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คำชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพื่อต้องการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถที่ทัดเทียมกับนานาชาติ ได้เรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ที ่เชื ่อมโยงความรู ้กับ กระบวนการในการ          
สืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนี้ 
โรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
สสวท. จึงได้จัดทำหนังสือเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้
สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คู่มือครูรายวิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ เล่ม ๑ กลุ ่มสาระ        
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปใช้ประกอบหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั ้นประถมศึกษา ปีที ่ ๓ เล่ม ๑ โดยภายในคู ่มือครูประกอบด้วย            
ผังมโนทัศน์ ตัวชี้วัด ข้อแนะนำการใช้คู ่มือครู ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม          
ในหนังสือเรียนกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัด กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนแนว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งการอ่าน การสำรวจตรวจสอบ การฝึกปฏิบัติ       
การปฏิบัติการทดลอง การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนพัฒนาทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ จิตวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ทักษะการคิด การอ่าน การสื่อสาร การแก้ปัญหา ตลอดจนการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมี
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมี
ความสุข ในการจัดทำคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั ้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ และครูผู้สอน จากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เล่ม ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
ที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้
คู่มือครูเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
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เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

  

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สำรวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วนำผลที่ได้มาจัดระบบหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด 

นั่นคือใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้  

 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายสำคัญ ดังนี้  

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรูพ้ื้นฐานของวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการสืบเสาะหาความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี 

4. เพ่ือให้ตระหนักถึงการมีผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ

สิ่งแวดล้อม 

5. เพ่ือนำความรู้ แนวคิดและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมและการดำรงชีวิต 

6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะ     

ในการสื่อสาร และความสามารถในการประเมินและตัดสินใจ 

7. เพ่ือให้ เป็นผู้ที่ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์              

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

คุณภาพของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรมีความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ 

ดังนี้  

1.  เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 

2.  เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

รอบตัว 

3.  เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  

4.  เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์                

การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดิน และการใช้ประโยชน์ 

ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม 

5.  ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ สังเกต สำรวจ

ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วย

การเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อ่ืน

เข้าใจ 

6.  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว 

7.  แสดงความกระตือรือร้น  สนใจที่ จะเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่องที่ จะศึกษา           

ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็น

ผู้อื่น 

8.  แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์                

จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

9.  ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ศึกษา              

หาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
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ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ทักษะสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) 
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือนำไปสู่          

การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจำลอง และวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือนำข้อมูล  สารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างสำรวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ลงความคิดเห็นของ     
ผู้สังเกต ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การดู การฟังเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็น
ตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมระบหุน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง  

ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) เป็นความสามารถในการคาดการณ์อย่างมี

หลักการเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคย

เก็บรวบรวมไว้ในอดีต 

ทักษะการจำแนกประเภท (Classifying)  เป็นความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหวัตถุต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจำแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ 
คือ พ้ืนที่ที่วัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเป็นตำแหน่ง รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน 
ดังนี้ 

 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
(Relationship between Space and Space) 

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สั ม พั น ธ์ กั น ระห ว่ าง พ้ื นที่ ที่ วั ต ถุ ต่ า งๆ 
ครอบครอง 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
(Relationship between Space and Time)  

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กันระหว่างพ้ืนที่ที่วัตถุครอบครอง
เมื่อเวลาผ่านไป 
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ทักษะการใช้จำนวน (Using Number) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจำนวน     
และการคำนวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing and Communicating Data) 
เป็นความสามารถในการนำผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่
มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากข้ึน จนง่ายต่อการทำความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล นอกจากนี้
ยังรวมถึงความสามารถในการนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 
สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น  

ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) เป็นความสามารถในบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ สถานการณ์ 
การสังเกต การทดลองที่ ได้จากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ์        
ที่แม่นยำจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้อง การบันทึก และการจัดกระทำกับข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เป็นความสามารถในการคิดหาคำตอบ
ล่วงหน้าก่อนดำเนินการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานคำตอบที่คิด
ล่วงหน้าที่ยังไม่รู้มาก่อน หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน การตั้งสมมติฐานหรือคำตอบที่คิดไว้
ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ได้  

ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เป็นความสามารถในการ
กำหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เก่ียวข้องกับการทดลอง 
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้ 

ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เป็นความสามารถในการ
กำหนดตัวแปรต่าง ๆ ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ให้สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อผลการทดลอง หากไม่ควบคุมให้เหมือนกันหรือเท่ากัน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่       
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการทดลอง ดังนี้ 

