูล 

รวมถึงอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชประสาทสัมผัส โดยใชคําถาม ดังนี้ 

1.1 การสังเกตคืออะไร (การสังเกตคือการใชประสาทสัมผัสในการบอก

ลักษณะของสิ่งของ) 

1.2 ประสาทสัมผัสท่ีใชในการสังเกตมีอะไรบาง (การดมกลิ่น การฟง

เสียง การชิมรส การมองดู และการสัมผัส) 

1.3 เราใชสวนใดของรางกายในการดมกลิ่น (จมูก) 

1.4 เราใชสวนใดของรางกายในการฟงเสียง (หู) 

1.5 เราใชสวนใดของรางกายในการชิมรส (ปาก/ลิ้น) 

1.6 เราใชสวนใดของรางกายในการมองดู (ตา) 

1.7 เราใชสวนใดของรางกายในการสัมผัส (มือ ผิวกาย ผิวหนัง) 

1.8 ขอมูลท่ีเราไดจากการดมกลิ่น คืออะไร (มีกลิ่น หรือไมมีกลิ่น) 

1.9 ขอมูลท่ีเราไดจากการฟงเสียง คืออะไร (มีเสียง/ไมมีเสียง เสียงสูง/

เสียงต่ํา เสียงดัง/เสียงคอย) 

1.10 ขอมูลท่ีเราไดจากการชิมรส คืออะไร (มีรสชาติ เชน เปรี้ยว หวาน 

เค็ม ขม และไมมีรสชาติ) 

1.11 ขอมูลท่ีเราไดจากการมองดู คืออะไร (รูปราง สี ขนาด) 

1.12 ขอมูลท่ีเราไดจากการสัมผัส คืออะไร ถานักเรียนไมเขาใจคําถาม ครู

อาจปรับคําถามใหม เชน ถาเอามือไปจับ ลูบหรือกดสิ่งของ ทําให

เรารูลักษณะของสิ่งของอยางไรบาง (แข็ง นิ่ม ลื่น หยาบ ละเอียด) 

ครู ใหความรู เ พ่ิมเติมกับนักเรียนวากลิ่นหอมหรือเหม็นเปน        

การลงความเห็นจากขอมูลท่ีไดจากการดมกลิ่น เชน ทุเรียนเปนผลไมท่ีมี

กลิ่น แตบางคนจะลงความเห็นจากขอมูลวาหอมแตบางคนจะบอกวา

เหม็น ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความชอบของแตละคน การบอกกลิ่นทุเรียนจึงไมถือ

เปนการสังเกต แตเปนการลงความเห็นจากขอมูล การฟงเสียงและการชิม

รสก็เชนเดียวกันบางคนตอบวา ไพเราะ (เพราะ) แตบางคนบอกวา      

ไมไพเราะ (ไมเพราะ) บางคนบอกวาอรอย แตบางคนบอกวาไมอรอย 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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ดังนั้น ความไพเราะหรือไมไพเราะ ความอรอยหรือไมอรอย จึงไมใชสิ่งท่ี

ไดจากการสังเกต แตเปนการลงความเห็นจากขอมูล 

1.13 การสังเกตเก่ียวของกับการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางไร (การสังเกต

เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหนึ่งท่ีชวยใหเรารูลักษณะ

ของสิ่งตาง ๆ ได) 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 10 

จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียน โดย

อาจใชคําถาม ดังนี้ 

2.1. กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (การสังเกตและ

การลงความเห็นจากขอมูล) 

2.2. นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การเลนเกม) 

2.3. เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายความแตกตางระหวาง

การสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูล) 

3. นักเรียนอานส่ิงท่ีตองใช วากิจกรรมนี้ตองใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง ให

นักเรียนบอกชื่อวัสดุอุปกรณและวิธีใชอุปกรณ เนื่องจากกิจกรรมนี้       

มีการใชไมเสียบเพ่ือจิ้มสิ่งของในถุงปริศนามาใหนักเรียนสังเกต ครูควร

ระวังไมใหนักเรียนนําไมเสียบมาเลนกันระหวางการทํากิจกรรมเพราะ  

อาจเกิดอันตรายได  

4. นักเรียนอานทําอยางไร ในหนังสือเรียนหนา 10 โดยครูอาจใชวิธีการอาน

ท่ี เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบ       

ความเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมทีละข้ัน โดยอาจนําอภิปรายตามแนว

คําถาม ดังนี้  

4.1 นักเรียนเคยเลนเกมจับผิดรูปหรือไม  (นักเรียนตอบไดตาม

ประสบการณของตนเอง) 

4.2 สิ่งท่ีนักเรียนตองทําในการเลนเกมจับผิดรูป คืออะไร (รวมกันสังเกต

และเปรียบเทียบรูปท้ังสองรูป จากนั้นหาวารูปท้ังสองมีจุดท่ีแตกตาง

กันท่ีใดบาง) 

4.3 เม่ือนักเรียนพบจุดท่ีแตกตางกันของรูปท้ังสองแลว นักเรียนตองทํา

อยางไร (ใหวงกลมลอมรอบสิ่งท่ีรูปท้ังสองแตกตางกัน ลงบนรูปท่ี 2) 
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4.4 นักเรียนเขาใจความหมายของคําวาปริศนาหรือไม เขาใจวาอยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง จากนั้นครูอธิบาย

ความหมายคําวา ปริศนา หมายถึง สิ่งท่ีปกปดไวเพ่ือให   ทาทาย) 

4.5 ขณะนักเรียนสังเกตถุงปริศนา นักเรียนจะไดทํากิจกรรมตามลําดับ

อยางไรบาง (1. เขยาถุงปริศนาและฟงเสียง 2. เจาะรูบนถุงปริศนา

แลวดมกลิ่น 3. หลับตาแลวสัมผัสสิ่งท่ีอยูในถุงปริศนา 4. หลับตา

แลวชิมรสสิ่ง ท่ีอยูในถุงปริศนา 5. เปดตาแลวมองดูสิ่งท่ีอยูใน       

ถุงปริศนา) 

ในการอภิปรายเก่ียวกับวิธีการทํากิจกรรมแตละข้ันตอน ครูอาจ

สาธิตและใหนักเรียนทําตาม เชน เขยาถุงปริศนา ครูอาจใหนักเรียนทําทา

เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําวา เขยา ตรงกัน และครูควรชี้แจงใหนักเรียน

เขาใจตรงกันวาเม่ือนักเรียนเจาะรูบนถุงปริศนาแลวใหสังเกตโดยการดมกลิ่น

เทานั้น หามใชตาดูสิ่งท่ีอยูในถุงเด็ดขาด 

4.6 ระหวางการสังเกตแตละข้ันตอน นักเรียนตองทําอะไรบาง (บันทึกสิ่งท่ี

สังเกตได และบันทึกการลงความเห็นในทุกข้ันตอนของการสังเกตวา

สิ่งท่ีอยูในถุงมีลักษณะอยางไรและลงความเห็นวาสิ่งนั้นคืออะไร) 

ครูควรย้ําเตือนใหนักเรียนบันทึกลักษณะของสิ่งท่ีสังเกตไดตามจริง 

โดยไมเพ่ิมความเห็นสวนตัวลงไป นักเรียนสามารถใชประสบการณของ

ตนเองในการบันทึกเพ่ือสรุปวาสิ่งท่ีอยูในถุงนั้นคืออะไร 

4.7 หลังจากลงความเห็นจากขอมูลเสร็จแลว นักเรียนตองทําอยางไร

ตอไป (นําเสนอผลการลงความเห็นจากขอมูล) 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว ใหนักเรียนปฏิบัติตาม

ข้ันตอน ดังนี้ 

5.1 เลนเกมจับผิดรูป โดยรวมกันสังเกตรูปแตละรูปเพ่ือเปรียบเทียบสิ่งท่ี

เหมือนและแตกตางของรูปท้ังสอง บันทึกผลการทํากิจกรรมในแบบ

บันทึกกิจกรรมหนา 12 (S1) (C5) 

5.2 นักเรียนแตละกลุมรับถุงปริศนาซ่ึงภายในบรรจุขาวโพดค่ัวไว ให

นักเรียนใชประสาทสัมผัสสังเกตสิ่งท่ีอยูในถุงตามลําดับข้ันตอน และ

นักเรียนบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 13 (S1) 
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5.3 นักเรียนใชประสบการณของตนเองลงความเห็นวาสิ่งท่ีอยูในถุง    

คืออะไร (S8) 

5.4 นําเสนอผลการลงความเห็นจากขอมูล (C4) 

6. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม 

ดังนี้ 

6.1 นักเรียนทําอยางไรจึงสามารถจับผิดรูปได (ใชการสังเกตและ

เปรียบเทียบความแตกตาง) 

6.2 ในการเลนเกมจับผิดรูป นักเรียนใชประสาทสัมผัสใดเพ่ือการสังเกต 

(การดู) 

6.3 การสังเกตชวยใหเราจับผิดรูปไดอยางไร (การสังเกตลักษณะและ

รายละเอียดของรูปแตละรูป แลวนํามาเปรียบเทียบกัน    ทําให

สามารถเห็นขอแตกตางได) 

6.4 เม่ือนักเรียนเขยาถุงปริศนาและฟงเสียง นักเรียนใชประสาทสัมผัสใด

ในการสังเกต (การฟงเสียง) 

6.5 สวนของรางกายท่ีใชคืออะไร (หู) 

6.6 ไดขอมูลอะไรจากการฟงเสียง (มีเสียงหรือไมมีเสียง) 

6.7 เม่ือนักเรียนเจาะถุงปริศนาแลวดมกลิ่นสิ่งของท่ีอยูในถุงปริศนา โดย

หามใชตาดู นักเรียนใชประสาทสัมผัสใดในการสังเกต (การดมกลิ่น) 

6.8 สวนของรางกายท่ีใชคืออะไร (จมูก) 

6.9 เม่ือนักเรียนหลับตาแลวใชมือสัมผัสสิ่งท่ีอยูในถุงปริศนา นักเรียนใช

ประสาทสัมผัสใดในการสังเกต (การสัมผัส) 

6.10 สวนของรางกายท่ีใชคืออะไร (มือ) 

6.11 เม่ือนักเรียนหลับตาแลวใชมือหยิบสิ่งท่ีอยูในถุงปริศนามาคนละ     1 

ชิ้น เพ่ือชิมรส นักเรียนใชประสาทสัมผัสใดในการสังเกต (การชิมรส) 

6.12 สวนของรางกายท่ีใชคืออะไร (ปากหรือลิ้น) 

6.13 เม่ือนักเรียนมองดูสิ่งท่ีอยูในถุงปริศนา นักเรียนใชประสาทสัมผัสใด

ในการสังเกต (การมองดู) 

6.14 สวนของรางกายท่ีใชคืออะไร (ตา) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ครูอาจใช คําถามในระหวาง ท่ีให

นักเรียนทํากิจกรรมการสังเกตถุงปริศนา

ในแตละข้ันตอน เชน เม่ือใหนักเรียนเขยา

ถุงและฟงเสียง ครูอาจถามวาใชประสาท

สัมผัสใดในการสังเกต และใชสวนใดของ

รางกายในการสังเกต 
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6.15 กิจกรรมถุงปริศนา เราใชประสาทสัมผัสอะไรบางในการสังเกตสิ่งท่ี

อยูในถุงปริศนา (การฟงเสียง การดมกลิ่น การสัมผัส การชิมรส และ

การมองดู) 

6.16 การสังเกตในกิจกรรมถุงปริศนาเหมือนหรือแตกตางจากกิจกรรม

จับผิดรูปอยางไร (แตกตางกัน กิจกรรมสังเกตรูปใชประสาทสัมผัส

เพียงอยางเดียวคือการมองดู สวนกิจกรรมถุงปริศนาใชประสาท

สัมผัสหลายอยาง) 

ครูใหความรูเพ่ิมเติมวา บางครั้งเราสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสเพียงอยาง

เดียวก็สามารถอธิบายสิ่งตางๆ ได แตบางครั้งเราจําเปนตองใชประสาทสัมผัส

มากกวา 1 อยางในการสังเกตเพ่ืออธิบายสิ่งตาง ๆ จากนั้นครูถามตอไปวา 

6.17 การสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสในกิจกรรมนี้ เราทําอยางไรจึง

สามารถระบุไดวาสิ่งท่ีอยูในถุงคืออะไร (ใชขอมูลท่ีไดจากการสังเกต

มาเทียบเคียงกับสิ่งท่ีเคยกระทําหรือมีความรูมากอน เชน เคยเห็น 

เคยไดกลิ่น เคยกินขาวโพดค่ัวมากอน) 

6.18 การใชความรูหรือประสบการณท่ีเคยมีมากอนมาอธิบายขอมูล 

เรียกวาอะไร (การลงความเห็นจากขอมูล) 

6.19 นักเรียนคิดวาการลงความเห็นมีประโยชนอยางไร (ประสบการณท่ี

เราเคยกินขาวโพดค่ัวมากอน ทําใหเราสามารถอธิบายหรือบอกได

อยางแมนยําวาสิ่งท่ีอยูในถุงคือขาวโพดค่ัว) 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเชื่อมโยงสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมเพ่ือ 

ลงความเห็นว าการสั ง เกตและการลงความเห็นจากขอมูล เปน            

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเราใชในการเรียนรู เ ก่ียวกับ        

สิ่งตาง ๆ รอบตัว 

8. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมคําถามใน

การอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง  

9. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอานส่ิงท่ีไดเรียนรู 

และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

10.นักเรียนตั้งคําถามในอยากรู อีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียนและใหนักเรียนชวยกันอภิปราย

แนวคําตอบ 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดศึกษา

เรื่องท่ี 3 การจําแนกประเภท โดยครูอาจ

เตรียมสิ่งของตาง ๆ เชน ของเลนของใช 

เสื้อผา มาใหนักเรียนจําแนกประเภท 

ท้ังนี้เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องท่ีอาน

ไดดียิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ครูอาจเตรียมทําบัตรคํา 

“การจําแนกประเภท” เพ่ือสอนวิธีสะกด

คําดวย 
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11.ครูนําอภิปรายใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอนใดบาง 

12.นักเรียนอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 12 โดยครูและ

นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ 

จากนั้นครูกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี ้

“นอกจากการสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูลแลว ยังมีทักษะอ่ืน

อีกหรือไมท่ีนักวิทยาศาสตรใชในการหาความรู” ครูใหนักเรียนลองตอบ

คําถามตามท่ีตนเองคิด เชน การจําแนกประเภท การสรางแบบจําลอง 

ท้ังนี้นักเรียนอาจมีคําตอบท่ีแตกตางจากนี้ ครูยังไมตองเฉลยคําตอบแต

บอกนักเรียนวายังมีทักษะอยางอ่ืนอีกท่ีนักวิทยาศาสตรใชในการหา

ความรู เราจะไดเรียนรูในเรื่องตอ ๆ ไป 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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มีเสียงดัง… มีกล่ิน... แข็ง กดแลวแตก 

ผิวไมเรียบ 

มีรส... 

ขาวอมเหลือง 

กลม

 

ตอบตาม

ความคิดของ

นักเรียน 

ตอบตาม

ความคิดของ

นักเรียน 

ตอบตาม

ความคิดของ

นักเรียน 

ตอบตาม

ความคิดของ

นักเรียน 

ตอบตาม

ความคิดของ

นักเรียน 

ขาวโพดคั่ว 
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ประสบการณตางกัน 

การมองดู 

ประสบการณ 

การสังเกต 

การลงความเห็น 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 2 การสังเกตและการลงความเห็นจากขอมูลทําไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

1. การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี

สั ง เ ก ต ไ ด 

ประกอบดวย 

- ตําแหนงของ

สวนท่ีไม

เหมือนกันในรูป 

- ลักษณะของ

ขาวโพดค่ัว 

สามารถบรรยาย

รายละเอียดของสิ่งท่ีสังเกต

ดวยการใชประสาทสัมผัส 

โดยไมเพ่ิมความคิดเห็น  

 

สามารถบรรยายรายละเอียด

ดวยการใชประสาทสัมผัส 

โดยอาศัยการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

 

ไ ม ส า ม า ร ถ บ ร ร ย า ย

รายละเอียดของสิ่งท่ีสังเกต

ได แมวาจะไดรับคําแนะนํา

จากครูหรือผูอ่ืน  

8.การลงความเห็น

จากขอมูล 

การลงความเห็น

เก่ียวกับสิ่งท่ีอยูใน

ถุงปริศนา 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนาไดดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนาได โดยอาศัยการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสามารถลง

ความเห็นจากขอมูล

เก่ียวกับสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนาได แมวาจะไดรับ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การนําเสนอผลการ

ลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ี

อยูในถุงปริศนา  

สามารถนําเสนอผลการลง

ความเห็นจากขอมูล

เก่ียวกับสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนา ไดอยางถูกตอง 

ครบถวน 

สามารถนําเสนอผลการลง

ความเห็นจากขอมูลเก่ียวกับ

สิ่งท่ีอยูในถุงปริศนา ไดอยาง

ถูกตอง แตไมครบถวน 

ไมสามารถการนําเสนอ

ผลการลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีอยูใน

ถุงปริศนาได 

C5 ความ

รวมมือ 

การมีสวนรวม             

ในการสังเกตรูป

และการสังเกต

สังเกตสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนา  

มีสวนรวมในการสังเกตรูป

และการสังเกตสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนาตั้งแตเริ่มตนจน

สําเร็จลุลวง 

มีสวนรวมในการสังเกตรูป

หรือการสังเกตสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนาเปนบางขณะ 

ไมมีสวนรวม             

ในการสังเกตรูปและการ

สังเกตสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนา 
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เรื่องที่ 3 การจําแนกประเภท  
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับการจําแนก

ประเภทสิ่งของ โดยสังเกตและจําแนกสิ่งของตามลักษณะ

ท่ีเหมือนกัน อธิบายความหมายและประโยชนของการ

จําแนก  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต อภิปราย อธิบายความหมายและประโยชน

ของการจําแนกประเภท 

2. สังเกตและจําแนกสิ่งของตามลักษณะท่ีเหมือนกัน 

 

เวลา 2 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

กระดุมแบบตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 1  หนา 13-16 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 16-19 
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (20 นาที) 

 

1. ครูเริ่มตนการสอนโดยเขียนคําวา การจําแนกประเภท บนกระดาน

จากนั้นใหนักเรียนอานตามครู จากนั้น ชักชวนนักเรียนอภิปรายเพ่ือ

ตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน โดยใชคําถามดังนี้  

1.1 การจําแนกประเภทหมายถึงอะไร (นักเรียนตอบไดตามความคิด

ของตนเอง เชน การจัดสิ่งตาง ๆ ออกเปนกลุมตามลักษณะท่ี

เหมือนหรือแตกตางกัน) 

1.2 การจําแนกประเภทสิ่งของทําไดอยางไรบาง (นักเรียนตอบไดตาม

ความคิดของตนเอง เชน สิ่งของประเภทเดียวกันจัดรวมไว

ดวยกัน) 

1.3 การจําแนกประเภทมีประโยชนหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบได

ตามความคิดของตนเอง เชน หองเปนระเบียบ หาของไดงาย) 

1.4 ถาเราไมมีการจําแนกประเภทของสิ่งของจะเปนอยางไร (นักเรียน

ตอบไดตามความคิดของตนเอง เชน หองอาจไมเปนระเบียบ) 

ครูเชื่อมโยงสูการเรียนเรื่องการจําแนกประเภท จากนั้นใหนักเรียน

พิจารณารูปในหนังสือเรียน หนา 13 แลวชวนนักเรียนสนทนา

เก่ียวกับรูปหองนอนวาเปนอยางไร ครูอาจใหนักเรียนมองหาเสื้อหรือ

กางเกงท่ีมีลักษณะบางอยาง เชน เสื้อสีฟาปกสีน้ําเงิน จากในภาพ 

แลวถามวาหาพบหรือไม และมองหางายหรือยาก 
 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (40 นาที) 

 

2. ครูใหนักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือเรียน

หนา 13 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบ ครูบันทึก

คําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบหลัง     

การอานเนื้อเรื่อง 

3. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอาจ

ใหนักเรียนอธิบายความหมายตามความเขาใจ หากนักเรียนยัง     

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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อานไมได ใหครูสอนวิธีสะกดคํา ครูอาจเขียนคําศัพทและคําอาน    

บนกระดาน ดังนี้ 

การจําแนกประเภท อานวา กาน-จํา-แนก-ประ-เพด 

4. ครูชวนนักเรียนอานเนื้อเรื่อง ตามวิธีการอานท่ี เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายใจความสําคัญตาม

แนวคําถามดังนี้  

4.1. นอกจากเสื้อผาแลว ในแตละวันนักเรียนใชสิ่งของอ่ืนอีกหรือไม 

อะไรบาง (นักเรียนตอบไดตามประสบการณของตนเอง) 

4.2. ถาวางของปะปนกัน จะเลือกหยิบของท่ีเราตองการ ไดงายหรือ

ยากเพราะเหตุใด (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

4.3. จากเรื่องท่ีอาน นักเรียนคิดวาการจําแนกประเภทหมายถึงอะไร 

(การจัดสิ่งของตาง ๆ ออกเปนกลุม ตามความเหมือนหรือความ

แตกตางกัน) 

4.4. เราจําแนกประเภทของสิ่งของไดอยางไรบาง (ทําไดโดยการแยก

สิ่งของออกเปนพวก ๆ ตามลักษณะการใชงาน หรือนักเรียนอาจ

ตอบวาตามลักษณะท่ีเหมือนกันของสิ่งของ เชน สี ขนาด รูปราง) 

4.5. การจําแนกประเภทมีประโยชนอยางไรบาง (หยิบก็งาย หายก็รู 

ดูก็งามตา หรือสามารถหยิบสิ่งของมาใชไดงาย เกิดความเปน

ระเบียบ เรียบรอย สบายตา) 
 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 
 

5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปจากเรื่องท่ีอานวา     

การจําแนกประเภท คือ การจัดสิ่งของตาง ๆ ออกเปนกลุม ตามความ

เหมือนหรือความแตกตางกัน หรือตามลักษณะการใชงานซ่ึงมี

ประโยชนทําใหหยิบสิ่งของมาใชไดงาย เกิดความเปนระเบียบ 

เรียบรอย 

6. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานในรูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 16  
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7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน จากนั้น 

ฝกเขียนคําวา การจําแนกประเภท ในเขียนเปน ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 16 

8. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน ดังนี้ การจําแนก

ประเภททําไดอยางไร ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยัง

ไมเฉลยคําตอบแตชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบจากการทํากิจกรรม

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมท่ี 3 เรื่อง การจําแนกประเภท

ทําไดอยางไร โดยการสังเกตและจําแนก

กระดุม ดังนั้น กิจกรรมนี้ครูควรเตรียม

กระดุมหลากหลายแบบ เพ่ือแจกใหแต

ละกลุมอยางนอยกลุมละ 10 เม็ด หรือให

นักเรียนชวยกันเตรียมกระดุมแบบตาง ๆ 

มาจากท่ีบาน และทุกกลุมควรไดรับ

กระดุม ท่ี มีลักษณะเหมือนกันและมี

จํ านวน เท า กัน  เ พ่ื อสะดวก ในการ

อภิปรายผลการจําแนกประเภทของ

กระดุม 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

เหมือน แตกตางกัน 

การจําแนกประเภท 

การจําแนกประเภท 
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กิจกรรมที่ 3 จําแนกสิ่งของไดอยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดจําแนกสิ่งของ โดยการสังเกต 

และจําแนกประเภทสิ่งของตามลักษณะท่ีเหมือนหรือ

แตกตางกันของสิ่งของ 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกต และจําแนกประเภทสิ่งของตามลักษณะท่ี

เหมือนหรือแตกตางกัน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

กระดุมแบบตาง ๆ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S4   การจําแนกประเภท 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.1 เลม 1  หนา 14-15 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 17-19 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง          

การจําแนกประเภททําไดอยางไร 

http://ipst.me/8118 

 

 

 

   

 

 

 

 

http://ipst.me/8118
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานท่ีไดจากการเรียนรูในการเรียนครั้งท่ีผานมา

เรื่องการจําแนกประเภท โดยใชคําถามดังนี้  

1.1 การจําแนกประเภทคืออะไร (การแยกสิ่งของออกเปนกลุมตาม

ลักษณะท่ีเหมือนกัน เชน มีสีเหมือนกัน มีรูปรางเหมือนกัน หรือใช

งานไดเหมือนกัน) 

1.2 การจําแนกประเภทนํามาใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม อยางไร 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง เชน การแยกประเภท

ของเลนของใช) 

1.3 การจําแนกประเภททําไดอยางไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ

ของตนเอง) 

2. นักเรียนเปดหนังสือเรียน หนา 14 อานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน 

จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดย

อาจใชคําถาม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (การจําแนก

ประเภท) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและการจําแนก

ประเภทของสิ่งของ) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (จําแนกประเภทสิ่งของตาม

ลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกตางกัน) 

3. นักเรียนอานทําอยางไร โดยครูอาจใชวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการ

ทํากิจกรรมทีละข้ัน โดยอาจนําอภิปรายตามแนวคําถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้ สิ่งของท่ีนักเรียนตองจําแนกคืออะไร (กระดุม) 

3.2 กอนการจําแนก นักเรียนตองทําอะไรบาง (สังเกตลักษณะของ

กระดุมแตละเม็ด) 

3.3 จําแนกกระดุมโดยใชสิ่งใด (ลักษณะของกระดุมท่ีสังเกต) 

3.4 เ ม่ือจําแนกเสร็จแลว นักเรียนตองทําอะไรบาง (นําเสนอผล      

การจําแนกใหเพ่ือนกลุมอ่ืนฟง) 

4. หลังจากนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนลงมือทํา

กิจกรรม ดังนี้  

4.1 สังเกตลักษณะของกระดุมแตละเม็ดวามีลักษณะเหมือนกันและ

แตกตางกันอยางไร (S1)  

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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4.2 เลือกลักษณะของกระดุมท่ีจะนํามาใชในการจัดกลุม เชน สี ขนาด 

รูปราง โดยครูใหนักเรียนแตละกลุมเลือกลักษณะของกระดุมท่ีจะ

นํามาใชในการจําแนกท่ีแตกตางกัน และใชลักษณะเดียวกัน     

อยางนอยลักษณะละ 2 กลุม 

4.3 จําแนกหรือแยกกระดุมเปนกลุมตามลักษณะท่ีเลือกไว โดยให

กระดุมท่ีมีลักษณะเหมือนกันอยูในกลุมเดียวกัน (S4) (C5) โดยครู

อาจใหนักเรียน ติดกระดุมท่ีจําแนกแลวลงบนกระดาษ A4 จากนั้น 

บันทึกผลการทํากิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 17 

4.4 นําเสนอผลการจําแนกกระดุม และเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืนๆ (C4) 

5. หลังจากการนําเสนอของนักเรียน ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผล 

การทํากิจกรรม โดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้ 

5.1 จากกิจกรรมนี้ นักเรียนใชลักษณะใดในการจําแนกกระดุมออกเปน

กลุม (นักเรียนตอบไดตามผลการทํากิจกรรม) 

5.2 กลุมใดใชลักษณะท่ีเหมือนกันในการจําแนกกระดุม (นักเรียนตอบ

ไดตามผลการทํากิจกรรม เชน กลุมท่ี 1และ 5 ใช สี ในการจําแนก

กระดุม)  

5.3 เม่ือใชลักษณะของกระดุมท่ีแตกตางกันในการจําแนกกระดุม กลุม

ของกระดุมเปลี่ยนไปหรือไม อยางไร (เปลี่ยนไป กลุมของกระดุมจะ

เปลี่ยนไปตามลักษณะท่ีใชจําแนก เชน กลุมท่ีใชสีของกระดุมใน 

การจําแนก จะมีการแบงกลุมของกระดุมแตกตางกับกลุมท่ีใช 

ขนาดหรือรูปรางของกระดุมในการแบงกลุม)  

5.4 นักเรียนคิดวา การจําแนกกระดุมออกเปนกลุมมีประโยชนอยางไร

บาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง เชน ชวยใหหยิบ

กระดุมมาใชไดงายข้ึน คนหากระดุมไดงายข้ึน สามารถเลือกกระดุม

ไปใชใหเหมาะสมไดงายข้ึน) 

6. ครูนําคําถามท่ีถามนักเรียนในตนชั่วโมง มาอภิปรายอีกครั้ง เ พ่ือ

ตรวจสอบความรูของนักเรียนหลังการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้  

6.1 การจําแนกประเภทคืออะไร (คือการแยกสิ่งของออกเปนกลุมตาม

ลักษณะท่ีเหมือนกัน เชน มีสีเหมือนกัน มีรูปรางเหมือนกัน หรือ  

ใชงานเหมือนกัน) 

6.2 การจําแนกประเภทนํามาใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม อยางไร  

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง เชน การจัดตูเสื้อผา 
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แบงเสื้อผาออกเปนกลุมเสื้อ กางเกง หรือการจัดของใชในหองครัว 

แบงออกเปนกลุมจาน ชาม เปนตน) 

6.3 นักเรียนสามารถจําแนกประเภทนักเรียนในหองไดก่ีกลุม และใช

ลักษณะใดในการจําแนก (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของ

ตนเอง เชน จําแนกโดยใชเพศไดเปน 2 กลุม หรือจําแนก โดยใช   

สีเสื้อของนักเรียนไดเปน 2 กลุม เปนตน) 

7. นักเรียนรวมกันอภิปรายและตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

8. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ โดยครูและนักเรียนรวมกัน

เชื่อมโยงสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมเพ่ือสรุปวา การจําแนกประเภท เปน

การจัดกลุมของสิ่งตาง ๆ โดยใชลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกตางกัน ชวยให

เราสามารถแยกสิ่งของท่ีมีลักษณะแตกตางกันออกจากกัน และจัดกลุม

สิ่งของนั้นใหมตามลักษณะท่ีเหมือนกันจากนั้นครูใหนักเรียนอานส่ิงท่ีได

เรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

9. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับ

คําถามท่ีนําเสนอ 

10.ครูนําอภิปรายใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

นักเรียนตอบไดตามผลการทํากิจกรรม  เชน ลักษณะของกระดุมท่ี

เลือกใชในการจัดกลุม คือ สี จัดกลุมกระดุมได 2 กลุม ดังนี้  

กระดมุสีเขียว 3 เม็ด สีขาว 4 เม็ด  

นักเรียนตอบไดตามผลการทํากิจกรรม  เชน ลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ

นํามาใชในการจัดกลุมกระดุม คือ ขนาด รูปราง จํานวนรูตรงกลางเม็ด

กระดุม 
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พ้ืนผิว หรือจํานวนรู 

ลักษณะ 

สี ขนาด รูปราง 

 

 

คําตอบตามผลการทํากิจกรรมของนักเรียน เชน 
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จัดกลุม 

ความเหมือน 

 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 3 จําแนกสิ่งของไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S4 การจําแนกประเภท  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย

รายละเอียด

เก่ียวกับลักษณะ

ของกระดุมท่ี

สังเกตได เชน สี 

ขนาด จํานวนรู 

และรูปรางของ

กระดุม 

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับลักษณะของ

กระดุมท่ีสังเกตได เชน สี 

ขนาด จํานวนรู และรูปราง

ของกระดุมไดดวยตนเอง 

โดยไมเพ่ิมเติมความ

คิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับลักษณะของกระดุม

ท่ีสังเกตได เชน สี ขนาด 

จํานวนรู และรูปรางของ

กระดุมได จากการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืนหรือมีการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียดของ

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของ

กระดุมท่ีสังเกตได เชน ส ี

ขนาด จํานวนรู และรูปราง

ของกระดุมได แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

S4   การจําแนก

ประเภท 

การจําแนกกระดุม 

โดยใชลักษณะท่ี

เหมือนหรือ

แตกตางกันของ

กระดุมในการ

จําแนก 

สามารถจัดกลุมของ

กระดุมแบบตาง ๆ โดยใช

ลักษณะท่ีเหมือนหรือ

แตกตางกันของกระดุมใน

การจําแนกไดอยางถูกตอง

ดวยตนเอง 

สามารถจัดกลุมของกระดุม

แบบตาง ๆ โดยใชลักษณะท่ี

เหมือนหรือแตกตางกันของ

กระดุมในการจําแนกไดอยาง

ถูกตองจากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถจัดกลุมของ

กระดุมแบบตาง ๆ  โดยใช

ลักษณะท่ีเหมือนหรือ

แตกตางกันของกระดุมใน

การจําแนกได แมวาจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร นําเสนอขอมูลจาก

การอภิปราย

ลักษณะของกระดุม 

เพ่ือจําแนกกระดุม

ออกเปนกลุม  

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการอภิปราย

ลักษณะของกระดุม เพ่ือ

จําแนกกระดุมออกเปน

กลุม เชน โดยใชคําพูด  

หรือเขียนบรรยาย 

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดดวย

ตนเอง  

สามารถนําเสนอขอมูลจาก

การอภิปรายลักษณะของ

กระดุม เพ่ือจําแนกกระดุม

ออกเปนกลุม เชน โดยใช

คําพูด  หรือเขียนบรรยาย 

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจได  โดย

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลจาก

การอภิปรายลักษณะของ

กระดุม เพ่ือจําแนกกระดุม

ออกเปนกลุม เชน โดยใช

คําพูด  หรือเขียนบรรยาย 

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจได แมวาจะ

ไดรับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการทํากิจกรรม 

และการรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับ

การจําแนกกระดุม

แบบตาง ๆ รวมท้ัง

ยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนในการทํากิจกรรม 

และการรวมกันอภิปราย

เ ก่ี ย ว กับ ก า ร จํ า แ น ก

ก ร ะ ดุ ม แ บ บ ต า ง  ๆ 

ร วม ท้ั งยอมรั บค ว าม

คิดเห็นของผู อ่ืนตั้ งแต

เริ่มตนจนสําเร็จ 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการทํากิจกรรม และการ

รวมกันอภิปรายเก่ียวกับ

การจําแนกกระดุมแบบ

ตาง ๆ รวมท้ังยอมรับความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น  บ า ง

ชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดตลอดเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 
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เรื่องที่ 4 การพยากรณ  
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับการพยากรณ

โดยการสังเกตและลงความเห็นจากขอมูล เพ่ือพยากรณ  

สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและอธิบายความหมายและประโยชนของ

การพยากรณ  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต อภิปราย และอธิบายความหมายและ

ประโยชนของการพยากรณ 

2. สังเกตและพยากรณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจากรูปท่ีนําเสนอ 

 

เวลา 2 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 1  หนา 17-20 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 20-22  
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (10 นาที) 

 

1. ครูเริ่มตนการสอนโดยเขียนคําวา การพยากรณ บนกระดานจากนั้น ครู

ตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยชักชวนนักเรียนอภิปราย ดังนี้ 

1.1 นักเรียนเคยไดยินคําวาการพยากรณหรือไม ไดยินจากท่ีใดบาง 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง เชน พยากรณอากาศ) 

1.2 การพยากรณเก่ียวของกับนักเรียนหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบ

ไดตามความเขาใจของตนเอง เชน เก่ียวของ โดยใชขอมูลจากการ

พยากรณอากาศเพ่ือวางแผนการเดินทาง) 

 เม่ือนักเรียนตอบคําถามแลว ครูเชื่อมโยงสูการเรียนเรื่อง การพยากรณ 

โดยกลาววา นักเรียนอาจหาคําตอบไดเม่ืออานเรื่อง การพยากรณ 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (40 นาที) 

 

2. ครูใหนักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือเรียน

หนา 17 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบ ครูบันทึก

คําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบหลัง     

การอานเนื้อเรื่อง 

3. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอาจ

ใหนักเรียนอธิบายความหมายตามความเขาใจ หากนักเรียนยังอาน

ไมได ใหครูสอนวิธีสะกดคํา ครูอาจเขียนคําศัพทและคําอานบน

กระดาน ดังนี้  

การพยากรณ อานวา พะ-ยา-กอน 

4. ครู ให นั ก เ รี ยนอ าน เนื้ อ เ รื่ อ งตามวิ ธี การอ าน ท่ี เหมาะสม กับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายใจความสําคัญตาม

แนวคําถาม ดังนี้ 

4.1. จากเนื้อเรื่องท่ีอาน ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตมีอะไรบาง (ทองฟา

มืด และมีเมฆหนาปกคลุม) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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4.2. เหตุใดเด็กในรูปจึงตัดสินใจเลนอยูในบานแทนท่ีจะออกไปเลนนอก

บาน (จากขอมูลเม่ือวันกอนท่ีพบวา เม่ือทองฟามืด และมีเมฆหนา

ปกคลุม ฝนจะตก ดังนั้น เด็กจึงตัดสินใจเลนอยูในบานแทนท่ีจะ

ออกไปเลนนอกบาน) 

4.3. เด็กในรูปใชการพยากรณหรือไม เพราะเหตุใด (ใชการพยากรณ 

เพราะ มีการใชขอมูล ท่ี เคยพบมากอน มาพยากรณหรือ

คาดการณสิ่งท่ีจะเกิดตอไปได) 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 
 

5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปจากเรื่องท่ีอานวา     

การพยากรณเปนการใชขอมูลท่ีเคยพบมากอนมาใชพยากรณหรือ

คาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

6. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานในรูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 20 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน  

8. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน ดังนี้ การพยากรณ

ทําไดอยางไร  ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไมเฉลย

คําตอบแตชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบจากการทํากิจกรรมตอไป 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ขอมูล                         คาดการณ 

การพยากรณ 

การพยากรณ 
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กิจกรรมที่ 4 พยากรณไดอยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตรูป และใชขอมูลท่ีมีอยู

มาพยากรณหรือคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและพยากรณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

 - 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S7   การพยากรณ 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.1 เลม 1  หนา 18-19 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 21-22  

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง         

การพยากรณทําไดอยางไร http://ipst.me/8122 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ipst.me/8122
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนท่ีไดจากการเรียนครั้งท่ีผาน

มา ครูชวนนักเรียนเลนเกมตอบปญหา โดยใหขอมูลบางสวนแลวให

นักเรียนรวมกันคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงครูอาจใชแนวคําถาม

ดังตอไปนี้  

1.1 ถาทุก ๆ วัน ด.ช. พอเพียงมาโรงเรียนเวลา 7.00 น. ในวัน

พรุงนี้ ด.ช. พอเพียงจะมาโรงเรียนเวลาใด (นักเรียนตอบไดตาม

ความเขาใจของตนเอง แตควรใหเหตุผลดวยวาเหตุใดจึงคิด

เชนนั้น) 

1.2 ด.ญ. พอใจสังเกตวา ในทุก ๆ เชาน้ําทะเลจะข้ึนสูงกวาในตอน

เย็นเสมอ ถาเย็นวันนี้ พอใจกอปราสาททรายไวท่ีชายทะเล ใน

วันรุงข้ึน ปราสาททรายของ ด.ญ. พอใจจะมีลักษณะเปน

อยางไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง แตควรให

เหตุผลดวยวาเหตุใดจึงคิดเชนนั้น)  

1.3 นักเรียนใชการพยากรณในการตอบคําถามขอใดบาง (นักเรียน

ตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

1.4 นักเรียนพยากรณหรือคาดการณคําตอบของคําถามแตละขอได

อยางไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

ครูเชื่อมโยงสูการทํากิจกรรมเรื่อง พยากรณไดอยางไร และชักชวน

นักเรียนหาคําตอบขอ 1.4 รวมกัน 

2. นักเรียนเปดหนังสือเรียน หนา 18 อานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิด

เปน จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะ

เรียน โดยอาจใชคําถาม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได เรียนเ ก่ียวกับเรื่องอะไร (การ

พยากรณ) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและการ

พยากรณ) 

2.3 เมื ่อเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (พยากรณสิ ่งที ่จะ