 ตัวแปรต้น (Independent Variable) หมายถึง สิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้อง
จัดสถานการณ์ให้มีสิ่งนี้แตกต่างกัน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง สิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้
แตกต่างกัน และเราต้องสังเกต วัด หรือติดตามดู 
 ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงท่ี (Controlled Variable) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการจดั
สถานการณ ์จึงต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากัน เพ่ือให้มั่นใจว่าผลจากการจัดสถานการณ์เกิดจาก  
ตัวแปรต้นเท่านั้น 
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ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบ 
การทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเป็นความสามารถในการ
ออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับคำถามการทดลองและสมมติฐาน   
รวมถึงความสามารถในการดำเนินการทดลองได้ตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได้
ละเอียด ครบถ้วน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting and Making Conclusion) เป็น
ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ ตลอดจน
ความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 

ทักษะการสร้างแบบจำลอง (Formulating Models) เป็นความสามารถในการสร้างและใช้สิ่งที่
ทำขึ้นมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว สามารถประเมินแบบจำลอง และปรับปรุงแบบจำลองที่สร้างขึ้น รวมถึงความสามารถในการ
นำเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปของแบบจำลองแบบต่าง ๆ  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
ราชบัณฑิตยสถานได้ระบุทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะที่ควรมีในพลเมือง  

ยุคใหม่รวม 7 ด้าน (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 
ในระดับประถมศึกษาจะเน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ดังต่อไปนี้ 

     การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์  ประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมอง      
ที่หลากหลาย สังเคราะห์ แปลความหมาย และจัดทำข้อสรุป สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 
       การแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย หรือ
ปัญหาใหม ่โดยอาจใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการและประสบการณ์ท่ีเคยรู้มาแล้ว หรือการสืบเสาะหาความรู้ วิธีการ
ใหม่มาใช้แก้ปัญหา นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง หลากหลายเพ่ือให้ได้
วิธีแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยง 
เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยการใช้คําพูด หรือการเขียน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้
หลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายของผู้ส่งสาร  

ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ ที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการทำงาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ทำร่วมกัน และเห็นคุณค่าของผลงาน
ที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในทีม 
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การสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์แนวคิด เช่น 
การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเดิม หรือได้แนวคิดใหม่ และ
ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงให้ได้แนวคิดที่จะส่งผลให้
ความพยายามอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นไปได้มากที่สุด 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology 
(ICT)) หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือสืบค้น จัดกระทํา 
ประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน์ (concept map)  
รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกอบด้วย 

ได้แก ่ ได้แก ่
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เลม่ 1 
 

  

 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว1.2 ป.3/1  

บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

• มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ เพ่ือการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 

 

ว1.2 ป.3/2 
ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และ
อากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ 
สิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

• อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำช่วย
ให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ 

ว1.2 ป.3/3  
สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
บางชนิด  

ว1.2 ป.3/4  
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำ
ให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง 

• สัตว์ เมื่ อเป็ นตั วเต็มวัยจะสืบพันธุ์ มี ลู ก เมื่ อลู ก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์   
แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิตที่
เฉพาะ และแตกต่างกัน 

ว3.2 ป.3/1  
ระบุส่ วนประกอบของอากาศ บรรยาย
ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

ว3.2 ป.3/2  
ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการ
เกิดมลพิษทางอากาศ  

• อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประกอบด้วย แก๊ส
ไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอ่ืน ๆ รวมทั้งไอน้ำ และ ฝุ่นละออง อากาศมี
ความสำคัญต่อสิ่ งมีชีวิต หากส่วนประกอบของ
อากาศไม่เหมาะสม เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่น
ละอองในปริมาณมาก อาจทำให้เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษทางอากาศ  

• แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ เช่น 
ใช้พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดมลพิษ
ทางอากาศ 



ฌ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1         

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว3.2 ป.3/3 

อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
• ลม คืออากาศท่ีเคลื่อนที่ เกิดจากความแตกต่างกันของ

อุณหภูมิอากาศบริเวณที่อยู่ใกล้กัน โดยอากาศบริเวณ  
ที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ 

ว3.2 ป.3/4 
บรรยายประโยชน์และโทษของลมจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• ลมสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในการ
ผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ หากลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
อาจทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ 
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ข้อแนะนำการใช้คู่มือครู 
 