เกิดข้ึนได) 

3.  นักเรียนอานทําอยางไร โดยครูอาจใชวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอน

การทํากิจกรรมทีละข้ัน โดยอาจนําอภิปรายตามแนวคําถาม ดังนี้ 

3.1 นักเรียนตองสังเกตและรวมกันอภิปรายสิ่งใด (รูปท่ี 1-8) 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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3.2 นักเรียนตองนําขอมูลจากรูปมาใชทําสิ่งใด (พยากรณและบันทึก

สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในรูปท่ี 9 และนําเสนอ) 

4. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว ใหนักเรียนจะได

ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 สังเกต รูปท่ี 1-8 (S1) 

4.2 นําขอมูลท่ีสังเกตได มาอภิปรายเพ่ือลงความเห็น (S8) (C5) 

4.3 พยากรณและบันทึกสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในรูปท่ี 9 (S7)  

4.4 นักเรียนนําเสนอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในรูปท่ี 9 พรอมบอกเหตุผลวา

เหตุใดจึงคิดเชนนั้น (C4) 

5. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใช

คําถามดังตอไปนี้ 

5.1 รูปท่ี 1-3 เปนรูปอะไร (รูปท่ี 1 เปนรูปแมว รูปท่ี 2 เปนรูปปลา 

รูปท่ี 3 เปนรูปปลาท่ีมีแตกาง)  

5.2 การลงความเห็นท่ีไดจากรูปท่ี 1-3 คืออะไร (แมวกินปลา)  

5.3 รูปท่ี 4-6 เปนรูปอะไร (รูปท่ี 4 เปนรูปแมว รูปท่ี 5 เปนรูป  

ขนมปง รูปท่ี 6 เปนรูปขนมปง)  

5.4 การลงความเห็นท่ีไดจากรุปท่ี 4-6 คืออะไร (แมวไมกินขนมปง)  

5.5 รูปท่ี 7-8 เปนรูปอะไร (รูปท่ี 7 เปนรูปแมว รูปท่ี 8 เปนรูปขนม

ปงและปลา) 

5.6 ใหนักเรียนพยากรณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในรูปท่ี 9 (รูปปลาท่ีมีแตกาง

และขนมปง แมวจะกินปลาแตไมกินขนมปง)  

5.7 การพยากรณนักเรียนตองทําสิ่งใดบาง (สังเกตและลงความเห็น

จากขอมูล จากนั้น นําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและลงความเห็น

จากขอมูลมาใชพยากรณหรือคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน) 

6. หลังจากสรุปการทํากิจกรรมแลว ครูตรวจสอบความรูท่ีไดจากการทํา

กิจกรรม และเนนย้ําถึงประโยชนของการพยากรณ โดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้ 

6.1 นักเรียนใชการพยากรณในการตอบคําถามในชวงตนชั่วโมง

หรือไม เพราะเหตุใด 

- ถาในทุก ๆ วัน ด.ช. พอเพียงมาโรงเรียนเวลา 7.00 น. ใน

วันพรุงนี้ ด.ช. พอเพียงจะมาโรงเรียนเวลาใด  

- ด.ญ. พอใจสังเกตวา ในทุก ๆ เชาน้ําทะเลจะข้ึนสูงกวาใน

ตอนเย็นเสมอ ถาเย็นวันนี้ พอใจกอปราสาททรายไวท่ี



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1        68 

ชายทะเล ในวันรุงข้ึน ปราสาททรายของ ด.ญ. พอใจจะมี

ลักษณะเปนอยางไร  

(ใชการพยากรณ เพราะ มีการนําขอมูลท่ีเกิดข้ึนกอนหนานี้มา

วิเคราะห เพ่ือคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตอไป) 

6.2 การพยากรณมีประโยชนหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบไดตาม

ความเขาใจของตนเอง เชน มีประโยชน เพราะสามารถใชวางแผน 

การเดินทางใชวางแผนการสรางสิ่งปลูกสราง) 

7. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมคําถาม

ในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

8. ครูใหนักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ โดยครูและนักเรียน

รวมกันเชื่อมโยงสิ่ง ท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมเพ่ือลงความเห็นวา     

การพยากรณ เปนการใชขอมูลท่ีมีอยูมาคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน 

จากนั้นครูใหนักเรียนอานส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุป

ของตนเอง 

9. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เ พ่ิมเติมใน อยากรู อีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

10.ครูนําอภิปรายใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ตัวอยางรูปวาดการพยากรณของนักเรียน 
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ปลา 

ขนมปง 
ขนมปง และกางปลา 

1                 8 

ขอมูล 

คาดการณ 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 4 พยากรณไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S7 การพยากรณ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

1. การสังเกต การบรรยาย

รายละเอียด

เก่ียวกับสิ่งท่ีสังเกต

ได จากรูป แมว 

ขนมปง ปลาและ

ลักษณะของปลา  

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับสิ่งท่ีสังเกตได จาก

รูป แมว ขนมปง ปลาและ

ลักษณะของปลา ได ดวย

ตนเอง โดยไมเพ่ิมเติม

ความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับสิ่งท่ีสังเกตได จาก

รูป แมว ขนมปง ปลาและ

ลักษณะของปลาได จากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน หรือมี

การเพ่ิมเติมความคิดเห็น  

ไมสามารถใช

ประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดของ

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ี

สังเกตได จากรูป 

แมว ขนมปง ปลา

และลักษณะของ

ปลาได แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

2. การพยากรณ พยากรณไดวา จะ

เกิดอะไรข้ึนในรูป

ท่ี 9 โดยพิจารณา

จากชุดขอมูลท่ี

สังเกตไดในรูปท่ี 

1-8 และอาศัย

ขอมูลหรือความรูท่ี

มีอยู 

สามารถพยากรณสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผล

โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจาก

การสังเกตและอาศัยขอมูล

หรือความรูท่ีมีอยู ไดดวย

ตัวเอง  

สามารถพยากรณสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผลโดย

อาศัยขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตและอาศัยขอมูลหรือ

ความรูท่ีมีอยู จากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถพยากรณ

สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนไดอยาง

มีเหตุผลโดยอาศัย

ขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกต และขอมูลหรือ

ความรูท่ีมีอยู แมวา

จะไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

8.การลงความเห็น

จากขอมูล 

ลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาแมวกิน

ปลา และแมวไม

กินขนมปง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาแมวกินปลา 

และแมวไมกินขนมปงได

อยางถูกตอง ไดดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาแมวกินปลา และ

แมวไมกินขนมปงไดอยาง

ถูกตอง จากการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาแมวกิน

ปลา และแมวไมกิน

ขนมปง แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

 



73        คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร นําเสนอขอมูลจาก

การอภิปรายขอมูล

ท่ีสังเกตไดและการ

พยากรณ โดยใช

คําพูด รูปภาพ หรือ

เขียนบรรยาย 

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการอภิปรายขอมูล

ท่ีสังเกตไดและการ

พยากรณ โดยใชคําพูด 

รูปภาพ หรือเขียน

บรรยาย เพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจไดดวยตนเอง  

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการอภิปรายขอมูลท่ี

สังเกตไดและการพยากรณ 

โดยใชคําพูด รูปภาพ หรือ

เขียนบรรยาย เพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจได  โดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

จากการอภิปรายขอมูลท่ี

สังเกตไดและการพยากรณ 

โดยใชคําพูด รูปภาพ หรือ

เขียนบรรยาย เพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจได แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการทํากิจกรรม 

และการรวมกัน

อภิปรายเก่ียว กับ

การพยากรณ

รวมท้ังยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

มีสวนรวมท้ังในการทํา

กิจกรรม และการ

รวมกันอภิปราย

เก่ียวกับการพยากรณ 

ไดอยางตอเนื่องตลอด

กิจกรรม 

มีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม และการรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับการ

พยากรณเปนบางครั้ง 

ไมมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม และการรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับการ

พยากรณ แมไดรับการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 
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กิจกรรมทายบทที่ 1 เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร (1 ช่ัวโมง) 

1. ครูใหนักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบ

บันทึกกิจกรรม หนา 23 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบ

กับแผนภาพในหัวขอรูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 21 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอน

เรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 2 อีกครั้ง โดยถาคําตอบของ

นักเรียนไมถูกตองใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง 

หรืออาจแกไขคําตอบดวยปากกาท่ีมีสีตางจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจ

นําสถานการณหรือคําถามในรูปนําบทในหนังสือเรียน หนา 2 

มารวมกันอภิปรายคําตอบกับนักเรียนอีกครั้ง 

4. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทท่ี 1 เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 

โดยบันทึกคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 24-26 จากนั้นให

นักเรียนนําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน ถาคําตอบยังไมถูกตอง ครูอาจ

นํ าอภิปรายหรือ ให สถานการณ เ พ่ิม เติ ม เ พ่ือแก ไขแนว คิด

คลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. ครูใหนักเรียนรวมกันทํากิจกรรมรวมคิด รวมทํา โดยการวาดรูป

นักวิทยาศาสตรท่ีกําลังสืบเสาะเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับสิ่งรอบตัว ระบาย

สีใหสวยงาม แลวผลัดกันเลาใหเพ่ือนฟง 

6. นักเรียนรวมกันอานและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวขอวิทยใกลตัว โดย

ครูกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของความรูจากสิ่งท่ีไดเรียนรูใน

หนวยนี้วาสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 

ดังนี้ 

6.1. นักเรียนเคยเดินปาหรือไม  (นักเรียนตอบตามประสบการณ

ของตนเอง) 

6.2. ถานักเรียนไปเดินปา แลวพบสัตว ท่ีนักเรียนไมรูจัก เกิด    

ความสงสัยวามันคือตัวอะไรและกินอยูอยางไร นักเรียนจะมีวิธี

หาคําตอบไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง 

เชน สังเกตสัตวนั้นวากินอะไรเปนอาหาร นอนท่ีไหน รวบรวม

ขอมูลเพ่ิมเติมจากการถามผูรู หรือคนควาในหนังสือวามันเปน

สัตวชนิดใด) 
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สรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 
 

นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้

ตามความเขาใจของตนเอง 
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แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     กระดอน 

 

       ฟุตบอล                       บาสเกตบอล  
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             ด                ช     ส 
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ป   

 

นักเรียนอาจมีคําตอบท่ี

แตกตางจากนี้ไดตาม

ลักษณะท่ีใชในการจัดกลุม 

                                       4 

 

2 

 

                         3                     1 

 

 

 

 

 

                  3 

             รูปราง 



79        คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1         

 

นักเรียนวาดรูปตามความคิดของตนเอง 
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ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยที่ 2 ตัวเรา สัตว และพืชรอบตัว 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 1 รางกาย

ของเรา 

เรื่องท่ี 1 สวน

ต า ง  ๆ  ข อ ง

รางกาย 

กิจกรรมท่ี 1.1 สวนตาง ๆ 

ของรางกายเรามีอะไรบาง 
• รางกายของคนประกอบ 

ดวยสวนตาง ๆ 

ว 1.2  

 

ป.1/1 ระบุชื่อ และบอก

หนาท่ีของสวนตาง ๆ 

ของรางกายมนุษย สัตว 

และพืช รวมท้ังบรรยาย

การทําหนาท่ีรวมกันของ

สวนตาง ๆ ของรางกาย

มนุษยในการทํากิจกรรม

ต า ง  ๆ  จ า กข อ มู ล ท่ี

รวบรวมได 

ป.1/2 ตระหนักถึง

ความสําคัญของสวนตาง 

ๆ ของรางกายตนเอง 

โดยการดูแลสวนตาง ๆ 

อ ย า ง ถู ก ต อ ง   ใ ห

ปลอดภั ย  และรักษา

ความสะอาดอยูเสมอ 

 

 กิจกรรมท่ี 1.2 สวนตาง ๆ 

ของรางกายทําหนาท่ีอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคิด รวมทํา 

• สวนตาง ๆ ของรางกายมี

หนาท่ีตางกัน 

• สวนตาง ๆ ของรางกายมี

ความสําคัญตองดูแลรักษา

อยางถูกตอง ใหสะอาด

และปลอดภัย 

บทท่ี 2 สัตวและ

พืชรอบตัวเรา 

เรื่ อง ท่ี  1 สวน

ตาง ๆ ของสัตว

และพืช 

กิจกรรมท่ี 1.1 มารูจัก

สัตวกันไหม 

 
 

• สิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา

มีหลากหลาย 

• สัตวและพืชเปนสิ่ง ท่ีอยู

รอบตัวเรา 

ว 1.1 

 

ป.1/1 ระบุชื่อสัตวและ

พืช ท่ีอาศัยอยูบริ เวณ

ต า ง  ๆ  จ า กข อ มู ล ท่ี
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

 รวบรวมได 
 

ป.1/2 บอก

สภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตวใน

บริเวณท่ีอยูอาศัย 

  • สัตวและพืชประกอบดวย

สวนตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน 

• สัตวประกอบด วยสวน  

ต า ง  ๆ  ซ่ึ ง ทํ า ห น า ท่ี

แตกตางกัน  

 • สั ต ว แ ต ล ะ ช นิ ด มี ส ว น   

ตาง ๆ แตกตางกัน เพ่ือ

ประโยชนในการดํารงชีวิต 

กิจกรรมท่ี 1.2 มารูจัก

พืชกันไหม 
• พื ช ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ร า ก     

ลําตน ใบ และอาจมีดอก 

มี ผ ล  ซ่ึ ง แ ต ล ะ ส ว น         

ทําหนาท่ีแตกตางกัน เพ่ือ

การเจริญเติบโตและการ

ดํารงชีวิต 

เ รื่ อ ง ท่ี  2 

บริ เ ว ณ ท่ี สั ต ว

และพืชอาศัยอยู 

กิจกรรมท่ี 2 สัตวและ

พืชอยูท่ีใดบาง 
• บริเวณตาง ๆ ในทองถ่ิน 

จะมี พืชและสัตวหลาย

ชนิดอาศัยอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคิด รวมทํา 

• บริเวณท่ีแตกตางกันจะมี

พืชและสัตวแตกตางกัน

เพราะแตละบริเวณจะมี

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

ตอการดํารงชีวิตของพืช

และสั ตว ท่ี อา ศั ยอยู ใ น

บริเวณนั้น ถาบริเวณท่ีพืช

และสัตวอาศัยอยูนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลตอ

การดํารงชีวิตของพืชและ

สัตว 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. บรรยายลักษณะ และบอกชื่อสวนตาง ๆ ท่ีอยู

ภายนอกและภายในรางกาย 

2. บอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของรางกาย 

3. บรรยายการทําหนาท่ีรวมกันของแตละสวนของ

รางกาย   ในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

4. ดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง 

สะอาด และปลอดภัยอยูเสมอ 

 

แนวคิดสําคัญ  

รางกายของเรา ประกอบดวยสวนตาง ๆ ท่ีมีลักษณะ

และหนาท่ีแตกตางกัน แตอาจทําหนาท่ีรวมกัน เราควร

ดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง สะอาด 

และปลอดภัยอยูเสมอ เพ่ือใหทําหนาท่ีตอไปได 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน      ป.1 เลม 1  หนา 27-41  

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 30-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  สวนตาง ๆ ของรางกาย 

คําสําคัญ สวนตาง ๆ ของรางกาย  

(parts of body) 

กิจกรรมท่ี 1.1  สวนตาง ๆ ของรางกายเรามีอะไรบาง 

กิจกรรมท่ี 1.2 สวนต า ง  ๆ ของร า งกายทําหนา ท่ี

อะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 1 รางกายของเรา 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1.1 1.2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใชจํานวน   

S4 การจําแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล   

S7 การพยากรณ   

S8 การลงความเห็นจากขอมูล   

S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป   

S14 การสรางแบบจําลอง   

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การสรางสรรค   

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ   

C3 การแกปญหา   

C4 การสื่อสาร   

C5 ความรวมมือ   

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 



83       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1  |  หนวยท่ี 2 ตัวเรา สัตว และพืชรอบตัว    

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูฟงการสนทนาอภิปรายของนักเรียนอยางตอเนื่อง พรอมบันทึกแนวคิดของนักเรียนไว เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรู

ใหสามารถแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

อวัยวะจะอยูภายในรางกายเทานั้น อวัยวะมีท้ังท่ีอยูภายในและภายนอกรางกาย 

สวนทองคือพ้ืนท่ีท่ีอยูใตเข็มขัด (Missouri Department of 

Elementary and Secondary Education, 2005) 

ทองคือสวนท่ีอยูดานหนาของรางกาย ตั้งแตลิ้นปจนถึงตนขา มี

สะดืออยูตรงกลาง 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 
1. ตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน โดยสุมนักเรียนออกมาหนาชั้น

เรียน 2-3 คน ครูบอกชื่อสวนตาง ๆ ของรางกาย โดยใหนักเรียนชี้

ใหถูกตอง นักเรียนคนอ่ืนชวยตรวจสอบวาเพ่ือนชี้สวนตาง ๆ ของ

รางกายถูกตองหรือไม จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

1.1 สวนตาง ๆ ของรางกายท่ีครูบอกใหเ พ่ือนชี้   มีอะไรบาง 

(นักเรียนตอบตามชื่อท่ีครูบอก) 

1.2 เพ่ือนท่ีออกมาหนาชั้นเรียน ชี้สวนตาง ๆ ของรางกายไดถูกตอง

หรือไม อยางไร 

นักเรียนรวมกันอภิปรายและตอบคําถามตามความเขาใจของ

ตนเอง ซ่ึงอาจถูกตองหรือไมถูกตองก็ได ครูถามเหตุผลและจด

คําตอบของนักเรียนไว เพ่ือใชในการกลับมาทบทวน อภิปราย และ

แกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียนหลังจากจบบทเรียนแลว 

2. นักเรียนอานช่ือหนวย ช่ือบทและจุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

ในหนังสือเรียนหนา 27 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจโดยใช

คําถามดังนี้  เ ม่ือเรียนจบบทนี้นักเรียนสามารถทําอะไรไดบาง 

(บรรยายลักษณะและบอกชื่อสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายนอกและภายใน

รางกาย รวมท้ังบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ การดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง 

สะอาด และปลอดภัยอยูเสมอ) 

3. นักเรียนอานช่ือบทและแนวคิดสําคัญ ในหนังสือเรียนหนา 28 

จากนั้นครูถามวาในบทนี้เราจะเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอะไร (ลักษณะ  

หนาท่ี และการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย) 

4. ครูเขียนคํายากท่ีนักเรียนอานไมไดบนกระดาน เชน รางกาย   สวน

ตาง ๆ  ลักษณะ  ปลอดภัย และสอนการสะกดคํา  

5. นักเรียนสังเกตรูปเด็กท่ีอยูในสนามและในหองเรียนในหนังสือเรียน

หนา 28 จากนั้นอานเนื้อเรื่องโดยใชวิธีอานตามความเหมาะสม ครู

ตรวจสอบความเขาใจโดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

5.1 เม่ืออยูโรงเรียน เราทําอะไรบาง (เลนกับเพ่ือนหรือเรียน

หนังสือ) 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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5.2 เด็กในรูปทําอะไรบาง (นั่งชิงชา เลนกระดานลื่น ยืนมองเพ่ือน 

เขียนหนังสือ ยกมือ) 

5.3 ถาเราทําสิ่งตาง ๆ เหมือนเด็ก ๆ ในรูป เราจะใชสวนใดของ

รางกายบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

6. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับสวนตาง ๆ ของรางกายใน

สํารวจความรูกอนเรียน โดยอาจถามวานักเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับ

สวนตาง ๆ ของรางกาย 

7. นักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 

30-32 โดยอาน ช่ือหนวย ช่ือบท 

8. นักเรียนอานคําถามและตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับคําถาม   แต

ละขอ เม่ือแนใจวาสามารถทําไดดวยตนเอง จึงใหนักเรียนตอบ

คําถาม ซ่ึงคําตอบของแตละคนอาจแตกตางกัน และอาจตอบถูก

หรือผิดก็ได 

9. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมี

แนวคิดเก่ียวกับรางกายอยางไรบาง โดยครูยังไมเฉลยคําตอบ   แต

จะใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แลว 

ท้ังนี้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของ

นักเรียน แลวนํามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไข

แนวคิดใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้ งถัดไป นักเรียนจะได