 คู่มือครูเล่มนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับครู ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
นักเรียนจะได้ฝึกทักษะจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล   
การอภิปราย การทำงานร่วมกัน ซ่ึงเป็นการฝึกให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักตั้งคำถาม รู้จักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบ
ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากท่ีสุด ดังนั้น
ในการจัดการเรียนรู้ ครูจึงเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักสืบเสาะหาความรู้จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และเพ่ิมเติมข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะจากการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากคู่มือครูเล่มนี้มากที่สุด ครูควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละ
หัวข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นสาระการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็น
สำหรับเป็นพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย
สอดคล้องกับสาระและความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน ในทุกกิจกรรมจะมี
สาระสำคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ตามสาระการเรียนรู้โดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติม
ได้ตามความเหมาะสม  

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี         
ซ่ึงประกอบด้วยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา 
2. ภาพรวมการจัดการเรียนรูป้ระจำหน่วย 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจำหน่วยมีไว้เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่จะได้เรียนในแต่ละกิจกรรมของหน่วยนั้น ๆ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   

แต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในแต่ละส่วนของหนังสือเรียนทั้ง
ส่วนนำบท นำเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีเพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยยึดหลักให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการแก้ปัญหา การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตและ
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ในสถานการณ์ใหม่ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข   
4. บทน้ีมีอะไร 

ส่วนที่บอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อเรื่อง คำสำคัญ และชื่อกิจกรรม เพ่ือครู  
จะได้ทราบองค์ประกอบโดยรวมของแต่ละบท 
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

ส่วนที่บอกรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ต้องใช้สำหรับการเรียนในบท เรื่อง       
และ กิจกรรมนั้น ๆ โดยสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยหน้าหนังสือเรียนและแบบบันทึก
กิจกรรม และอาจมีโปรแกรมประยุกต์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์หรือตัวอย่างวีดิทัศน์
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 
6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ทักษะที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ ส่วนทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครูเพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ    
มีดังนี้  

รายการ 
 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Short link QR code 

วีดิทัศน์   การสังเกตและการ    
ลงความเห็นจากข้อมูล  
ทำได้อย่างไร 

การสังเกตและการลงความเห็น
จากข้อมูล 

http://ipst.me/8115    
 

 

 
 

วีดิทัศน์   การวัดทำได้อย่างไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน์   การใช้ตัวเลขทำได้
อย่างไร 

การใช้จำนวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน์   การจำแนกประเภท 
ทำได้อย่างไร 

การจำแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ
ทำได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา
ทำได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120  

 
 

วีดิทัศน์   การจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล    
ทำได้อย่างไร 

การจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล 

http://ipst.me/8121  

 
 

วีดิทัศน์   การพยากรณ์ทำได้
อย่างไร 

การพยากรณ์ 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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รายการ 
 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Short link QR code 

วีดิทัศน์   ทำการทดลองได้
อย่างไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123  

 
 

วีดิทัศน์   การตั้งสมมติฐานทำ  
ได้อย่างไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124  

 
 

วีดิทัศน์   การกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรและ 
การกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการทำได้
อย่างไร 

การกำหนดและควบคุมตัวแปร
และการกำหนดนิยาม          
เชิงปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน์   การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
ทำได้อย่างไร 

การตีความหมายข้อมูลและ     
ลงข้อสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน์   การสร้างแบบจำลอง
ทำได้อย่างไร 

การสร้างแบบจำลอง http://ipst.me/8127 
 

 
 

 

http://ipst.me/8123
http://ipst.me/8124
http://ipst.me/8125
http://ipst.me/8126
http://ipst.me/8127
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7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 
ความเชื่อ ความรู้ หรือความเข้าใจที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจาก

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่รับมาผิดหรือนำความรู้ที่ได้รับมาสรุปตามความเข้าใจของตนเองผิด แล้ว
ไม่สามารถอธิบายความเข้าใจนั้นได้ ดังนั้นเมื่อเรียนจบบทนี้แล้วครูควรแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนของ
นักเรียนให้เป็นแนวคิดท่ีถูกต้อง 
8. บทน้ีเริ่มต้นอยา่งไร 

แนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง 
รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ โดยและให้นักเรียน
ตอบคำถามสำรวจความรู้ก่อนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนและยังไม่เฉลย
คำตอบที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักเรียนไปหาคำตอบจากเรื่องและกิจกรรมต่าง ๆ ในบทนั้น 
9. เวลาที่ใช้  

การเสนอแนะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าควรใช้ประมาณกี่ชั่วโมง เพ่ือช่วยให้
ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามครูอาจปรับเปลี่ยนเวลาไดต้าม
สถานการณ์และความสามารถของนักเรียน   
10. วัสดุอุปกรณ์  

รายการวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการจัดกิจกรรม โดยอาจมีทั้งวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำเร็จรูป 
อุปกรณ์พ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 
11. การเตรยีมตวัล่วงหน้าสำหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป  

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป เพ่ือครูจะได้เตรียมสื่อ อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในกิจกรรมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน โดย
อาจมีบางกิจกรรมต้องทำล่วงหน้าหลายวัน เช่น การเลี้ยงปลา 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม ครจูึงควรจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือทำการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ตรง 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องเตรียมตัวเองในเรื่องต่อไปนี้  

11.1  บทบาทของครู ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำหรือผู้ถ่ายทอดความรู้       
เป็นผู้ช่วยเหลือ โดยส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้นำข้อมูลเหล่านั้นไป
ใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง  
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11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน ครูควรเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ แต่บางครั้งนักเรียนไม่เข้าใจและอาจจะทำกิจกรรมไม่ถูกต้อง ดังนั้นครูจึง
ต้องเตรียมตัวเอง โดยทำความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  

  การสืบค้นข้อมูลหรือการค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น      
ดูจากรูปภาพแผนภูมิ อ่านหนังสือหรือเอกสารเท่าที่หาได้ นั่นคือการให้นักเรียนเป็นผู้หา
ความรู้และพบความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีเสาะหาความรู้  

  การนำเสนอ มีหลายวิธี เช่น ให้นักเรียนหรือตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปสำรวจ สังเกต หรือทดลอง หรืออาจให้เขียนเป็นคำหรือเป็นประโยคลงใน
แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอ่ืนตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจให้วาดรูป หรือตัด
ข้อความจากหนังสือพิมพ์ แล้วนำมาติดไว้ในห้อง เป็นต้น 

  การสำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล สร้างแบบจำลองหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เป็น
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมได้ทั้ง
ในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ราคาแพง 
อาจใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงจากสิ่งของเหลือใช้ หรือใช้วัสดุธรรมชาติ  ข้อสำคัญ คือ 
ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนทราบว่า ทำไมจึงต้องทำกิจกรรมนั้น และจะต้องทำอะไร อย่างไร 
ผลจากการทำกิจกรรมจะสรุปผลอย่างไร ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ความรู้ ความคิด และ
ทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับ เกิดค่ านิ ยม  คุณ ธรรม  เจตคติ               
ทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

12. แนวการจดัการเรียนรู้ 
  แนวทางสำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วย

ตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการนำเอาวิธีการต่าง ๆ ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ สสวท. เห็นว่าเหมาะสมที่จะนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ไว้ก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การมองเห็นปัญหา การสำรวจ
ตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ือนำไปสู่ข้อสรุป  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามคู่มือครูนี้  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยจะคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

12.1  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมและอภิปรายผล โดยครู
อาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้คำถาม การเสริมแรงมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การ
เรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา  
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12.2  การใช้คำถาม เพ่ือนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนและลงข้อสรุป โดยไม่ใช้เวลานานเกินไป ทั้งนี้
ครูต้องวางแผนการใช้คำถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้คำถามที่มีความยากง่าย
พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การสำรวจตรวจสอบซ้ำ เป็นสิ่งจำเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้     
ครูควรเน้นย้ำให้นักเรียนได้สำรวจตรวจสอบซ้ำเพ่ือนำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 

13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  ข้อเสนอแนะสำหรับครูที่อาจเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่

เหมาะสมหรือใช้แทน ข้อควรระวัง วิธีการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและปลอดภัย วิธีการทำกิจกรรมเพ่ือ
ลดข้อผิดพลาด ตัวอย่างตาราง และเสนอแหล่งเรียนรู้เพ่ือการค้นคว้าเพิ่มเติม 
14. ความรู้เพ่ิมเติมสำหรับครู  

  ความรู้เพ่ิมเติมในเนื้อหาที่สอนซึ่งจะมีรายละเอียดที่ลึกขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้และความมั่นใจ      
ในเรื่องที่จะสอนและแนะนำนักเรียนที่มีความสามารถสูง แต่ครูต้องไม่นำไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน 
เพราะไม่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  
15. อยา่ลืมนะ 

 ส่วนที่เตือนไม่ให้ครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ก่อนที่จะได้รับฟังความคิดและเหตุผลของนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองและครูจะได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างไร
บ้าง โดยครูควรให้คำแนะนำเพ่ือให้นักเรียนหาคำตอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นครูควรให้ความสนใจ
ต่อคำตอบของนักเรียนทุกคนด้วย 
16. แนวการประเมินการเรยีนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการอภิปรายในชั้นเรียน คำตอบของนักเรียนระหว่าง
การจัดการเรียนรู้และในแบบบันทึกกิจกรรม รวมทั้งการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่ได้จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
17. กิจกรรมท้ายบท 
 ส่วนที่ให้นักเรียนได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในบทเรียน และได้ตรวจสอบความรู้ในเนื้อหาที่เรียน
มาท้ังบท หรืออาจต่อยอดความรู้ในเรื่องนั้น ๆ  

 

ข้อแนะนำเพ่ิมเติม 
1. การสอนอ่าน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า “อ่าน” หมายถึง ว่าตาม
ตัวหนังสือ ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่านในใจ หรืออีกความหมาย
ของคำว่า “อ่าน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ  ตีความ 
เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง  
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ปีพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญ 
จำเป็นต้องเน้นและฝึกฝนให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ผู้อ่าน
สร้างความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห์ ตีความในระหว่างอ่าน ผู้อ่านจะต้องรู้หัวเรื่อง รู้จุดประสงค์การอ่าน 
มีความรู้ทางภาษาใกล้เคียงกับภาษาที่ ใช้ ในหนังสือที่ อ่านและจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ เดิมที่ เป็น
ประสบการณ์พ้ืนฐานของผู้อ่าน ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนอาจมีทักษะในการอ่านที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์เดิมของนักเรียน ความสามารถด้านภาษา 
หรือความสนใจเรื่องที่อ่าน ครูควรสังเกตนักเรียนว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับใด 
ซึ่งครูจะต้องพิจารณาทั้งหลักการอ่าน และความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน  

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy)  หมายถึง การเข้าใจข้อมูล เนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน การใช้ 
ประเมินและสะท้อนมุมมองของตนเองเก่ียวกับสิ่งที่อ่านอย่างตั้งใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของตนเองหรือ
เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองและนำความรู้และศักยภาพนั้นมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สังคม (PISA, 2018)  

กรอบการประเมินผลนักเรียนเพ่ือให้มีสมรรถนะการอ่านในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางของ PISA  สามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพด้านล่าง 

 

จากกรอบการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การรู้เรื่องการอ่านเป็นสมรรถนะที่สำคัญที่ ครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถให้ครอบคลุม ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลในสิ่งที่อ่าน เข้าใจเนื้อหาสาระที่อ่านไปจนถึง
ประเมินค่าเนื้อหาสาระที่อ่านได้  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยการอ่านเพ่ือหาข้อมูล           
ทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน รวมทั้งประเมินสิ่งที่ อ่านและนำเสนอมุมมองของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่
อ่าน  นักเรียนควรได้รับส่งเสริมการอ่านดังต่อไปนี้ 
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1. นักเรียนควรได้รับการฝึกการอ่านข้อความแบบต่อเนื่อง จำแนกข้อความแบบต่างๆ กัน เช่น การบอก 
การพรรณนา การโต้แย้ง รวมไปถึงการอ่านข้อเขียนที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่อง ได้แก่ การอ่านรายการ 
ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผัง เป็นต้น ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นใน
โรงเรียน และจะต้องใช้ในชีวิตจริงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งในคู่มือครูเล่มนี้ต่อไปจะใช้คำแทนข้อความท้ังที่
เป็นข้อความแบบต่อเนื่องและข้อความที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่องว่า สิ่งที่อ่าน (Text) 

2. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการประเมินสิ่งที่อ่านว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะของข้อเขียนมากน้อยเพียงใด เช่น ใช้นวนิยาย จดหมาย หรือชีวประวัติเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว ใช้เอกสารราชการหรือประกาศแจ้งความเพ่ือสาธารณประโยชน์ ใช้รายงานหรือคู่มือต่างๆ 
เพ่ือการทำงานอาชีพ ใช้ตำราหรือหนังสือเรียน เพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

3. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีสมรรถนะการอ่านเพ่ือเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
3.1 ความสามารถที่จะค้นหาเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Retrieving information) 
3.2 ความสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Forming a broad understanding)  
3.3 ความสามารถในการแปลความของสิ่งที่อ่าน (Interpretation) 
3.4 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน

เกี่ยวกับเนื่อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Reflection and Evaluation the content of a text)  
3.5 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน

เกี่ยวกับรูปแบบของสิ่งที่อ่าน (Reflection and Evaluation the form of a text)  

ทั้งนี ้สสวท. ขอเสนอแนะวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียน ดังนี้  
 เทคนิคการสอนแบบ DR-TA (The directed reading-thinking activity) 

การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการอ่าน
ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือคำตอบล่วงหน้าจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครจูัดแบ่งเนื้อเรื่องท่ีจะอ่านออกเป็นส่วนย่อย และวางแผนการสอนอ่านของเนื้อเรื่องท้ังหมด  
2. นำเข้าสู่บทเรียนโดยชักชวนให้นักเรียนคิดว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านบ้าง 
3. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวข้อ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน 
4. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องที่กำลังจะอ่าน ซึ่งอาจให้นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน

เกี่ยวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  
5. ครูอาจให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองคาดคะเนไว้ โดยจะทำเป็นรายคนหรือเป็นคู่ก็ได้ หรือครูนำ

อภิปรายแล้วเขียนแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนไว้บนกระดาน  
6. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายว่าการคาดคะเนของตนเองตรง

กับเนื้อเรื่องที่อ่านหรือไม่ ถ้านักเรียนประเมินว่าเรื่องที่อ่านมีเนื้อหาตรงกับที่คาดคะเนไว้ให้นักเรียน
แสดงข้อความที่สนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  
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7. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน โดยครูวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้การคาดคะเนด้วย
ตนเองอย่างไรบ้าง  

8. ทำซ้ำขั้นตอนเดิมในการอ่านเนื้อเรื่องส่วนอ่ืน ๆ เมื่อจบทั้งเรื่องแล้ว ครูปิดเรื่องโดยการทบทวน
เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนที่ควรใช้สำหรับการอ่านเรื่องอ่ืน ๆ  

 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learn)  
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

และเป็นระบบ โดยผ่านตาราง 3 ช่อง คือ K-W-L (นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนต้องการรู้
อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

1. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการใช้คำถาม การนำด้วยรูปภาพหรือ
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะอ่าน 

2. ครูทำตารางแสดง K-W-L และอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยใช้เทคนิค K-W-L ว่ามีขั้นตอน 
ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K มาจาก know (What we know) เป็นขั้นตอนที่ให้

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน แล้วบันทึกสิ่งที่ตนเองรู้ลงใน
ตารางช่อง K ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตนเองรู้อะไรแล้วต้องอ่านอะไร โดยครูพยายาม
ตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า ขั้น W มาจาก want (What we want to know) เป็น
ขั้นตอนที่ให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะอ่าน โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันกำหนดคำถาม แล้วบันทึกสิ่งที่ตอ้งการรู้ลงในตารางช่อง W 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน เรียกว่า ขั้น L มาจาก learn (What we have learned) เป็น
ขั้นตอนที่สำรวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอ่าน โดยหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง นักเรียน
หาข้อความมาตอบคำถามที่กำหนดไว้ในตารางช่อง W จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการอ่านมา
จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและสรุปเนื้อหาสำคัญลงในตารางช่อง L 

3. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบคำตอบในตาราง K-W-L  
4. ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตาราง K-W-L มาช่วยในการเรียนการสอนการอ่าน 
 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในการจัดหมวดหมู่ของคำถามและตั้งคำถาม เพ่ือให้ได้มา

ซึ่งแนวทางในการหาคำตอบ ซึ่งนักเรียนจะได้พิจารณาจากข้อมูลในเนื้อเรื่องที่จะเรียนและประสบการณ์เดิม
ของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดทำชุดคำถามตามแบบ QAR จากเรื่องทีน่ักเรียนควรรู้หรือเรื่องใกล้ตัวนักเรียน เพ่ือช่วยให้นักเรียน
เข้าใจถึงการจัดหมวดหมู่ของคำถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะอ่านต่อไป 
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2. ครูแนะนำและอธิบายการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและการตั้งคำถาม
ตามหมวดหมู่ ได้แก่ คำถามที่ตอบโดยใช้เนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน คำถามที่ต้องคิดและค้นคว้า คำถามที่
ไม่มีคำตอบโดยตรง  ซ่ึงจะต้องใช้ความรู้เดิมและสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้  

3. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง ตั้งคำถามและตอบคำถามตามหมวดหมู่ และร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปคำตอบ 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคนี้ด้วยตนเองได้อย่างไร 
5. ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตาราง K-W-L มาช่วยในการเรียนการสอนการอ่าน 
 