เรียนเรื่องท่ี 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย  

โดยครูเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. เตรียมบัตรคําสวนตาง ๆ ของ

รางกาย และ parts of body  

2. รูปรางกายของคนท่ีเห็นสวน

ตาง ๆ ของรางกายท้ังภายนอกและ

ภายใน 
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     การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา 

จมูก 

หู 

ปาก 

ผิวหนัง 
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สมอง 

เทา 

กระดูก 

มือ 

ลําไส 
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เรื่องที่ 1 สวนตาง ๆ ของรางกาย     
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับสวนตาง ๆ ของ

รางกายท้ังท่ีอยูภายนอกและสวนท่ีอยูภายในรางกาย  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. รวบรวมขอมูล บรรยายลักษณะ และระบุชื่อสวน   

ตาง ๆ ท่ีอยูภายนอกและภายในรางกาย 

2. รวบรวมข อ มูลและบอกหน า ท่ีของส วนต า ง  ๆ         

ของรางกาย 

 

เวลา 6 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สีไม กระจก รูปสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายในรางกาย 

หนังสือ เพลง อาหาร  ดอกไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน   ป.1 เลม 1  หนา 30-38 

2. แบบบันทึกกิจกรรม    ป.1 เลม 1  หนา 33-43 
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

 

1. ตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับรางกายของเรา โดยครูอาจขยายรูป

รางกายของเด็กจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ (รูปตองไมมีคําบอกชื่อสวน

ตาง ๆ ของรางกาย) นํารูปมาติดไวบนกระดาน และชักชวนนักเรียน

อภิปราย ดังนี้  

1.1 รางกายของเราประกอบดวยอะไรบาง 

1.2 สวนใดของรางกายท่ีอยูภายนอก 

1.3 สวนใดของรางกายท่ีอยูภายใน 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง ครูบันทึกคําตอบ

ของนักเรียนบนกระดาน) 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (45 นาที) 
 

2. นักเรียนอานช่ือเรื่องและคําถามในคิดกอนอานในหนังสือเรียนหนา 

30 แลวรวมกันอภิปราย เพ่ือหาคําตอบตามความเขาใจของกลุม ครู

บันทึกคําตอบบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบหลังการอาน

เนื้อเรื่อง 

3. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ           

(หากนักเรียนอานไมได ครูควรสอนการอานคําใหถูกตอง) จากนั้น

อธิบายความหมายของคําตามความเขาใจ ครูแนะนําวาหลังจากการ

อานเนื้อเรื่อง นักเรียนจะสามารถบอกความหมายของคําไดถูกตอง  

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหนา 30 โดยใชวิธีอานท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปราย

ใจความสําคัญโดยใชคําถามดังนี้ 

4.1 เนื้อเรื่องท่ีอานเก่ียวกับอะไร (สวนตาง ๆ ของรางกาย) 

4.2 สวนตาง ๆ ของรางกายอยูท่ีใดบาง (บางสวนอยูภายนอกและ

บางสวนอยูภายในรางกาย) 

4.3 สวนตาง ๆ ของรางกายมีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง เชน ตา หู จมูก) 

4.4 แตละสวนของรางกายทําหนาท่ีอะไร (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง  เชน ตาทําหนาท่ีมองดู หูทําหนาท่ีฟงเสียง) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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4.5 เม่ือเราเลนหรือทํากิจกรรมตาง ๆ เราใชสวนใดของรางกายบาง 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน ใชแขนและมือ

หยิบจับลูกบอล ใชตามองดูลูกบอล) 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 
 

5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวารางกายของเรา

ประกอบดวยสวนตาง ๆ ซ่ึงบางสวนอยูภายนอกและบางสวนอยู

ภายใน 

6. นักเรียนตอบคําถามในรูหรือยัง และฝกเขียนคําในเขียนเปน ใน  

แบบบันทึกกิจกรรมหนา 33 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบในคิดกอนอาน ซ่ึงครูบันทึกไวบน

กระดาน  
8. นักเรียนตอบคําถามทายเรื่อง ไดแก สวนตาง ๆ ของรางกายมี

อะไรบาง แตละสวนทําหนาท่ีอะไร และเม่ือเราเลนหรือทํากิจกรรม

ตาง ๆ เราไดใชสวนใดของรางกายบาง ครูบันทึกคําตอบของนักเรียน

บนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบ แตชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบ

จากการทํากิจกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมท่ี 1.1 เรื่องสวนตาง ๆ ของ

รางกายเรามีอะไรบาง โดยการสังเกตสวน

ต า ง  ๆ  ท่ี อ ยู ภ า ย นอกร า ง ก า ย  ค รู

เตรียมการจัดสถานท่ีท่ีมีกระจกบานใหญ

หรื อจั ดหากระจกบานใหญมาไว ใน

หอง เรียน เ พ่ือใหนั ก เรียนไดสั ง เกต

รางกายตนเองในขณะท่ีทํากิจกรรม 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ไมครบ 

ภายใน ภายนอก 
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กิจกรรมที่ 1.1 สวนตาง ๆ ของรางกายเรามีอะไรบาง 
 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสวน

ตาง ๆ ของรางกายท้ังท่ีอยูภายนอกและภายใน โดยสังเกต

สวนตาง ๆ ของรางกายตนเองและเพ่ือน เพ่ือบรรยาย

ลักษณะและระบุชื่อสวนตาง ๆ ของรางกาย 

 

เวลา  2  ชัว่โมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

รวบรวมขอมูล บรรยายลักษณะ และระบุชื่อสวน   

ตาง ๆ ท่ีอยูภายนอกและภายในรางกาย 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. กระจก    1 บาน 

2. รูปสวนตาง ๆ ภายในรางกาย 1 ชุด 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน          ป.1 เลม 1   หนา 31-32 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.1 เลม 1  หนา 34-37 

3. โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือ tablet เพ่ือดาวนโหลด  

QR code รูปสวนตาง ๆ ภายในรางกาย 
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิม โดยนํานักเรียนรองเพลง ตา หู จมูก พรอม

ประกอบทาทาง ซ่ึงมีเนื้อรอง ดังนี้ 

ตา หู จมูก จับใหถูก จับจมูก ตา หู 

จับใหมจับใหฉันดู (ซํ้า) 

จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก 

จากนั้นใชคําถามดังตอไปนี้  

1.1 ตา หู จมูก เปนสวนตาง ๆ ของรางกายหรือไม  

1.2 รางกายของเราประกอบดวยสวนตาง ๆ อะไรอีกบาง  

นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง ครูตรวจสอบคําตอบ แตยัง

ไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนเพ่ือนํามาใช

แกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนหลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูแลว 

2. ครูเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเขาสูกิจกรรมท่ี 1.1 โดยใชคําถามวา

รางกายของเรามีสวนตาง ๆ อะไรบาง และแตละสวนมีลักษณะเปน

อยางไร 

3. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน จากนั้นรวมกันอภิปราย  

เพ่ือตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงคในการทํากิจกรรมโดยใช

คําถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอะไร (สวนตาง ๆ ของ

รางกายท่ีอยูภายนอกและภายในรางกาย)  

3.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (รวบรวมขอมูล) 

3.3 เม่ือเรียนรูแลวนักเรียนสามารถทําอะไรได (สามารถบรรยายลักษณะ 

และระบุชื่อสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายนอกและภายในรางกายได) 

4. นักเรียนอานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม เชน หองเรียนท่ีมีกระจก และ

การดาวนโหลด QR code รูปสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายในรางกาย  

5. นักเรียนอานทําอยางไร ทีละขอ แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรม (ครูอาจเขียนสรุปคําตอบของนักเรียนไวบน

กระดาน) โดยใชคําถามดังนี้ 

5.1 นักเรียนจะตองสังเกตอะไร (สังเกตสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายนอก

รางกายตนเอง) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ครูควรวางแผนใหนักเรียนทุกคน

สามารถใชกระจกสํารวจสวนตาง ๆ 

ของรางกาย จากนั้นวาดรูปตามท่ี

สังเกตเห็น  

2. ครูอาจดาวนโหลด QR code รูป

สวนตาง ๆ ของรางกาย จากหนังสือ

เรียนหนา 31 แลวตอข้ึนจอภาพ 

เพ่ือนําเสนอหนาชั้นเรียนรวมกัน 

หรือใหนักเรียนฝกดาวนโหลด และ

เรียนรูเอง 
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5.2 นักเรียนตองทําอะไรตอไป (สังเกตสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายในรางกาย

โดยใชหูแนบฟงเสียงและใชมือกดท่ีสวนอกและทองของเพ่ือน 

จากนั้นบอกชื่อสวนตาง ๆ ท่ีนักเรียนสังเกต) 

5.3 นักเรียนตองเปรียบเทียบสวนท่ีพบในรางกายจากการสังเกตกับสิ่งใด 

(เปรียบเทียบกับรูปท่ีกําหนดใน QR code ในหนังสือเรียนหนา 31) 

5.4 นักเรียนตองทําอะไรตอไปอีก (วาดรูปและเขียนชื่อสวนตาง ๆ ท่ีอยู

ภายในรางกาย) 

5.5 นักเรียนตองทําอยางไรกับภาพท่ีวาด (นําเสนอรูปรางกายตนเอง 

และอภิปรายลักษณะของแตละสวน) 

6. หลังจากนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนทํากิจกรรม 

และบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 34-37 ดังนี้ 

6.1 สังเกตสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีอยูภายนอก วาดรูปและเขียนชื่อ

สวนตาง ๆ ของรางกาย (S1)  

6.2 สังเกตสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายในรางกาย เปรียบเทียบกับรูปใน QR 

code แลววาดรูปเพ่ิมเติม (S1, S8)  

6.3 นําเสนอรูปท่ีวาด และรวมกันอภิปรายลักษณะของสวนตาง ๆ ของ

รางกาย  (S8) (C4, C5)  

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับสวนตาง ๆ ของรางกาย  โดยครู

อาจใชคําถามดังตอไปนี้ 

7.1 สวนตาง ๆ ท่ีอยูภายนอกรางกายมีอะไรบาง (เชน ตา หู จมูก  ปาก 

แขน มือ ขา เทา หัวเขา ขอศอก) 

7.2 สวนตาง ๆ ท่ีอยูภายในรางกายมีอะไรบาง (เชน สมอง กระเพาะ

อาหาร กระดูก ลําไส ปอด หัวใจ) 

7.3 สวนตาง ๆ ของรางกาย มีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร 

(มีลักษณะแตกตางกัน เชน ตามี 2 ตามีขนตา เปลือกตา ดวงตามีสี

ขาวอยูรอบนอกแลวมีวงกลมสีดํากลางดวงตา กระดูกมีลักษณะเปน

ทอน ๆ และแข็ง) 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปรวมกันวารางกายของเรา

ประกอบดวยสวนตาง ๆ ท้ังท่ีอยูภายนอกและภายใน ซ่ึงแตละสวนมี

ลักษณะแตกตางกัน 

9. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถามเพ่ิมเติม

ในการอภิปราย เพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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10. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมนี้ จากนั้นอานส่ิงท่ีไดเรียนรู 

และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

11. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา สุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของ

ตนเองหนาชั้นเรียน จากนั้นใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคําถาม

ท่ีนําเสนอ 

12. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรมท่ี 

1.2 สวนตาง ๆ ของรางกายทําหนาท่ีอะไร 

โดยครูเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. เตรียมอุปกรณตาง ๆ ไดแก อาหารหรือ

ข น ม  ด อ ก ไ ม  แ ล ะ เ พ ล ง สํ า ห รั บ

ประกอบการทํากิจกรรม 

2. เตรียมขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของสมอง หัวใจ 

ลําไส กระดูก ปอด และกระเพาะอาหาร 

หรือเชิญคุณหมอมาบรรยายใหความรู 

หรือจัดหาหนังสือท่ีเหมาะกับนักเรียน 

เชน หนังสือการตูนเรื่องตะลุยรางกาย

มนุษย เพลง ขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ 

แลวนํามาทําเปนใบความรูท่ีเหมาะสม

กับวัยของนักเรียน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

รูปสวนตาง ๆ ของรางกาย 
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ไมเหมือนกัน 

กลม มีสีขาวลอมรอบสีดําซ่ึงอยูตรงกลาง 

คลายสามเหล่ียม มีรู 2 ร ู

ภายนอก 

ภายใน 

ลักษณะ 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 

 

ภายนอก 

ภายใน สวนตาง ๆ ของรางกาย 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.1 สวนตาง ๆ ของรางกายมีอะไรบาง 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1  |  หนวยท่ี 2 ตัวเรา สัตว และพืชรอบตัว       102 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต บรรยายลักษณะ 

และระบุชื่ อส วน

ต า ง  ๆ  ท่ี อ ยู

ภ า ย น อ ก แ ล ะ

ภายในรางกาย  

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของสวน

ตาง ๆ ท้ังภายนอกและ

ภาย ในร า ง กา ย ได ด ว ย

ตนเอง โดยไม เ พ่ิมความ

คิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดของสวนตาง ๆ 

ท้ั ง ภ าย นอ กแ ละ ภ า ย ใ น

รางกายได  จากการชี้แนะ

ของครูหรือผู อ่ืน หรือมีการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

 

ไม ส าม า ร ถ ใ ช ป ระส าท

สั มผั ส เ ก็บ ร ายละ เ อี ย ด   

สวน ตาง ๆ ท้ังภายนอก

และ ภ า ย ใน ร า ง ก า ย ไ ด 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน  

S8  ก า ร ล ง

ค ว า ม เ ห็ น จ า ก

ขอมูล 

ลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาสวนใด

ของร า งกาย เปน

สวนท่ีอยูภายนอก

หรือภายในรางกาย 

และลงความเห็น

เ ก่ียว กับลักษณะ

ข อ ง ส ว น ต า ง  ๆ 

ของรางกาย 

สามารถลงความเห็นจาก

ข อ มู ล ได ว า ส ว น ใดของ

ร า ง ก า ย เ ป น ส ว น ท่ี อ ยู

ภ า ย น อ ก ห รื อ ภ า ย ใ น

รางกาย และลงความเห็น

เก่ียวกับลักษณะของสวน

ตาง ๆ ของรางกายอยาง

ถูกตอง ไดดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ข อ มู ล ไ ด ว า ส ว น ใ ด ข อ ง

ร า ง ก า ย เ ป น ส ว น ท่ี อ ยู

ภายนอกหรือภายในรางกาย 

และลงความเห็นเ ก่ียวกับ

ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ

รางกายอยางถูกตอง จากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลงความเห็นจาก

ข อ มู ล ได ว า ส ว น ใ ดขอ ง

ร า ง ก า ย เ ป น ส ว น ท่ี อ ยู

ภ า ย น อ ก ห รื อ ภ า ย ใ น

รางกาย และลงความเห็น

เก่ียวกับลักษณะของสวน

ต า ง  ๆ  ขอ ง ร า งก าย ได  

แมวาจะไดรับคําแนะนํา

จากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ท่ี

รวบรวมได เก่ียวกับ

ชื่อและลักษณะของ

ส ว น ต า ง  ๆ  ข อ ง

รางกาย โดยการพูด

และวาดรูปได  

สาม ารถนํ า เ สนอข อ มู ล ท่ี

รวบรวมได เก่ียวกับชื่อและ

ลักษณะของสวนตาง ๆ ของ

รางกายโดยการพูดและวาดรูป 

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

รวบรวมได เก่ียวกับชื่อและ

ลักษณะของสวนต าง  ๆ 

ของรางกายโดยการพูด

และวาดรูป  เพ่ือใหผู อ่ืน

เขาใจได  โดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ นํ า เ ส น อ

ข อ มู ล ท่ี ร ว บ ร ว ม ไ ด 

เก่ียวกับชื่อและลักษณะ

ของส วนต า ง  ๆ  ของ

รางกายโดยการพูดและ

ว า ด รู ป  เ พ่ื อ ใ ห ผู อ่ื น

เข า ใจ ได  แม ว าจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 
ทํางานรวม มือกับ

ผูอ่ืนในการรวบรวม

ข อ มู ล  บั น ทึ กผ ล 

นําเสนอผล แสดง

ความคิด เห็นและ

อภิปรายเพ่ือระบุชื่อ

แ ล ะ บ ร ร ย า ย

ลั กษณะของส ว น

ตาง ๆ ของรางกาย 

รวมท้ังยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน

ส มํ่า เสมอในการรวบรวม

ขอมูล บันทึกผล นําเสนอผล 

แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ

อภิป ราย เ พ่ือระบุ ชื่ อ และ

บรรยายลักษณะของสวนตาง 

ๆ ของรางกายได   รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  

ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จลุลวง

ดวยตนเอง 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล 

บั น ทึ กผ ล  นํ า เ สน อผ ล 

แสดงความคิด เห็นและ

อภิปรายเพ่ือระบุชื่อและ

บรรยายลักษณะของสวน

ต า ง  ๆ  ของร า งกาย ได 

รวมท้ังยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน บางชวงเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 

ไ ม ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น

ร ว ม กั บ ผู อ่ื น ไ ด

ตลอดเวลาท่ีทํากิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1.2 สวนตาง ๆ ของรางกายเราทําหนาทีอ่ะไร
 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตการใชสวนตาง ๆ ของ

รางกายขณะทํากิจกรรม และรวบรวมขอมูลจากแหลงเรียนรู

ตาง ๆ เพ่ือบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของรางกาย 

เวลา  3  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

รวบรวมขอมูลและบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของ

รางกาย 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/หอง 

เพลง   1 เพลง 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. อาหาร  1 ชนิด 

2.  ดอกไม  1 ดอก 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ  1 เลม 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน          ป.1 เลม 1   หนา 33-35 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.1 เลม 1  หนา 38-42 
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูและนักเรียนรวมสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมท่ีทําในชวงเชากอนมา

โรงเรียน และการทํากิจกรรมเหลานั้นนักเรียนใชรางกายสวนใดในการทํา

กิจกรรม (ตัวอยางคําตอบเชน กินขาว ใชปากกินขาว ใชมือจับชอน เดิน

ไปโรงเรียนโดยใชขา มือถือกระเปานักเรียน ฯลฯ) 

2. ครูเชื่อมโยงประสบการณของนักเรียนเขาสูกิจกรรมท่ี 1.2 โดยใชคําถาม

วาสวนตาง ๆ ของรางกายมีหนาท่ีอะไรบาง 

3. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน จากนั้นรวมกันอภิปราย

เพ่ือตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงคในการทํากิจกรรมโดยใช

คําถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องอะไร (หนาท่ีของสวนตาง ๆ 

ของรางกาย) 

3.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การรวบรวมขอมูล) 

3.3 เม่ือเรียนรูแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถบอกหนาท่ีสวน   

ตาง ๆ ของรางกายได) 

4. นักเรียนอานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม ครูนําวัสดุอุปกรณท่ีจะตองใช

ในการทํากิจกรรมมาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง แตยังไมแจกอุปกรณ

แกนักเรียน 

5. นักเรียนอานทําอยางไร ทีละขอ แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรม โดยครูชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บนกระดาน แลวนํา

อภิปรายโดยใชคําถามดังนี้  

5.1 นักเรียนตองสังเกตอะไร (สังเกตวาตนเองและเพ่ือนใชสวนใดของ

รางกายขณะทํากิจกรรม) 

5.2 นักเรียนตองรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการใชสวนตาง ๆ ของ

รางกาย ขณะทํากิจกรรมอะไรบาง (อานหนังสือ กินอาหาร         

ดมดอกไม และเตนตามเพลง) 

5.3 เม่ือนักเรียนสังเกตแลว จะตองทําอะไรตอไป (ทําเครื่องหมาย

บันทึกผลการสังเกตในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 38-39) 

5.4 นักเรียนตองทําอะไรตอไป (สืบคนขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของสมอง 

หัวใจ ลําไส กระดูก ปอด และกระเพาะอาหารจากแหลงเรียนรู  

ตาง ๆ บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 39) 
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5.5 เม่ือสืบคนขอมูลและบันทึกผลแลว นักเรียนตองนําเสนอในเรื่อง

อะไร (นําเสนอหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของรางกาย) ครูอาจแนะนํา

วิธีการนําเสนอใหนักเรียนเขาใจกอน เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติได

ถูกตอง 

6. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนเริ่มทํากิจกรรม  จากนั้น

บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 38-39 ครูสังเกตและกระตุนให

นักเรียนแตละกลุมรวมมือกันทํากิจกรรมและอภิปรายในกลุม ดังนี้ 

6.1 สังเกตวาตนเองหรือเพ่ือนใชสวนใดของรางกายในการอานหนังสือ 

กินอาหาร ดมดอกไม และเตนตามเพลง และแตละสวนทําหนาท่ี

อะไรบาง จากนั้นบันทึกผล (S1, S8) (C5) 

6.2 รวมกันสืบคนขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของสมอง หัวใจ 

ลําไส กระดูก ปอด และกระเพาะอาหาร จากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

และบันทึกผล (C5, C6) 

6.3 รวมกันนําเสนอและอภิปรายผลการทํากิจกรรม (C4, C5) 

7. หลังจากนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมแลว ครูนํารูปขยาย

ตารางการใชสวนตาง ๆ ของรางกายและหนาท่ีของแตละสวนในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในแบบบันทึกหนา 38-39 มาติดบนกระดาน และถาม

คําถามตอไปนี้ 

7.1 กิจกรรมใดบางท่ีใชตา (อานหนังสือ กินอาหาร ดมดอกไม และเตน

ตามเพลง) 

7.2 ตาทําหนาท่ีอะไร (มองดูสิ่งตาง ๆ เชน มองดูหนังสือ) 

7.3 กิจกรรมใดบางท่ีใชหู (เตนตามเพลง) 

7.4 หูทําหนาท่ีอะไร (ฟงเสียง) 

7.5 กิจกรรมใดบางท่ีใชจมูก (ดมดอกไม) 

7.6 จมูกทําหนาท่ีอะไร (ดมกลิ่น) 

7.7 กิจกรรมใดบางท่ีใชปากและฟน (กินอาหาร) 

7.8 ปากและฟนทําหนาท่ีอะไร (พูด เค้ียวอาหาร และรองเพลง) 

7.9 กิจกรรมใดบาง ท่ี ใชแขนและมือ (อานหนั งสือ  กินอาหาร             

ดมดอกไม และเตนตามเพลง) 

7.10 แขนและมือทําหนาท่ีอะไร (หยิบ จับ) 

7.11 กิจกรรมใดบางท่ีใชขาและเทา (เตนตามเพลง) 

7.12 ขาและเทาทําหนาท่ีอะไร (ยืน เดิน เตน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ครูควรเนนย้ําในการพิจารณาหนาท่ี

ของสวนตาง ๆ ใหดูจากหนาท่ีหลัก เชน 

จมูกมีหนาท่ีหลักในการดมกลิ่น สวน

หนาท่ีในการหายใจ ไมไดเปนหนาท่ีหลัก

เพราะจมูกเปนทางผานเขาออกของ

อากาศ นักเรียนไมตองทําเครื่องหมาย 
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7.13 มีกิจกรรมใดบางท่ีใชรางกายเพียงสวนใดสวนหนึ่ง (ไมมี) 

7.14 จากกิจกรรมนักเรียนสรุปไดวาอยางไร (สวนตาง ๆ ของรางกาย

ทําหนาท่ีแตกตางกัน โดยเม่ือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเราตอง

ใชสวนตาง ๆ ของรางกายมากกวาหนึ่งสวน) 

8. ครูถามคําถามนักเรียนวา ในการทํากิจกรรมหนึ่ง ๆ ถาขาดสวนใดสวน

หนึ่งของรางกาย เราจะยังคงทํากิจกรรมนั้นไดเหมือนเดิมหรือไม และ

ชักชวนนักเรียนแตละกลุม (กลุมละ 4 คน) เลนเกมหัวบอดทายใบ เพ่ือ

เก็บลูกบอลหรือของใหไดมากท่ีสุดในเวลา 3 นาที โดย 3 คนแรกมีผาปด

ตายืนเรียงแถว สวนคนท่ี 4 เปนคนใบอยูทายแถว ทุกคนหามออกเสียง

แตใหสัญญาณเพ่ือนขางหนาได เชน ตบไหล บีบไหล ครูใหเวลานักเรียน

ซักซอมการเลนกอนเริ่มแขงขัน หลังจากนักเรียนเลนเกมแลวใหนักเรียน

ตอบคําถามดังตอไปนี้ 

8.1 จากเกม เราใชสวนตาง ๆ ของรางกายอะไรบาง (3 คนแรก ใชมือ

และขา คนท่ี 4 ใชตา มือและขา) 

8.2 สวนตาง ๆ ของรางกายสวนใดทําหนาท่ีสัมพันธกัน (ตา มือ ขา) 

8.3 ถาขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง เราจะเก็บลูกบอลหรือของไดสําเร็จ

หรือไม อยางไร (ได เพราะเม่ือไมมีตา มือก็สงสัญญาณได หรือขาด

ปากก็ใชมือสงสัญญาณ ใชขาเดินไปเก็บของได) 

8.4 คนตาบอดท่ีตองการเก็บของ  จะทําไดสําเร็จหรือไม (อาจทําสําเร็จ

หรือไมสําเร็จก็ได แตถาทําสําเร็จอาจตองใชเวลานาน) 

8.5 นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากเกมนี้วาอยางไร (การทํากิจกรรมแต

ละกิจกรรมตองใชสวนตาง ๆ ของรางกายรวมกันมากกวาหนึ่งอยาง 

ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งอาจทํากิจกรรมนั้นไดไมดีหรือทําไมได) 

9. ครูนํานักเรียนรองเพลงสองตา สองหู โดยมีเนื้อรองดังนี้ 

“ตาสองตาไวดู  หูสองหูไวฟง สองขายืนแลวนั่ง สองหูฟง สองตาดู มือ

สองมือของเรา เทาของเราไวเดิน ปากรองเพลงเพลินเพลิน สองเทาเดิน 

สองตาดู”จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปรวมกัน

วาสวนตาง ๆ ของรางกายทําหนาท่ีแตกตางกัน เชน ตาทําหนาท่ีมองดู 

จมูกทําหนาท่ีดมกลิ่น ฯลฯ และในการทํากิจกรรมบางอยางตองใชสวน

ตาง ๆ ของรางกายมากกวา 1 สวน ทําหนาท่ีรวมกัน ถาขาดสวนใดสวน

หนึ่งอาจทําใหทํากิจกรรมนั้นไดไมดี หรือทําไมได จากนั้นครูเนนย้ํา

นักเรียนในหัวขอเรียนรูอยางปลอดภัยวาเราควรใชสวนตาง ๆ ของ

รางกายทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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10. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถาม

เพ่ิมเติมในการอภิปราย เพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

11. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นอานส่ิงท่ีไดเรียนรู และ

เปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

12. นักเรียนสามารถ down load application “วิทย ป.1”แลวสอง AR 

เพ่ือดูสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีตองทํางานรวมกัน 

13. ครูกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรูเพ่ิมเติม

ใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของ

ตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ี

นําเสนอ 

14. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง 

15. ครูชักชวนนักเรียนใหรวมกันอภิปรายคําถามในชวนคิด ในหนังสือเรียน

หนา 35 โดยอาจแนะนําใหนักเรียนไปสืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบ 

16. นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหนา 36-38 ครู

และนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรู

ในเรื่องนี้ จากนั้นครูกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อ

เรื่องดังนี้ “เราไดใชสวนตาง ๆ ของรางกาย และดูแลรักษาอยางไร” 

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน เราใช

ปากและฟนในการกินอาหาร ดังนั้นควรดูแลรักษาดวยการแปรงฟนให

สะอาดอยูเสมอ ครูควรเนนใหนักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบายเหตุผล

ประกอบ 

17. ครูอาจเปดโปรแกรมประยุกตหรือ application เก่ียวกับรางกาย

มนุษยเปนสื่อเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนทบทวนสวนตาง ๆ ของรางกาย

หลังจากเรียนจบกิจกรรมนี้แลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรม รวมคิดรวมทํา ครูเตรียมสื่อ

อุปกรณสําหรับการทํากิจกรรม เชน 

กระดาษโปสเตอร สี เพ่ือใหนักเรียนเขียน

ปายเชิญชวนและนําไปติดตามท่ีตาง ๆ 

ของโรงเรียน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

ฟงเสียง 

ดมกล่ิน 

พูด, บดเคี้ยวอาหาร 
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2 3 4 3 

หยิบ จับ 

ยืน เดิน 

ยอยอาหาร 

ควบคุมการทํางานของรางกาย 

เปนโครงรางของรางกาย 

แลกเปล่ียนแกสเม่ือหายใจ 

สูบฉีดเลือดไปท่ัวรางกาย 

ยอยอาหาร 
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ไมเหมือนกัน 

พูด 

ควบคุมการทํางานของรางกาย 
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สวนตาง ๆ  

มือ  

ลําไส  สมอง  

มากกวา  

แตกตางกัน  

รวมกัน  
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 

 

ถาไมมีนิ้วหัวแมมือ  จะทําใหหยิบจับส่ิงของได แตจะไมสะดวก 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.2 สวนตาง ๆ ของรางกายทําหนาท่ีอะไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต บอกกา ร ใช ส ว น 

ตาง ๆ ของรางกาย

ในการทํากิจกรรม

ตาง ๆ ได  

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดวาไดใช

สวน  ตาง ๆ ของรางกาย

สวนใดบาง และใชทําอะไร

ไ ด อ ย า ง ถู ก ต อ ง แ ล ะ

ครบถวน 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเ อียดว า ได ใช ส วน   

ต า ง  ๆ  ของร า งกายส วน

ใดบาง และใช ทําอะไรได

อยางถูกตองแตไมครบถวน 

 

ไ ม ส า ม า ร ถ ใ ช

ประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดวาไดใช

ส ว น ต า ง  ๆ  ข อ ง

รางกายสวนใดบาง 

และใช ทํ าอะไร ได

อยางถูกตอง 

S8  ก า ร ล ง

ค ว า ม เ ห็ น จ า ก

ขอมูล 

ลงความเห็นจาก

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ

หนาท่ีของสวนตาง 

ๆ ของรางกาย 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของ

สวนตาง ๆ ของรางกาย

อยางถูกตอง ไดดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของสวน

ตาง ๆ ของรางกายอยาง

ถูกตอง จากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ ล ง

ความเห็นจากขอมูล

เ ก่ียวกับหนาท่ีของ

ส ว น ต า ง  ๆ  ข อ ง

รางกายได  แมวาจะ

ไดรับคําแนะนําจาก

ครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร นําเสนอขอมูล ท่ี

ร ว บ ร ว ม ไ ด 

เ ก่ี ย ว กั บ ห น า ท่ี

สวนตาง ๆ ของ

ร า งกาย โดยใช

คําพูดเพ่ือใหผู อ่ืน

เขาใจ  

สามารถนําเสนอขอมูล

ท่ีรวบรวมได เก่ียวกับ

หนาท่ีสวนตาง ๆ ของ

รางกาย  โดยใชคําพูด

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ร วบ รวม ได  เ ก่ี ย ว กั บ

หนาท่ีสวนตาง ๆ ของ

รางกาย  โดยใชคําพูด

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

รวบรวมได เก่ียวกับหนาท่ี

สวน  ตาง ๆ ของรางกาย 

โดยใชคําพูดเพ่ือใหผู อ่ืน

เขาใจ  แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

C5 ความรวมมือ ทํางานรวมมือกับ

ผู อ่ื น ใ น ก า ร

ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล 

บั น ทึ ก ผ ล 

นําเสนอผล แสดง

ความคิดเห็นและ

อภิปรายเพ่ือบอก

หนาท่ีสวนตาง ๆ 

ข อ ง ร า ง ก า ย 

ร ว ม ท้ั ง ย อ ม รั บ

ความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนสมํ่าเสมอในการ

รวบรวมขอมูล บันทึก

ผล นําเสนอผล แสดง

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ

อ ภิ ป ร า ย เ พ่ื อ บ อ ก

หนาท่ีสวนตาง ๆ ของ

รางกาย รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผู อ่ืน

ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ

ลุลวง ดวยตนเอง 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม

ข อ มู ล  บั น ทึ ก ผ ล 

นําเสนอผล แสดงความ

คิดเห็นและอภิปรายเพ่ือ

บอกหนา ท่ีสวนตาง ๆ 

ของรางกายได รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู อ่ืน บางชวงเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนไดตลอดเวลา ท่ี ทํ า

กิจกรรม 

C6 การใช

เทคโนโลยีและ

การส่ือสาร 

สืบคนขอมูลทาง

อิ น เ ต อ ร เ น็ ต

เ ก่ี ย ว กั บหน า ท่ี

ของสวนตาง ๆ ท่ี

อยูภายในรางกาย 

สามารถสืบคนขอมูล

จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี

น า เ ชื่ อ ถื อ ท า ง

อินเตอรเน็ตเก่ียวกับ

หนาท่ีของสวนตาง ๆ 

ท่ีอยูภายในรางกายได

ดวยตนเอง 

สามารถสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ

ทางอินเตอรเน็ตเก่ียวกับ

หนาท่ีของสวนตาง ๆ ท่ี

อยูภายในรางกายได โดย

อาศัยการชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสืบคนขอมูล

จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี

นาเชื่อถือทางอินเตอรเน็ต

หนาท่ีของสวนตาง ๆ ท่ีอยู

ภายในรางกายได แมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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กิจกรรมทายบทที ่1 รางกายของเรา (2 ชั่วโมง) 
1. ครูใหนักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูในบทนี้ เรื่องรางกาย

ของเรา ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 43 

2. เม่ือนักเรียนเขียนสิ่งท่ีไดเรียนรูแลว ใหนักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีได

เรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับแผนภาพในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ใน

หนังสือเรียนหนา 39 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน 

ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 30-32 อีกครั้ง ถาคําตอบของนักเรียนไม

ถูกตอง ใหแกไขคําตอบดวยปากกาท่ีมีสีตางจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจนํา

คําถามจากรูปนําบทในหนังสือเรียนหนา 28 มารวมกันอภิปรายคําตอบ

กับนักเรียนอีกครั้ง ดังนี้ “เม่ืออยูท่ีโรงเรียน ไมวาจะเลนกับเพ่ือน หรือ

เรียนหนังสือเราใชสวนใดของรางกายทําสิ่งตาง ๆ บาง” ครูและนักเรียน

รวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน เม่ือเราเลนกับเพ่ือน หรือ

เรียนหนังสือเราใชสวนตาง ๆ ของรางกายทํากิจกรรม ซ่ึงกิจกรรม

บางอยางตองใชสวนตาง ๆ ของรางกายมากกวา 1 สวน เชน ขณะเรียน

หนังสือ เราใชมือจับดินสอเพ่ือเขียนหนังสือ ใชหูฟงเสียงครูพูด และใช

ปากพูดตอบคําถาม เปนตน นักเรียนอาจมีคําตอบท่ีแตกตางจากนี้ ครู

ควรเนนใหนักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

4. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทท่ี 1 รางกายของเรา นําเสนอคําตอบหนา

ชั้นเรียน ถาคําตอบยังไมถูกตองครูนําอภิปรายหรือใหสถานการณเพ่ิมเติม

เพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมรวมคิด รวมทํา โดยวาดรูปเชิญชวนเพ่ือน ๆ 

ใหดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกาย และนําไปติดท่ีปายนิเทศของ

โรงเรียน 
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สรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

รูปหรือขอความสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
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แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท 
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มือและแขน จับและดึงเชือก 

ขาและเทา เดิน ดันพ้ืน ขณะชักเยอ 

ตา มองดู 

จมูก หายใจ 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกชื่อและบรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของสัตว

และพืช 

2. บอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืช 

3. บอกชื่อสัตวและพืช และสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช ใน

บริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัยอยู 

 

แนวคิดสําคัญ 

สัตวและพืชรอบตัวเรา ประกอบดวยสวนตาง ๆ ซ่ึง

มีลักษณะและหนาท่ีแตกตางกัน สัตวและพืชอาศัยอยูใน

บริเวณตาง ๆ ท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิต 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน      ป.1 เลม 1  หนา 43-63 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 48-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  สวนตาง ๆ ของสัตวและพืช 

คําสําคัญ สัตว (animal) พืช (plant) 

กิจกรรมท่ี 1.1  มารูจักสัตวกันไหม 

กิจกรรมท่ี 1.2 มารูจักพืชกันไหม 

เรื่องท่ี 2  บริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัยอยู 

คําสําคัญ สภาพแวดลอม (environment) 

กิจกรรมท่ี 2  สัตวและพืชอยูท่ีใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 2 สัตวและพืชรอบตัว 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1.1 1.2 2 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    

S1 การสังเกต    

S2 การวัด    

S3 การใชจํานวน    

S4 การจําแนกประเภท    

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

   

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล    

S7 การพยากรณ    

S8 การลงความเห็นจากขอมูล    

S9 การตั้งสมมติฐาน    

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร    

S12 การทดลอง    

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป    

S14 การสรางแบบจําลอง    

 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21    

C1 การสรางสรรค    

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ    

C3 การแกปญหา    

C4 การสื่อสาร    

C5 ความรวมมือ    

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

ครูฟงการสนทนาอภิปรายของนักเรียนอยางตอเนื่อง พรอมบันทึกแนวคิดของนักเรียนไว เพ่ือนําไปใชในการจัดการ

เรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

สัตวคือสิ่งมีชีวิตท่ีมีสี่ขาและมีขน (Pine, et. al, 2010) 
สัตวมีหลายชนิด บางชนิดไมมีขา บางชนิดมีขา 2 ขา  4 ขา

หรือขาจํานวนมาก บางชนิดมีขน และบางชนิด ไมมีขน 

พืชดูดอาหารทางราก (Wynn, et. al., 2017) รากทํา

หนาท่ีดูดสารทุกอยางใหกับพืช (Fries-Gaither, 2009) 

รากทําหนาท่ีดูดน้ําและธาตุอาหารเทานั้น ไมดูดอาหาร เพราะ

พืชสรางอาหารเองได 

ใบทําหนาท่ีดูดน้ํา 

(Wynn, et. al., 2017) 

ใบทําหนาท่ีสรางอาหาร สวนรากทําหนาท่ีดูดน้ําและธาตุ

อาหาร 

สิ่งมีชีวิตจะตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

โดยการหาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกวา 

(Missouri Department of Elementary and 

Secondary Education, 2005) 

ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตอาจจะยายไปหา

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต หรืออาจตาย หรือ

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รูปรางลักษณะเพ่ือใหอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นได 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 
1. นักเรียนอานช่ือหนวย ช่ือบท และจุดประสงคการเรียนรูประจําบท ใน

หนังสือเรียนหนา 43 จากนั้นครูใชคําถามวา เม่ือเรียนจบบทนี้นักเรียน

จะสามารถทําอะไรไดบาง (บอกชื่อและบรรยายลักษณะสวนตาง ๆ ของ

สัตวและพืช บอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืช บอกชื่อสัตวและ

พืช และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช) 
2. นักเรียนอานช่ือบทและแนวคิดสําคัญ ในหนังสือเรียนหนา 44 จากนั้น

ใชคําถามวาในบทนี้เราจะเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอะไร (สวนตาง ๆ ของสัตว

และพืช ลักษณะและหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืช และ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช) 
3. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหนา 44 โดยใชวิธีอานตามความ

เหมาะสม ครูตรวจสอบความเขาใจจากการอานโดยใชคําถามดังนี้ 
3.1 จากรูปปาชายเลนมีสัตวและพืชอะไรอาศัยอยูบาง (ปลาตีน          

ปูกามดาบ ตนโกงกาง) 
3.2 สวนตาง ๆ ของปลาตีนและปูกามดาบมีอะไรบาง (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจของตนเอง เชน ปลาตีนมีครีบ มีปาก มีตา            

ปูกามดาบมีตา ปาก กระดอง ขา) 
3.3 สวนตาง  ๆ ของตนโกงกางมีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง เชน ตนโกงกางมีราก ลําตน ใบ ดอก) 
3.4 สัตวและพืชในรูปมีสวนตาง ๆ เหมือนคนหรือไม อยางไร (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจของตนเอง  เชน ปูกามดาบมีขา แตจํานวน

และลักษณะขาแตกตางจากคน ตนโกงกางมีสวนตาง ๆ แตกตาง

จากคนทุกสวน) 
3.5 สิ่งมีชีวิตเหลานี้มีชีวิตอยูในปาชายเลนไดอยางไร (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง เชน ปูกามดาบ ปลาตีนมีอาหาร และท่ีหลบ

ภัย ตนโกงกางมีดินเลน มีน้ําทําใหมีชีวิตอยูได) 
4. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับสวนตาง ๆ ของสัตวและพืชใน

สํารวจความรูกอนเรียน โดยอาจถามวานักเรียนรูอะไรแลวบางเก่ียวกับ

สวนตาง ๆ ของสัตวและพืช 
5. นักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียนในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 48-51 

โดยอานช่ือหนวย และช่ือบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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6. นักเรียนอานคําถาม ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับ

คําถามแตละขอ จนแนใจวานักเรียนสามารถตอบคําถามไดดวยตนเอง  
จึงใหนักเรียนตอบคําถาม ท้ังนี้คําตอบของแตละคนอาจแตกตางกัน และ

อาจตอบถูกหรือผิดก็ได 
7. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีแนวคิด

เก่ียวกับสวนตาง ๆ ของสัตวและพืชรอบตัวอยางไรบาง ครูอาจสุมให

นักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําตอบของตนเอง โดยครูยังไมเฉลยคําตอบ 

ท้ังนี้เพ่ือจะใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้

แลว ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของ

นักเรียน แลวนํามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขแนวคิด

ใหถูกตอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียนรู

เรื่องท่ี 1 สวนตาง ๆ ของสัตวและพืช โดย

ครูอาจเตรียมรูปสัตวและพืชหลาย ๆ 

ชนิดมาใหนั ก เรี ยนไดดู เ พ่ือนํ า เข าสู

บทเรียน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ใชวายน้ํา 

ใชเดิน 

ใชบิน 

ไวตอสูกับศัตรู 
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ใชมองดู 

ใชหายใจ ใชดมกล่ิน 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1  |  หนวยท่ี 2 ตัวเรา สัตว และพืชรอบตัว       130 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

 



131       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1  |  หนวยท่ี 2 ตัวเรา สัตว และพืชรอบตัว    

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1  |  หนวยท่ี 2 ตัวเรา สัตว และพืชรอบตัว       132 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เรื่องที่ 1 สวนตาง ๆ ของสัตวและพืช 
ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับลักษณะและ

หนาท่ีของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืช 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต บอกลักษณะและชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว 

2. รวบรวมขอมูลและบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของ

สัตว 

3. สังเกต บอกลักษณะและชื่อสวนตาง ๆ ของพืช 

4. รวบรวมขอมูลและบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของ

พืช 

 

เวลา 6 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สีไม แวนขยาย สัตวชนิดตาง ๆ เชน ปลา แมว พืชชนิด

ตาง ๆ เชน พริก มะเขือ โหระพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน     ป.1 เลม 1 หนา 46-52 

2. แบบบันทึกกิจกรรม   ป.1 เลม 1 หนา 52-60  
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (10 นาที) 

 

1. ครูและนักเรียนรวมสนทนาเก่ียวกับสัตวและพืชรอบตัว โดยครูนํารูป

สัตวและพืชท่ีพบเห็นท่ัวไป เชน สุนัข ปลา ดอกไม มาใหนักเรียนดู 

จากนั้นครูถามคําถามดังนี้ 

1.1 จากรูปนักเรียนเห็นสัตวอะไรบาง (นักเรียนตอบจากสิ่ง ท่ี

สังเกตเห็น) 

1.2 จากรูปนักเรียนเห็นพืชอะไรบาง (นักเรียนตอบจากสิ่ ง ท่ี

สังเกตเห็น) 

1.3 สัตวมีรูปรางลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดาน) 

1.4 พืชมีรูปรางลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดาน) 

1.5 สวนตาง ๆ ของสัตวมีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดาน) 

1.6 สวนตาง ๆ ของพืชมีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดาน) 

2. ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนสูการเรียนเรื่องสวน ตาง ๆ 

ของสัตวและพืชโดยใชคําถามวาสัตวและพืชมีสวนตาง ๆ อะไรบาง 

และแตละสวนทําหนาท่ีอะไร ครูชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบโดย

อานเรื่องสวนตาง ๆ ของสัตวและพืช 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (40 นาที) 

 

3. นักเรียนอานช่ือเรื่องและคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 

46 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือตอบคําถามในคิดกอนอาน ครู

บันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบ

หลังการอานเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก

นักเรียนอานไมได ครูควรสอนการอานใหถูกตอง นักเรียนอธิบาย

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียน 

และยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ ใหกับ

นักเรียน แตชักชวนนักเรียน ไป

หาคําตอบดวยตนเองจากการอาน

เนื้อเรื่อง 
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ความหมายของคําตามความเขาใจ ครูชักชวนใหหาความหมายของ

คําหลังจากการอานเนื้อเรื่อง 

5. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง (โดยใชวิธีอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ

นักเรียน) และรวมกันอภิปรายเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน โดยใชคําถามดังนี้ 

5.1 เนื้อเรื่องท่ีอานเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร (รูปรางลักษณะของสัตว

และพืช) 

5.2 สัตวและพืชเปนสิ่งมีชีวิตหรือไม (เปนสิ่งมีชีวิต) 

5.3 สัตวและพืชมีรูปรางลักษณะแตกตางกันหรือไม (แตกตางกัน) 

5.4 สัตวและพืชมีอะไรแตกตางกันอีกบาง (สัตวสามารถเคลื่อนท่ีได 

พืชไมสามารถเคลื่อนท่ีได) 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 

 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวาสัตวและพืชเปน

สิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับคน สัตวและพืชมีรูปรางลักษณะแตกตางกัน 

สัตวสามารถเคลื่อนท่ีได สวนพืชไมสามารถเคลื่อนท่ีได 

7. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานในรูหรือยัง  และฝกเขียนคําใน

เขียนเปน  ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 52 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบในคิดกอนอานซ่ึงครูบันทึกไวบน

กระดาน 

9. ครูชักชวนใหนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอานดังนี้ 

9.1 สัตวและพืชประกอบดวยสวนตาง ๆ อะไรบาง 

9.2 แตละสวนทําหนาท่ีอะไร 

ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานและยังไมเฉลยคําตอบ

แตชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบจากการทํากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อย าง เหมาะสม รอคอยอยาง

อดทนและรับฟงแนวความคิดของ

นักเรียน 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมท่ี 1.1 มารูจักสัตวกันไหม โดย

ใหนักเรียนสังเกตสวนตาง ๆ ของสัตว 

ครูอาจเตรียมสัตวของจริงหรือรูปสัตว

ชนิดตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนสังเกตสวน

ตาง ๆ ไดชัดเจน เชน ปลา แมว นก 

หรือใหนักเรียนเลือกชนิดของสัตวและ

นํามาทํากิจกรรม 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

  รปูรางลักษณะ 

แตกตางกัน 

เคล่ือนท่ี เคล่ือนท่ี 

สัตว 

สัตว 

พืช 

พืช 
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กิจกรรมที่ 1.1 มารูจักสัตวกันไหม 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตลักษณะของสัตว 

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีสวนตาง ๆ ของสัตวท่ี

เลือกไว โดยสังเกตลักษณะของแตละสวนของสัตว 

และสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือบอก

หนาท่ีของสวนตาง ๆ ของสัตว 
เวลา 2 ชั่วโมง 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต บอกลักษณะและชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว 

2. รวบรวมขอมูลและบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ 

ของสัตว 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

แวนขยาย  1 อัน    

สิ่งที่ครูตองเตรียม/คน 

รูปสัตว   1 รูป 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/คน 

สีไม   1-2 กลอง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2   การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

C6   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน      ป.1 เลม 1 หนา 47-48 

2. แบบบันทึกกิจกรรม    ป.1 เลม 1 หนา 53-56 
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูและนักเรียนรวมสนทนาเก่ียวกับสวนตาง ๆ ของสัตวโดยใชคําถาม 

เพ่ือตรวจสอบความรูเดิมดังนี้ 

2.1 รูปชางในหนังสือเรียนหนา 46 มีสวนตาง ๆ อะไรบาง (ขา หู ตา 

ปาก งวง) 

2.2 แตละสวนทําหนาท่ีอะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

3. ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนเขาสูกิจกรรมท่ี 1.1 โดยใช

คําถามวาสวนตาง ๆ ของสัตวมีลักษณะและหนาท่ีอะไรบาง 

4. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน และรวมกันอภิปรายเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงคในการทํากิจกรรมโดยใช

คําถาม ดังนี้ 

4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องอะไร (สวนตาง ๆ ของสัตว และ

หนาท่ีของแตละสวน) 

4.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและการรวบรวม

ขอมูล) 

4.3 เม่ือเรียนรูแลวนักเรียนจะทําอะไรได (บอกชื่อ ลักษณะและหนาท่ี

ของสวนตาง ๆ ของสัตว) 
5. นักเรียนอานทําอยางไร ทีละขอ แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรม โดยครูอาจชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บนกระดาน และ

นําอภิปรายตามแนวคําถามดังตอไปนี้ 
5.1 นักเรียนสังเกตสวนตาง ๆ ของสัตวแลวตองทําอยางไร (วาดรูปและ

เขียนชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว) 

5.2 นักเรียนตองทําอะไรตอไป (รวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของสวน

ตาง ๆ ของสัตวท่ีตนเองวาด) 

5.3 นักเรียนจะสืบคนขอมูลไดอยางไร (สอบถามจากผูรู ผูปกครอง  

คนควาจากหนังสือท่ีครูเตรียมไวให หรือครูอาจสอนคําสําคัญท่ีใช

สืบคนจากอินเทอรเน็ต เชน โครงสรางของไก สวนประกอบของไก 

สวนตาง ๆ ของสุนัข) 

6. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนเริ่มทํากิจกรรม และ

บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 53  

6.1 เลือกสัตวท่ีสนใจ 1 ชนิด สังเกต วาดรูปและเขียนชื่อสวนตาง ๆ 

ของรางกายสัตว (S1, S8) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียน 

และยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ ใหกับ

นักเรียน แตชักชวนนักเรียน ไป

หาคําตอบดวยตนเองจากการอาน

เนื้อเรื่อง 
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6.2 นักเรียนตองสังเกตอะไรบาง (สังเกตสวนตาง ๆ ของสัตวท่ี

ตนเองเลือก) 

6.3 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของแตละสวนของสัตวจากแหลง

เรียนรูท่ีเชื่อถือได เชน อินเทอรเน็ต บันทึกผลลงในรูปท่ีวาดไว 

(C6) ครูตรวจรูปท่ีนักเรียนวาด ชื่อสวนตาง ๆ ของสัตว หนาท่ี

ของแตละสวนของสัตววาครบถวนหรือไม หากยังขาด สิ่งใด ครู

ใหความชวยเหลือเพ่ิมเติม 

6.4 นักเรียนทุกคนนํารูปท่ีวาดมาเปรียบเทียบกัน โดยนักเรียนท่ี

วาดรูปสัตวชนิดเดียวกันใหมาอยูกลุมดวยกัน และชวยกันดูวามี

สวนตาง ๆ ครบถวนหรือไม จากนั้นรวมกันอภิปรายลักษณะ

และหนาท่ีของแตละสวน (S1, S8) (C5) 

6.5 นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม (C4) ครูเขียนสรุปลงใน

ตารางท่ีเขียนไวบนกระดานดังตัวอยางในขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมโดยใชขอมูลใน

ตารางท่ีเขียนไว โดยใชคําถามดังนี้ 

7.1 สัตวชนิดใดบางท่ีมีตา (กระตาย ปลา สุนัข ฯลฯ) 

7.2 ตามีลักษณะอยางไร (เชน ตากระตายกลม มีสีน้ําตาล ตาปลาก็

กลมและมีสีดํา) 

7.3 ตาของสัตวแตละชนิดมีหนาท่ีเหมือนกันหรือไม (เหมือนกัน) 

7.4 ตามีหนาท่ีอะไร (ตามีหนาท่ีมองดู)  
ครูใชคําถามขอ 6.1-6.4 เพ่ือถามเก่ียวกับสวนอ่ืน ๆ ของสัตว      

จนแนใจวานักเรียนมีความเขาใจหนาท่ีของแตละสวนเปนอยางดีแลว 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวาสัตวชนิดตาง ๆ มี

สวนตาง ๆ หลายสวน  แตละสวนมีลักษณะและหนาท่ีแตกตางกัน 

9. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถาม

เพ่ิมเติมในการอภิปราย เพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

10.นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นใหนักเรียนอานส่ิงท่ี

ไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

11. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เ พ่ิมเติมใน อยากรู อีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2-3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ตัวอยางตารางท่ีครูเขียนบนกระดาน 

ครูรับฟงเหตุผลของนักเรียน

เปนสําคัญ โดยยังไมเฉลยคําตอบ 

ใด ๆ ใหกับนักเรียน แตชักชวน

นักเรียน ไปหาคําตอบท่ีถูกตองใน

กิจกรรมตาง ๆ ในบทเรียนนี ้
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12. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและใน

ข้ันตอนใดบาง 

13. ครูอาจชักชวนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายคําถามในชวนคิดใน

หนังสือเรียนหนา 48 โดยใหนักเรียนไปสืบคนขอมูลจากแหลง

เรียนรูเพ่ือหาคําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรมท่ี 

1.2 เรื่อง มารูจักพืชกันไหม โดยใหนักเรียน

สังเกตและวาดรูปพืชท่ีสนใจ ดังนั้นครูควร

เตรียมตัว ดังนี้ 

1. ครูกําหนดการบาน ใหนักเรียนวาดรูป

พืชท่ีสนใจมา 1 ชนิด โดยวาดลงในแบบ

บันทึกกิจกรรมหนา 57 ครูควรย้ําวาให

นัก เรียนคอย ๆ ถอนพืชเ พ่ือความ

สมบูรณของพืช แลววาดใหเห็นสวนตาง 

ๆ ของพืชใหครบถวน นักเรียนอาจ

สอบถามผูปกครองหรือสืบคนขอมูล

จากแหลงเรียนรูตาง ๆ เก่ียวกับหนาท่ี

ของสวนตาง  ๆ ของพืช 

2. ครูเตรียมจัดทําสื่อเทาจํานวนกลุมของ

นักเรียน ติดลงบนกระดาษ A4 ชนิดละ 

1 แผน เพ่ือใชในข้ันนําเขาสูบทเรียน 

(พืชท่ีเลือกควรมีขนาดเล็กพอท่ีจะติดลง
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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แตกตางกัน 

กลม มี 2 ขาง 

หู เปนสามเหล่ียมตั้งข้ึน มีรูหู หูมี 2 ขาง 
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ปาก 

ตา 

ปก 

ครีบ 

สวน 

หนาท่ี แตกตางกัน 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 

 

พิราบ 

ปากของนกพิราบมีลักษณะงุม สามารถกินเมล็ดขาวไดดีกวาปากท่ียาว แหลม

ของนกกระยาง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.1 มารูจักสัตวกันไหม 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต บ ร ร ย า ย

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

เ ก่ียว กับลักษณะ 

และระบุชื่ อส วน

ตาง ๆ ของสัตว 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับลักษณะของสวน

ตาง ๆ ของสัตวได ดวย

ตน เอง  โดย ไม เ พ่ิ ม เติ ม

ความคิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ข อ มู ล

เก่ียวกับลักษณะของสวนตาง 

ๆ ของสัตวได  จากการชี้แนะ

ของครูหรือผู อ่ืน หรือมีการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

 

ไ ม ส า ม า ร ถ ใ ช

ประสาทสัมผัสเก็บ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ

ลักษณะสวนตาง ๆ 

ของสัตวได แมวาจะ

ไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน  

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล 

ลงความเห็นจาก

ข อ มู ล ไ ด ว า ส ว น 

ตาง ๆ ของสัตวมี

อะไรบาง ลักษณะ

และหนาท่ีของแต

ละสวนเปนอยางไร 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาสวนตาง ๆ ของ

สัตว มีอะไรบาง ลักษณะ

และหนาท่ีของแตละสวน

เปนอยางไรไดอยางถูกตอง 

ไดดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาสวนตาง ๆ ของ

สัตวมีอะไรบาง ลักษณะและ

หนา ท่ีของแตละสวนเปน

อยางไรไดอยางถูกตอง จาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ ล ง

ความเห็นจากขอมูล

ไดวาสวนตาง ๆ ของ

สั ต ว มี อ ะ ไ ร บ า ง 

ลักษณะและหนา ท่ี

ของแตละสวนเปน

อยางไรไดแมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร นําเสนอขอมูลจาก

ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อภิปรายเก่ียวกับชื่อ 

ลักษณะและหนาท่ี

ของสวนตาง ๆ ของ

สัตว  โดยใช คําพูด 

รูปภาพ และเขียน

บรรยาย เพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจ  

สามารถนําเสนอขอมูล

จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ ชื่ อ 

ลักษณะและหนา ท่ีของ

สวนตาง ๆ ของสัตว โดย

ใช คํา พูด รูปภาพ และ

เขียนบรรยายเพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจไดดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลจาก

การสังเกตและอภิปราย

เ ก่ี ย ว กั บ เ ก่ี ย ว กั บ ชื่ อ 

ลักษณะและหนา ท่ีของ

สวนตาง ๆ ของสัตว โดย

ใช คํ า พูด  รูปภาพ และ

เขียนบรรยาย เพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจได  โดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ ชื่ อ 

ลักษณะและหนาท่ีของ

สวนตาง ๆ ของสัตว โดย

ใช คําพูด รูปภาพ และ

เ ขียนบรรยาย เ พ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจได แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 
ทํางานรวมกับผู อ่ืน

ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม

ข อ มู ล  บั น ทึ กผ ล 

นําเสนอผล แสดง

ความคิด เห็นและ

อภิปรายเก่ียวกับชื่อ

ลักษณะและหนาท่ี

ของสวนตาง ๆ ของ

สัตว  รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็น 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการรวบรวมขอมูล 

บัน ทึกผล นํ า เสนอผล 

แสดงความคิดเห็นและ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ ชื่ อ

ลักษณะและหนา ท่ีของ

สวนตาง ๆ ของสัตว ได

ร ว ม ท้ั ง ย อ ม รั บ ค ว า ม

คิดเห็นตั้ งแต เริ่มตนจน

สําเร็จลุลวง 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการรวบรวมขอมูล 

บั น ทึกผล  นํ า เสนอผล 

แสดงความคิดเห็นและ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ ชื่ อ

ลักษณะและหนา ท่ีของ

สวนต าง ๆ ของสัตว ได 

ร ว ม ท้ั ง ย อ ม รั บ ค ว า ม

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น  บ า ง

ชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนไดตลอดเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 

 

C6 การใช

เทคโนโลยีและ

การส่ือสาร 

สื บค นข อ มู ลทา ง

อิ น เ ต อ ร เ น็ ต

เก่ียวกับหนาท่ีของ

สวนตาง ๆ ของสัตว 

สามารถสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ

ทางอินเตอรเน็ตเก่ียวกับ

หน า ท่ี ของส วนต า ง  ๆ 

ของสัตว ไดดวยตนเอง 

สามารถสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ

ทางอินเตอรเน็ตเก่ียวกับ

หนาท่ีของสวนตาง ๆ ของ

สัตวได โดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสืบคนขอมูล

จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี

น า เ ชื่ อ ถื อ ท า ง

อิน เตอร เ น็ ต เ ก่ี ย ว กับ

หน า ท่ีของส วนต า ง  ๆ 

ของสัตวได แมวาครูหรือ

ผู อ่ื นช ว ยแนะนํ าหรื อ

ชี้แนะ 
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กิจกรรมที่ 1.2 มารูจักพืชกันไหม 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตสวนตาง ๆ ของพืช 

โดยบอกลักษณะและชื่อสวนตาง ๆ ของพืช และสืบคน

ขอมูลเพ่ือบอกหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของพืชจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ 

เวลา  3  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต บอกลักษณะและชื่อสวนตาง ๆ ของพืช 

2. รวบรวมขอมูลและบอกหนาท่ีสวนตาง ๆ ของพืช 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

สีไม    1-2 กลอง 
แวนขยาย   1 อัน 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/คน 

ตนพืชท่ีติดบนกระดาษ A4 1 ชนิด 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2  การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
C4  การสื่อสาร 

C5  ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน   ป.1 เลม 1  หนา 49-50 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.1 เลม 1  หนา 57-60  
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. นําเขาสูบทเรียน ครูแจกแผนกระดาษ A4 ท่ีมีตนพืชใหกับนักเรียนแตละ

กลุม เพ่ือตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับชื่อสวนตาง ๆ ของ

พืช นักเรียนรวมกันสังเกตและเขียนระบุชื่อสวนตาง ๆ ของพืช จากนั้น

นําผลงานไปติดท่ีผนังหอง ครูใหเวลานักเรียน 5 นาที เพ่ือเดินชมผลงาน

ของเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ 

2. นักเรียนรวมกันอภิปราย โดยใชคําถามดังนี้ 

2.1 พืชประกอบดวยสวนตาง ๆ อะไรบาง (นักเรียนอาจตอบวา ราก 

ลําตน ใบ พืชบางชนิดท่ีครูเก็บมานักเรียนอาจสังเกตเห็นดอกดวย) 

2.2 พืชทุกชนิดมีสวนตาง ๆ ครบหรือไม (นักเรียนตอบไดตามความ

เขาใจของตนเอง บางคนอาจตอบวาพืชทุกชนิดมีสวนตาง ๆ ครบ 

หรืออาจตอบวาพืชบางชนิดมีสวนตาง ๆ ครบ แตบางชนิดมีสวน

ตาง ๆ ไมครบ) 

2.3 สวนตาง ๆ ของพืชทําหนาท่ีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง เชน ใบทําหนาท่ีสรางอาหาร ดอก ทําหนาท่ี

สืบพันธุ) 

3. ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนเขาสูกิจกรรมท่ี 1.2 โดยชักชวน

ใหนักเรียนรวมกันสังเกตลักษณะและหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของพืช  

4. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน โดยรวมกันอภิปราย เพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงค ในการทํากิจกรรมโดยใช

คําถาม ดังนี้ 

4.1 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและรวบรวม

ขอมูล) 

4.2 เม่ือเรียนรูแลว นักเรียนจะตองทําอะไรบาง (บอกลักษณะ ชื่อ และ

หนาท่ีของสวนตาง ๆ ของพืช) 

5. นักเรียนอานทําอยางไร ทีละขอ แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนในการทํากิจกรรม โดยครูอาจชวยเขียนสรุปบนกระดาน และนํา

อภิปรายโดยใชคําถามดังนี้  

5.1 นักเรียนตองสังเกตอะไร (สังเกตสวนตาง ๆ  ของพืชท่ีตนเองสนใจ) 

5.2 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องอะไร (สวนตาง ๆ ของพืช และ

หนาท่ีของแตละสวน) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียน 

และยั ง ไม เ ฉลย คําตอบใด  ๆ 

ใ ห กั บ นั ก เ รี ย น  แ ต ชั ก ช ว น

นักเรียน ไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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5.3 นักเรียนสังเกตแลวตองทําอยางไร (วาดรูปสวนตาง ๆ ของพืช

พรอมบอกชื่อแตละสวน) 

5.4 นักเรียนตองทําอยางไรตอไป (รวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของ

สวนตาง ๆ ของพืช) 

5.5 นักเรียนชวยกันอภิปรายเก่ียวกับเรื่องอะไร (ลักษณะและหนาท่ี

ของสวนตาง ๆ ของพืช) 

6. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนเริ่มทํากิจกรรม 

และบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 57  

6.1 เลือกพืช 1 ชนิด คอย ๆ ดึงพืชข้ึนจากดิน สังเกต แลววาดรูป 

พรอมบอกชื่อสวนตาง ๆ ของพืช (S1, S8) 

6.2 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนาท่ีของแตละสวนของพืชจากแหลง

เรียนรูท่ีเชื่อถือได บันทึกผล ครูตรวจรูปท่ีนักเรียนวาด ซ่ึง

ประกอบดวยชื่อและหนาท่ีของแตละสวนของพืชวาครบถวน

หรือไม หากยังขาดสิ่งใดครูแนะนําและชวยเหลือ 

6.3 นักเรียนทุกคนนํารูปท่ีวาดมาเปรียบเทียบกัน โดยจัดกลุมให

นักเรียนท่ีวาดรูปพืชชนิดเดียวกันมาอยูดวยกัน และชวยกันสังเกต

วามีสวนตาง ๆ เหมือนกันครบถวนหรือไม และหนาท่ีของแตละ

สวนเหมือนกันหรือไม (S1, S8) (C5) 

6.4 นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม (C4) ครูอาจเขียนสรุปลงใน

ตารางท่ีเขียนหรือติดไวบนกระดานดังตัวอยางในขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม  ซ่ึงครูสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมชองไดตามความเหมาะสม 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม ดังนี้ 
7.1 สวนตาง ๆ ของพืช มีอะไรบาง (ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ภายในผล

มีเมล็ด) 
7.2 เคยพบพืชอ่ืนมีสวนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาหรือไม (เชน 

หนวด หนาม) 
ครูใหความรูเพ่ิมเติมวา หนวด คือ มือเกาะ เปนสวนของลําตนท่ีไวใช

ยึดกับวัตถุเพ่ือไตข้ึนท่ีสูง หรือชวยใหทรงตัวอยูได หนาม เปนสวนของลํา

ตนทําหนาท่ีปองกันอันตรายตาง ๆ ใหกับตนพืช 

7.3 พืชชนิดใดมีรากบาง (ผักตบชวา ตนกุหลาบ ตนมะมวง ฯลฯ) 

7.4 รากมีลักษณะอยางไร (รากของพืชบางชนิดมีลักษณะเปนฝอย ๆ  

สีขาว) 

7.5 รากทําหนาท่ีอะไร (ดูดน้ําและธาตุอาหาร  และยึดลําตน) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ตัวอยางตารางท่ีครูเขียนบนกระดาน 
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7.6 รากของพืชแตละชนิดทําหนาท่ีเหมือนกันหรือไม (เหมือนกัน) 

ครูใชคําถามขอ 7.3-7.6 เพ่ือถามเก่ียวกับสวนอ่ืน ๆ ของพืช จน

แนใจวานักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะและหนาท่ีของแตละสวน

ของพืชเปนอยางดีแลว 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวาพืชมีสวนตาง ๆ หลาย

สวน และแตละสวนมีลักษณะและหนาท่ีแตกตางกัน  

9. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถามเพ่ิมเติมใน

การอภิปราย เพ่ือใหไดแนวคําตอบของคําถามทายกิจกรรม 

10. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นใหนักเรียนอานส่ิงท่ีได

เรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

11. นักเรียนตั้งคําถามในอยากรูอีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

12. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอนใด 

13. ครูชักชวนนักเรียนรวมกันอภิปรายคําถามในชวนคิด ในหนังสือเรียน

หนา 50 โดยอาจใหนักเรียนไปสืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบ 

14. นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหนา 51 ครูนํา

อภิปรายเพ่ือสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครูกระตุนให

นักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “ถาสวนใดสวนหนึ่ง

ของสัตวหรือพืชเหลานี้หายไป สัตวและพืชจะเปนอยางไร” ครูและ

นักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน ถาสวนใดสวน

หนึ่งของสัตวหรือพืชหายไปทําใหสัตวหรือพืชไมสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางปกติ เชน สัตวไมมี ขาทําใหสัตวเดินไมได หรือพืชไมมีใบทําใหพืช

สรางอาหารเองไมได พืชจะตาย นักเรียนอาจมีคําตอบท่ีแตกตางไปจาก

นี้ ครูควรเนนใหนักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

 

 

 

 

 

 

ครูรับฟงเหตุผลของนักเรียน

เปนสําคัญ โดยยังไมเฉลยคําตอบ 

ใด ๆ ใหกับนักเรียน แตชักชวน

นักเรียน ไปหาคําตอบท่ีถูกตอง

ในกิจกรรมตาง ๆ ในบทเรียนนี ้

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู  

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียนรู

เรื่องท่ี 2 บริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัยอยู 

โดยครูเตรียมตัวดังนี้   

ครู อ า จ เ ต รี ย มรู ปห รื อ วี ดิ ทั ศน

เก่ียวกับนกเงือกเพ่ือกระตุนความสนใจ

ของนั ก เ รี ยนและ เ พ่ิ ม เ ติ มคว ามรู

เก่ียวกับนกเงือก 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ตัวอยางคําตอบ เชน 

ตนเทียน 
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แตกตางกัน 

เปนเสนยาว เปนกระจุก มีสีขาว  

เปนแผน มีกานใบ มีสีเขียว  

ล  

อ  

บ  

ผ  ม  

ร  
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สวนตาง ๆ   

ดูดน้ํา   

ลําตน   

ใบ   

สืบพันธุ   

สวนตาง ๆ  หนาท่ี  

แตกตางกัน  
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 

ดูดน้ําและยึดลําตน ราก 

ลําตน ลําเลียงน้ํา 

ดอก สืบพันธุ 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.2 มารูจักพืชกันไหม 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต บ ร ร ย า ย

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

เ ก่ียว กับลักษณะ 

และระบุชื่ อส วน

ตาง ๆ ของพืช 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับลักษณะของสวน

ตาง ๆ ของพืชได ดวย

ตนเอง  โดยไม เ พ่ิ ม เติ ม

ความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับลักษณะของสวนตาง 

ๆ ของพืชได  จากการชี้แนะ

ของครูหรือผู อ่ืน หรือมีการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

 

ไ ม ส า ม า ร ถ ใ ช

ประสาทสัมผัสเก็บ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ

ลักษณะสวนตาง ๆ 

ของพืชได แมวาจะ

ไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล 

ลงความเห็นจาก

ข อ มู ล ได ว า ส ว น

ตาง  ๆ ของพืชมี

อะไรบาง ลักษณะ

และหนาท่ีของแต

ละสวนเปนอยางไร 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาสวนตาง ๆ ของ

พืชมีอะไรบ าง  ลักษณะ

และหนาท่ีของแตละสวน

เปนอยางไรไดอยางถูกตอง 

ไดดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาสวนตาง ๆ ของ

พืชมีอะไรบาง ลักษณะและ

หนา ท่ีของแตละสวนเปน

อยางไรไดอยางถูกตอง จาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ ล ง

ความเห็นจากขอมูล

ไดวาสวนตาง ๆ ของ

พื ช มี อ ะ ไ ร บ า ง 

ลักษณะและหนาท่ี

ของแตละสวนเปน

อยางไรไดแมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร นําเสนอขอมูลจาก

ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อภิปรายเก่ียวกับชื่อ 

ลักษณะและหนาท่ี

ของสวนตาง ๆ ของ

พืช  โดย ใช คํ า พูด 

รูปภาพ และเขียน

บร รย าย  เ พ่ื อ ให

ผูอ่ืนเขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูล

จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กับชื่ อ 

ลักษณะและหนาท่ีของ

สวนตาง ๆ ของพืช โดย

ใชคําพูด รูปภาพ และ

เขียนบรรยายเพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจไดดวยตนเอง  

สามารถนําเสนอขอมูล

จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อภิปรายเก่ียวกับเก่ียวกับ

ชื่อ ลักษณะและหนา ท่ี

ของสวนตาง ๆ ของพืช 

โดย ใช คํ า พู ด  รู ปภาพ 

และเขียนบรรยาย เพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจได  โดยอาศัย

การชี้ แนะจากครูหรื อ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ ชื่ อ 

ลักษณะและหนา ท่ีของ

สวนตาง ๆ ของพืช โดยใช

คําพูด รูปภาพ และเขียน

บรรยาย เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ

ได แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืน

ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม

ข อ มู ล  บั น ทึ กผล 

นําเสนอผล แสดง

ความคิดเห็นและ

อภิปรายเก่ียวกับชื่อ

ลักษณะและหนาท่ี

ของสวนตาง ๆ ของ

พืช รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็น 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม

ข อ มู ล  บั น ทึ ก ผ ล 

นําเสนอผล แสดงความ

คิด เห็ นแล ะอภิ ป ร า ย

เก่ียวกับชื่อลักษณะและ

หนา ท่ีของสวนต าง  ๆ 

ข อ ง พื ช ไ ด   ร ว ม ท้ั ง

ยอมรั บคว าม คิ ด เห็ น

ตั้ งแต เริ่มตนจนสําเร็จ

ลุลวง            

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการรวบรวมขอมูล 

บัน ทึกผล นํ า เสนอผล 

แสดงความคิดเห็นและ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ ชื่ อ

ลักษณะและหนาท่ีของ

สวนต าง  ๆ  ของพืชได 

ร ว ม ท้ั ง ย อ ม รั บ ค ว า ม

คิด เห็ นของผู อ่ื น  บา ง

ชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนไดตลอดเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 
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เรื่องที่ 2 บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู 
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับชนิดของสัตว

และพืชท่ีอาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ และสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชท่ีอาศัยอยูในแต

ละบริเวณ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต และบอกชนิดของสัตวและพืชท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณตาง ๆ 

2. ร ว บ รว มข อ มู ล สภ าพแว ดล อม ท่ี เ หม า ะสมต อ            

การดํารงชีวิตของสัตวและพืชในแตละบริเวณ 

 

เวลา 3 ชั่วโมง 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากิจกรรม 

วีดิทัศนสารคดีเก่ียวกับสัตวและพืชท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.1 เลม 1 หนา 53-57 

2. แบบบันทึกกิจกรรม   ป.1 เลม 1 หนา 61-67 
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับชนิดของสัตวและพืชท่ีอาศัยอยูใน  

บริเวณตาง ๆ โดยยกตัวอยางสถานท่ี เชน ปาชายเลน แลวใหนักเรียน

รวมกันอภิปราย  โดยใชคําถามดังนี้ 

1.1 นักเรียนเคยไปเท่ียวปาชายเลนหรือไม (นักเรียนอาจจะตอบวาเคย

หรือไมเคย) 

1.2 ในปาชายเลน เราจะพบสัตวหรือพืชชนิดใดบาง (ตนโกงกาง ตน

แสม ปูแสม ปลาตีน ฯลฯ) 

1.3 สัตวและพืชเหลานั้นสามารถอาศัยใน ปาชายเลนไดอยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน ตนโกงกางมีดิน มีน้ํา

ไวใหเจริญเติบโต ปูแสมมีอาหารสําหรับการดํารงชีวิต) 

2. ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนสูการเรียนรู โดยใชคําถามวา

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืช

หรือไม อยางไร 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (45 นาที) 
 

3. นักเรียนอานช่ือเรื่องและคิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 53 แลว

รวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือตอบคําถามในคิดกอนอาน  ครูบันทึกคําตอบ

ของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบหลังการอานเนื้อ

เรื่อง 

4. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก

นักเรียนอานไมได ครูควรสอนการอานใหถูกตอง) จากนั้นนักเรียน

อธิบายความหมายของคําตามความเขาใจ ครูชักชวนใหหาความหมาย

ของคําหลังจากการอานเนื้อเรื่อง 

5. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง (โดยใชวิธีอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ

นักเรียน) และรวมกันอภิปรายใจความสําคัญโดยใชคําถามดังนี้ 

5.1 นกเงือกอาศัยอยูท่ีใด (นกเงือกอาศัยอยูในปาท่ีมีตนไมใหญ) 

5.2 นกเงือกกินอะไรเปนอาหาร (นกเงือกกินผลไม และสัตวในปา เชน 

กบ หนู แมลง) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน

และรับฟงแนวความคิดของนักเรียน 
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5.3 โพรงตนไมใหญมีประโยชนตอนกเงือกอยางไร (เปนท่ีอยูอาศัย  

หลบภัย วางไขและเลี้ยงลูกออน) 

5.4 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของนกเงือกมีอะไรบาง 

(ตนไม สัตว และผลไม) 

5.5 สัตวและพืชชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนรูจักดํารงชีวิตบริเวณใดบาง 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

5.6 บริ เวณท่ีพืชและสัตวอาศัยอยู มีสภาพแวดลอมเปนอยางไร 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 
 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวานกเงือกอาศัยอยูใน  

ปาท่ีมีตนไมใหญ โพรงของตนไมใหญเปนท้ังท่ีอยูอาศัย ท่ีหลบภัย ท่ี

วางไขและเลี้ยงลูกออน สภาพแวดลอมในปา เชน ตนไม สัตว และผลไม 

ชวยใหนกเงือกดํารงชีวิตอยูได 

7. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานในรูหรือยัง และฝกเขียนคําในเขียน

เปนในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 61 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน  

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบในคิดกอนอานซ่ึงครูบันทึกไวบนกระดาน 

9. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน ไดแก สัตวและพืช

ชนิดอ่ืน ๆ ดํารงชีวิตในบริเวณใดบาง บริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัยอยูมี

สภาพแวดลอมเปนอยางไร จึงทําใหสัตวและพืชดํารงชีวิตอยูได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป 

 ในคร้ังถัดไปนักเรียนจะไดทํากิจกรรมที่ 2 เร่ืองสัตวและพืชอยูที่ใดบาง  โดยการสังเกตและบอกชนิดของสัตวและพืชที่

อาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ จากวีดิทัศน ดังนั้นครูควรเตรียมตัวดังนี ้

1. เตรียมวีดิทัศนสารคดีสัตวและพืชไวลวงหนาซึ่งควรเปนวีดิทัศนที่ไมยาวมากเกินไป  และควรหาวีดิทัศนเก่ียวกับบริเวณที่

แตกตางกัน 2-3 แหง เชน แหลงน้ําจืด ทะเล ปาไม ทะเลทราย ข้ัวโลก โดยแตละบริเวณแสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช เชน มีอาหาร มีแหลงที่อยู หรือที่หลบภัย ที่เลี้ยงลูกออนใหกับสัตว และมี

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืช เชน มีดิน มีน้ําเปนแหลงที่อยู  เพื่อใหนักเรียนไดสังเกต

ในขณะชมวีดิทัศน  ตัวอยางวีดิทัศน อาจหาจากใน youtube เชน สารคดีสัตวโลก  มหัศจรรยสัตวโลก ทองโลกกวาง 

สํารวจโลก ชีวิตสัตวมหัศจรรย สองไพร 

2. เตรียมอุปกรณสําหรับทํากิจกรรม ไดแก รูปแหลงที่อยูของสัตวและพืช รูปสัตวและพืช เพื่อใหนักเรียนนํารูปสัตวและพืช

ประกอบลงในแหลงที่อยู โดยตองเปนแหลงที่อยูที่สอดคลองกับวีดิทัศนที่นักเรียนชม ทั้งนี้เพื่อใชสําหรับการนําเขาสู

บทเรียนในการถามความรูเดิมของนักเรียน และนํามาใชตรวจสอบความเขาใจในการเรียนหลังจบบทเรียนแลว 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ปาท่ีมีตนไมใหญ 

วางไข หลบภัย 

เล้ียงลูกออน 

ตนไม สัตว 

ผลไม 

สภาพแวดลอม 

สภาพแวดลอม 
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กิจกรรมที่ 2 สัตวและพืชอยูที่ใดบาง 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดชมสารคดีเก่ียวกับสัตวและ

พืชท่ีอาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ โดยสังเกตและบอกชนิดของ

สัตวและพืชท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้น ๆ จากนั้นเลือกสัตว

หรือพืชท่ีชอบเพ่ือสรางแบบจําลองท่ีอยูท่ีมีสภาพแวดลอม

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชท่ีเลือก 
เวลา 2 ชั่วโมง 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต และบอกชนิดของสัตวและพืชท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณตาง ๆ  

2. รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตของสัตวและพืชในแตละบริเวณ 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/หอง 

1. วีดิทัศนสารคดีเก่ียวกับสัตวและพืชท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณตาง ๆ 

2. รูปแหลงท่ีอยูหลาย ๆ แหลง กับรูปสิ่งมีชีวิตท่ี

อาศัยอยูในแหลงนั้น ๆ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

S14 การสรางแบบจําลอง 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C1 การสรางสรรค  

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน   ป.1 เลม 1 หนา 54-55 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.1 เลม 1 หนา 62-65 
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แนวการจัดการเรียนรู  

1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันนํารูปสิ่งมีชีวิต

ประกอบลงในรูปแหลงท่ีอยูเพ่ือตรวจสอบความรูเดิม จากนั้นครูให

นักเรียนรวมกันอภิปราย โดยใชคําถามดังนี้ 

1.1 บริเวณใดท่ีพบสัตวและพืช (คําตอบพิจารณาตามรูปแหลงท่ีอยูท่ีครู

นํามาทํากิจกรรม เชน แหลงน้ํา ทะเล ปาไม ฯลฯ) 

1.2 สัตวและพืชท่ีพบในแหลงน้ํามีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามท่ีไดทํา

กิจกรรม เชน ปลา พืชน้ํา) 

1.3 สัตวและพืชสามารถอาศัยอยูในแหลงน้ํานี้ไดเพราะเหตุใด (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจของตนเอง ตัวอยางคําตอบ เชน ปลาและพืช

น้ําอยูในน้ําเพราะเปนท่ีอยูอาศัย ถาไมมีน้ํา  ปลาและพืชน้ําจะตาย) 

ครูใชคําถามขอ 1.1-1.3 เพ่ือถามเก่ียวกับแหลงท่ีอยูอาศัยแบบอ่ืน 

ซ่ึงนักเรียนไดนํารูปสัตวและพืชประกอบลงในแหลงท่ีอยูนั้น เพ่ือย้ําความ

เขาใจของนักเรียน 

2. ครูชักชวนใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 2 สัตวและพืชอยูท่ีใดบาง  โดยใช

คําถามวาเราจะพบสัตวและพืชท่ีบริเวณใดบาง และสภาพแวดลอมใน

บริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัยอยูมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตหรือไม 

3. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 54 

จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน โดยใชคําถามดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอะไร (ชนิดของสัตวและ

พืชท่ีอาศัยอยูในบริเวณตาง ๆ และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอ

การดํารงชีวิตของสัตวและพืช) 

3.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและรวบรวมขอมูล) 

4. นักเรียนอานทําอยางไร ในหนังสือเรียนหนา 54 (โดยเลือกใชวิธีการฝก

การอานท่ีเหมาะสม) จากนั้นรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับข้ันตอนการ

ทํากิจกรรม โดยครูชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บนกระดาน และนําอภิปรายโดย

ใชคําถามดังนี้ 

4.1 เม่ือชมสารคดีจบแลวนักเรียนจะตองทําอะไร (บอกชนิดของสัตว

และพืชและอภิปรายถึงความเหมาะสมของสภาพแวดลอมท่ีมีตอ

การดํารงชีวิตของสัตวและพืช บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 

62-63) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียน 

และยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ ใหกับ

นักเรียน แตชักชวนนักเรียน ไป

หาคําตอบดวยตนเองจากการทํา

กิจกรรม 
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4.2 นักเรียนตองทําอะไรตอไป (เลือกสัตวหรือพืชท่ีชอบ 1 ชนิด แลว

สรางแบบจําลองท่ีอยูท่ีมีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการดํารงชีวิต

ของสัตวหรือพืชท่ีเลือก) 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนทํากิจกรรมและ

บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 62-63 ดังนี้ 

5.1 สังเกตชนิดของสัตวและพืช และความเหมาะสมของสภาพแวดลอม

ท่ีมีตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชในบริเวณท่ีอาศัยอยูจากการชม

วีดิทัศน (S1, S8) 

5.2 รวมกันอภิปรายวาสภาพแวดลอมในบริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัยอยู

นั้นมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชนั้นหรือไม 

อยางไร (S8) (C5) 

5.3 รวมกันนําเสนอการบันทึกผลการสังเกตหลังจากชมสารคดี (C4, 

C5) 

5.4 นักเรียนรวมกันอภิปราย โดยครูใชคําถามดังนี้ 

- นักเรียนพบสัตวและพืชอะไรบางในแตละบริเวณ 

- นอกจากสัตวและพืชในบริเวณนั้น นักเรียนพบอะไรอีกบาง 

- ในแตละบริเวณ มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิต

ของสัตวและพืชอยางไร 

(นักเรียนตอบคําถามตามท่ีไดชมสารคดี โดยครูสามารถใชคําถาม

ขางตนซักถามถึงบริเวณอ่ืน ๆ) 

5.5 นักเรียนรวมกันเลือกสัตวและพืชท่ีชอบ และสรางแบบจําลองท่ีอยู

ท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชท่ี

เลือก (S14) (C1, C5) 

5.6 นักเรียนนําเสนอแบบจําลองท่ีสรางข้ึน (C4) โดยครูอาจจัดแสดงไว

รอบ ๆ หอง แลวใหเพ่ือนเดินชมผลงาน 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้ 

6.1 ท่ีอยูของสัตวท่ีนักเรียนเลือก มีสภาพแวดลอมอยางไร (นักเรียน

ตอบตามผลการทํากิจกรรมของตนเอง เชน นักเรียนเลือกนก 

สภาพแวดลอมของนกคือตนไมใหญมีรังนกเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ท่ี

วางไข เลี้ยงลูกออน) 

6.2 ท่ีอยูของพืชท่ีนักเรียนเลือก มีสภาพแวดลอมอยางไร (นักเรียนตอบ

ตามผลการทํากิจกรรมของตนเอง เชน นักเรียนเลือกกาฝาก 

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียน

คิดอยางเหมาะสม รอคอยอยาง

อดทน และรับฟงแนวความคิด

ของนักเรียน 
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สภาพแวดลอมของกาฝากคือเกาะบนตนไมใหญ เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย 

และแหลงอาหาร) 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวาในแตละบริเวณจะพบ

สัตวและพืชชนิดตาง ๆ อาศัยอยู และบริเวณนั้นจะมีสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวและพืชนั้น เชน มีท่ีอยูอาศัย ท่ี   

หลบภัย มีแหลงอาหาร ท่ีวางไขและเลี้ยงดูลูกออน 

8. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถาม

เพ่ิมเติมในการอภิปราย เพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

9. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นใหนักเรียนอานส่ิงท่ีได

เรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

10. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

11. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง 

12. ครูชักชวนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายคําถามในชวนคิดในหนังสือเรียน

หนา 55 โดยอาจใหนักเรียนไปสืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบ 

13. นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหนา 56 ครูนํา

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครู

กระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “ถาวัน

หนึ่งสภาพแวดลอมในบริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัยอยูเปลี่ยนแปลงไป จะ

สงผลตอการดํารงชีวิตของสัตวและพืชในบริเวณนั้นหรือไม อยางไร” 

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน ถาปามี

ตนไมใหญนอยลง  จะสงผลใหนกไมมีท่ีอยูอาศัย ไมมีอาหาร หรือถา

ตนไมในปาชายเลนถูกตัดเพ่ือทํานากุง สัตวท่ีเคยอาศัยอยูบริเวณปา

ชายเลน จะไมมีแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัย นักเรียนอาจมีคําตอบท่ี

แตกตางไปจากนี้ ครูควรเนนใหนักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบาย

เหตุผลประกอบ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ลิง  

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนตอบตามท่ีสังเกตไดจากการชมสารคดี เชน 
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นักเรียนตอบตามท่ีสังเกตไดจากการชมสารคดี 

ปาไม  ทะเล ทะเลทราย  แหลงน้ํา 

คําตอบข้ึนอยูกับบริเวณท่ีไดชมจากสารคดี เชน  
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ปลา กุหลาบ 
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สภาพแวดลอม 

ท่ีหลบภัย 

ธาตุอาหาร 

มีน้ํา 

การดํารงชีวิต 

เหมาะสม 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 2 สัตวและพืชอยูท่ีใดบาง 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การสรางสรรค  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต บ ร ร ย า ย

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

เก่ียวกับชนิดของ

สัตวและพืชและ

สภาพแวดลอมใน

บริเวณท่ีสัตวและ

พืชอาศัยอยู 

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับชนิดของสัตวและ

พืชและสภาพแวดลอมใน

บริเวณท่ีสัตวและพืชอาศัย

อยู ไดดวยตนเอง โดยไม

เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

ชนิดของสัตวและพืชและ

สภาพแวดลอมในบริเวณท่ี

สัตวและพืชอาศัยอยูได จาก

การชี้แนะของครูหรือผู อ่ืน 

หรื อ มีการ เ พ่ิม เติ มความ

คิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเ ก็บรายละเอียด

ของขอมูลชนิดของสัตว

แ ล ะ พื ช แ ล ะ

สภาพแวดลอมในบริเวณ

ท่ีสัตวและพืชอาศัยอยูได 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

S8 การลง

ค ว า ม เ ห็ น จ า ก

ขอมูล 

สรางท่ีอยูของสัตว

หรือพืชท่ีชอบเปน

ชิ้ น ง า น  แ ล ว

อธิบายไดวาท่ีอยูนี้

มีความเหมาะสม

กับการดํารงชีวิต

ของสัตวหรือ พืช

ชนิดนั้น ๆ  

สามารถสรางท่ีอยูของสัตว

หรือพืชท่ีชอบเปนชิ้นงาน 

แลวอธิบายไดวาท่ีอยูนี้ มี

ความเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตวหรือพืช

ชนิดนั้น ๆ ไดดวยตนเอง 

สามารถสรางท่ีอยูของสัตว

หรือพืช ท่ีชอบเปนชิ้นงาน 

แล วอธิบายได ว า ท่ีอยู นี้ มี

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร

ดํารงชีวิตของสัตวหรือพืช

ชนิดนั้น ๆ ไดจากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสรางท่ีอยูของ

สัตวหรือพืชท่ีชอบเปน

ชิ้นงาน แลวอธิบายไดวา

ท่ีอยูนี้ มีความเหมาะสม

กับการดํารงชีวิตของหรือ

พืชชนิดนั้น ๆ ได แมวา

จะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 

S14 การสราง

แบบจําลอง 

สรางแบบจําลองท่ี

อยูของสัตวหรือพืช

ท่ี ช อ บ ท่ี มี ค ว า ม

เหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตว

หรือพืชชนิดนั้น ๆ 

สามารถสรางท่ีอยูของสัตว

หรือ พืช ท่ีชอบท่ี มีความ

เหมาะสมกับการดํารงชีวิต

ของสัตวหรือพืชชนิดนั้น ๆ 

ไดอยางถูกตอง และ

ครบถวน 

สามารถสรางท่ีอยูของสัตว

ห รื อ พื ช ท่ี ช อ บ ท่ี มี ค ว า ม

เหมาะสมกับการดํารงชีวิต

ของสัตวหรือพืชชนิดนั้น ๆ 

ไ ด อ ย า ง ถู ก ต อ ง  แ ต ไ ม

ครบถวน 

ไมสามารถสรางท่ีอยูของ

สัตวหรื อ พืช ท่ีชอบ ท่ี มี

ความเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตวหรือพืช

ชนิดนั้น ๆ ได 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C1 การ

สรางสรรค 

ออกแบบ และสราง

แบบจํ า ลอ ง ท่ี อยู

ของสัตวหรือพืชท่ี

ชอบ  ท่ี มีความ

เหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตว

หรือพืชชนิดนั้น ๆ  

 

สามารถออกแบบ และ

สรางแบบจําลองท่ีอยูของ

สัตวหรือพืชท่ีชอบ ท่ีมี

ความเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตวหรือพืช

ชนิดนั้น ๆ ไดดวยตนเอง 

สามารถออกแบบ และ

สรางแบบจําลองท่ีอยูของ

สัตวหรือพืชท่ีชอบ ท่ีมี

ความเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตวหรือพืช

ชนิดนั้น ๆ ได โดยตอง

อาศัยการชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถออกแบบ และ

สร างแบบจําลอง ท่ีอยู

ของสัตวหรือพืชท่ีชอบท่ี

มีความเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตวหรือ

พืชชนิดนั้น ๆ ได แมวา

จะไดรับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

C4 การส่ือสาร นํ า เ ส นอ ข อ มู ล ท่ี

รวบรวมไดเก่ียวกับ

ชนิดของสัตวและ

พื ช  แ ล ะ

สภาพแวดล อม ท่ี

เหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตว

และพืชในบริ เวณ  

ตาง ๆ โดยใชคําพูด

และแบบจําลองท่ี

สร า ง ข้ึน  เ พ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

รวบรวมไดเก่ียวกับชนิด

ของสัตว และ พืช  และ

ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ท่ี

เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร

ดํารงชีวิตของสัตวและพืช

ในบริเวณตาง ๆ โดยใช

คําพูดและแบบจําลองท่ี

สร า ง ข้ึน   เ พ่ือใหผู อ่ื น

เขาใจไดดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

รวบรวมไดเก่ียวกับชนิด

ของสั ตว และ พืช  และ

ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ท่ี

เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร

ดํารงชีวิตของสัตวและพืช

ในบริเวณตาง ๆ  โดยใช

คําพูดและแบบจําลองท่ี

สร า ง ข้ึน   เ พ่ื อ ให ผู อ่ื น

เขาใจได โดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

ท่ีรวบรวมได  เ ก่ียวกับ

ชนิ ดของสั ต ว และ พืช 

และสภาพแวดล อม ท่ี

เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร

ดํารงชีวิตของสัตวและ

พืชในบริเวณตาง ๆ  โดย

ใชคําพูดและแบบจําลอง

ท่ีสรางข้ึน  เพ่ือใหผู อ่ืน

เข า ใจ ได  แม ว า จ ะ ได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

ทํางานรวมกับผู อ่ืน

ในการรวบรวมขอมูล 

บันทึกผล นําเสนอ

ผ ล  แ ส ด ง ค ว า ม

คิดเห็นและอภิปราย

เ ก่ี ยวกับชนิ ดของ

สั ตว และพืช และ

สภาพแวดล อม ท่ี

สามารถทํางานร วมกับ

ผูอ่ืนในการรวบรวมขอมูล 

บั นทึ กผล นํ า เสนอผล 

แสดงความคิดเห็นและ

อภิปรายเก่ียวกับชนิดของ

สั ต ว แ ล ะ พื ช  แ ล ะ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

กับการดํารงชีวิตของสัตว

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการ รวบรวมข อ มู ล 

บั น ทึ กผล นํ า เสนอผล 

แสดงความคิดเห็นและ

อภิปรายเก่ียวกับชนิดของ

สั ต ว แ ล ะ พื ช  แ ล ะ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

กับการดํารงชีวิตของสัตว

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนไดตลอดเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 
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ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

เหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตว

และพืชในบริ เวณ  

ต า ง  ๆ  ร ว ม ท้ั ง

ยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

และพืชในบริเวณตาง ๆ 

ร ว ม ท้ั ง ย อ ม รั บ ค ว า ม

คิดเห็ นของผู อ่ื นตั้ งแต

เริ่มตนจนสําเร็จ 

และพืชในบริเวณตาง ๆ ได 

รวมท้ังยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน บางชวงเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 
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กิจกรรมทายบทที่ 2 สัตวและพืชรอบตัวเรา (2 ชั่วโมง) 
1. ครูใหนักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบ

บันทึกกิจกรรมหนา 67 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ

แผนภาพในหัวขอรูอะไรในบทนี ้ในหนังสือเรียน หนา 58 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน 

ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 48-51 อีกครั้ง ถาคําตอบไมถูกตอง ใหแกไข

ใหถูกตองดวยปากกาท่ีมีสีตางจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจนําคําถาม ในรูป

นําบทในหนังสือเรียนหนา 44 มารวมกันอภิปรายคําตอบกับนักเรียนอีก

ครั้ง ดังนี้ “ปาชายเลนมีสัตวและพืชหลายชนิดอาศัยอยูดวยกัน สัตวและ

พืชในรูปเหลานี้ประกอบดวยสวนตาง ๆ เหมือนคนหรือไม และปาชาย

เลนนี้ชวยใหสัตวและพืชมีชีวิตอยูไดอยางไร” ครูและนักเรียนรวมกัน

อภิปรายเพ่ือตอบคําถาม เชน สัตวและพืชในปาชายเลนเปนสิ่งมีชีวิต

เชนเดียวกับคน ซ่ึงมีรูปราง ลักษณะ และสวนตาง ๆ แตกตางกัน สัตว

และพืชเหลานี้มีรูปราง ลักษณะท่ีเหมาะสมกับปาชายเลน เชน ตน

โกงกางมีรากคํ้าจุนท่ีชวยยึดลําตนใหตั้งตรงในดินเลน จึงทําใหดํารงอยูใน

ปาชายเลนได นักเรียนอาจมีคําตอบท่ีแตกตางจากนี้ ครูควรเนนให

นักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

4. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทท่ี 2 สัตวและพืชรอบตัวเรา นําเสนอ

คําตอบหนาชั้นเรียน ถาคําตอบยังไมถูกตองครูนําอภิปรายหรือให

สถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง  

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมรวมคิดรวมทํา โดยปนดินน้ํามันเปนสัตวท่ีมี

สวนตาง ๆ ตามจินตนาการ พรอมบอกหนาท่ีของแตละสวน และ

นําเสนอ 

6. นักเรียนอานและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวขอวิทยใกลตัว ครูกระตุนให

นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความรูจากสิ่งท่ีไดเรียนรูในหนวยนี้

วาสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได โดยใชคําถามในการ

อภิปรายดังตอไปนี้ 

6.1 ใครเคยเปนไขหวัดบาง มีอาการเปนอยางไร (มีไข มีน้ํามูก ไอ) 

6.2 ไขหวัดสามารถติดตอไปยังคนรอบขางไดหรือไม อยางไร (ไดเพราะ

เม่ือไอหรือจามทําใหเชื้อโรคแพรกระจายออกมากับน้ํามูกหรือ
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น้ําลาย ทําใหเชื้อโรคเขาสูรางกายคนรอบขาง จึงทําใหคนรอบขาง

เปนไขหวัดได) 

6.3 เด็ก ๆ ควรดูแลรางกายอยางไรไมใหเปนหวัด (ลางมือบอย ๆ ไมอยู

ใกลกับคนท่ีเปนไขหวัด) 

6.4 เม่ือเราเปนไขหวัด ตองปฏิบัติตนอยางไรไมใหคนรอบขางติดไขหวัด 

(สวมหนากากอนามัย ปดปากเวลาไอหรือจาม) 

7. นักเรียนทําแบบทดสอบทายเลม เพ่ือเปนการประเมินการเรียนรูของ

นักเรียนตลอดภาคเรียน หากนักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อน ครูและ

นักเรียนอาจรวมกันอภิปรายคําตอบเพ่ือชวยใหนักเรียนมีแนวคิดท่ี

ถูกตอง 
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สรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปหรือขอความสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
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แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท 
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B 

มากกวาบริเวณ A ดังนั้นบริเวณ B จึงเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของนกเอ้ียง 

บริเวณ A และ B มีจํานวนนกเอ้ียงเทากัน แตบริเวณ B มีจํานวน

 



181       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 1  |  แบบทดสอบทายเลม     

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     แนวคําตอบในแบบทดสอบทายเลม 
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