2. การใช้งานสื่อ QR CODE 
 QR CODE เป็นรหัสหรือภาษาที่ต้องใช้โปรแกรมอ่านหรือสแกนข้อมูลออกมา ซึ่งต้องใช้งานผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกล้องไว้ แล้วอ่าน QR Code ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
LINE (สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่) Code Two QR Code Reader (สำหรับคอมพิวเตอร์) Camera (สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple Inc.) 
ขั้นตอนการใช้งาน 
 1. เปิดโปรแกรมสำหรับอ่าน QR Code  
 2. เลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที ่แท็บเล็ต เพ่ือส่องรูป QR Code ได้ทั้งรูป 
 3. เปิดไฟล์หรือลิงก์ท่ีขึ้นมาหลังจากโปรแกรมได้อ่าน QR CODE  
**หมายเหตุ อุปกรณ์ท่ีใช้อ่าน QR CODE ต้องเปิด Internet ไว้เพ่ือดึงข้อมูล 
 
3. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริม (ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ) 
 เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสื่อเสริมช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาสาระของบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์ “AR สสวท. วิทย์
ประถม” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Play Store หรือ App Store  
**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ เพ่ือการใช้งานที่ดีควรมีพ้ืนที่ว่างในเครื่องไม่ต่ำกว่า 2 GB 
หากพ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพออาจต้องลบข้อมูลบางอย่างออกก่อนติดตั้งโปรแกรม 
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
 1. เข้าไปที่ Play Store ( ) หรือ App Store ( ) 
 2. ค้นหาคำว่า “AR สสวท. วทิย์ประถม”  
 3. กดเข้าไปที่โปรแกรมประยุกต์ท่ี สสวท. พัฒนา  
 4. กด “ติดตั้ง” และรอจนติดตั้งเรียบร้อย 
 5. เข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าแรก จากนั้นกด “วิธีการใช้งาน” เพื่อศึกษาการใช้งานโปรแกรม

เบื้องต้นด้วยตนเอง 
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 6. หลังจากศึกษาวิธีการใช้งานด้วยตนเองแล้ว กด “สแกน AR”  
7. กดดาวน์โหลดที่ระดับชั้น ป. 3 

 8. เปิดหน้าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสัญลักษณ์ AR 
แล้วส่องรูปที่อยู่บริเวณสัญลักษณ์ AR โดยมีระยะห่างประมาณ 
10 เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองต่าง ๆ ตามความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ตามธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็น
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการค้นพบ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัย 
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จึงควรให้โอกาสนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ การสำรวจตรวจสอบ การค้นพบ การตั้งคำถามเพ่ือนำไปสู่การอภิปราย         
การแลกเปลี่ยนผลการทดลองด้วยคำพูด หรือภาพวาด การอภิปรายเพ่ือสรุปผลร่วมกัน สำหรับนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) มีพัฒนาการทางสติปัญญาจากขั้นการคิดแบบรูปธรรมไปสู่ขั้นการ
คิดแบบนามธรรม มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนใจว่าสิ่งต่าง ๆ ถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างไร     
และทำงานอย่างไร นักเรียนในช่วงวัยนี้ต้องการโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยการทำงาน
แบบร่วมมือ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันซึ่งจะเป็นการสร้างความสามัคคี 
และประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในระดับนี้ด้วย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
 

 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพ่ือศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
อย่างเป็นระบบ และเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาด้วยข้อมูลที่ได้จากการทำงานทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการอยู่
หลากหลาย เช่น การสำรวจ การสืบค้น การทดลอง การสร้างแบบจำลอง  
 นักเรียนทุกระดับชั้นควรได้รับโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดและแสดงออกด้วยวิธีการที่เชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งรวมทั้งการตั้งคำถาม การวางแผนและ
ดำเนินการสืบเสาะหาความรู้ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมีเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานและการอธิบาย การสร้างและวิเคราะห์
คำอธิบายที่หลากหลาย และการสื่อสารข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ ควรมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความต่อเนื่องกัน
จากที่เน้นครูเป็นสำคัญไปจนถึงเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยแบ่งได้ดังนี้ 

• การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้กำหนดแนวทาง (Structured Inquiry) ครูเป็นผู้ตั้งคำถามและบอก
วิธีการให้นักเรียนค้นหาคำตอบ ครูชี้แนะนักเรียนทุกขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

• การสืบเสาะหาความรู้แบบทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้กำหนดแนวทาง (Guided Inquiry)  ครูเป็นผู้ตั้งคำถาม
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจตรวจสอบให้กับนักเรียน นักเรียนจะเป็นผู้ออกแบบการทดลอง
ด้วยตัวเอง 

• การสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้กำหนดแนวทาง (Open Inquiry) นักเรียนทำกิจกรรมตามที่ครู
กำหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบจากคำถามที่ครูตั้งขึ้น นักเรียนตั้งคำถามในหัวข้อที่
ครูเลือก พร้อมทั้งออกแบบการสำรวจตรวจสอบด้วยตนเอง 
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การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
 เราสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนโดยจัดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนด ด้วยกระบวนการแบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์สืบเสาะ แต่อาจมี
รูปแบบที่หลากหลายตามบริบทและความพร้อมของครูและนักเรียน เช่น การสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิด 
(Opened Inquiry) ที่นักเรียนเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็นคำถาม   
การสำรวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence)  
ที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือคำอธิบายอ่ืนเพ่ือปรับปรุง
คำอธิบายของตนและนำเสนอต่อผู้อื่น นอกจากนี้ ครูอาจใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้กำหนดแนวใน
การทำกิจกรรม (Structured Inquiry) โดยครูสามารถแนะนำนักเรียนได้ตามความเหมาะสม  

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครูสามารถออกแบบการสอนให้มีลักษณะ
สำคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ 
เป็นค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือคำอธิบายที่บอกว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร  มีการทำงานอย่างไร 
นักวิทยาศาสตร์คือใคร ทำงานอย่างไร และงานด้านวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับสังคม ค่านิยม 
ข้อสรุป แนวคิด หรือคำอธิบายเหล่านี้จะผสมกลมกลืนอยู่ในตัววิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนและ
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้แก่นักเรียน ความสามารถในการสังเกตและการสื่อความหมายของนักเรียนในระดับนี้
ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ครูควรอำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มที่จะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ทำงาน
อย่างไร และนักวิทยาศาสตร์ทำงานกันอย่างไรโดยผ่านการทำกิจกรรมในห้องเรียน จากเรื่องราวเกี่ยวกับ
นักวิทยาศาสตร์ และจากการอภิปรายในห้องเรียน 
 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งกำลังพัฒนาฐานความรู้โดยใช้การสังเกตมากขึ้น 
สามารถนำความรู้มาใช้เพ่ือก่อให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ในระดับนี้ ควรเน้นไปที่ทักษะการตั้งคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ การสร้างคำอธิบายที่มีเหตุผลโดยอาศัย
พยานหลักฐานที่ปรากฏ และการสื่อความหมายเกี่ยวกับความคิดและการสำรวจตรวจสอบของตนเองและของ
นักเรียนคนอื่น ๆ นอกจากนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถเพ่ิมความตระหนักถึงความหลากหลายของคน
ในชุมชนวิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดับนี้ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ ช่วยให้เขาคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานและความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานกับการอธิบาย 
 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีพัฒนาการเป็นลำดับดังนี้  
    
 
 
 
 
 
   
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  สามารถ 
• ตั้งคำถาม บรรยายคำถาม เขียนเกี่ยวกับ

คำถาม 

• บันทึกข้อมูลจากประสบการณ์ สำรวจ
ตรวจสอบชั้นเรียน 

• อภิปรายแลกเปลี่ยนหลักฐานและความคิด 

• เรียนรู้ว่าทุกคนสามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  สามารถ 
• ออกแบบและดำเนินการสำรวจตรวจสอบเพ่ือ

ตอบคำถามที่ได้ตั้งไว้ 
• สื่อความหมายความคิดของเขาจากสิ่งที่สังเกต 

• อ่านและการอภิปรายเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ 
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 สามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จากคู่มือการใช้หลักสูตร 

 
http://ipst.me/8922 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  สามารถ 

• สำรวจตรอบสอบ  

• ตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ 

• ตีความหมายข้อมูลและคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยมีหลักฐานสนับสนุน
คำอธิบาย 

• เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์จากประวัติการ
ทำงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความมานะ 
อุตสาหะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  สามารถ 

• สำรวจตรอบสอบที่เน้นการใช้ทักษะ    
ทางวิทยาศาสตร์ 

• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การมองหา  
แบบแผนของข้อมูล การสื่อความหมาย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

• เข้าใจความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

• เข้าใจการทำงานทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
ประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ทุกเพศ
ที่มีหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  สามารถ 

• ตั้งคำถามที่สามารถตอบได้โดยการใช้
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสังเกต 

• ทำงานในกลุ่มแบบร่วมมือเพ่ือสำรวจ
ตรวจสอบ 

• ค้นหาข้อมูลและการสื่อความหมายคำตอบ 

• สร้างคำบรรยายและคำอธิบายจากสิ่งที่
สังเกต 

• นำเสนอประวัติการทำงานของ
นักวิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  สามารถ 
• ทำการทดลองอย่างง่าย ๆ 

• ให้เหตุผลเกี่ยวกับการสังเกต                
การสื่อความหมาย 

• ลงมือปฏิบัติการทดลองและการอภิปราย 

• ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และบูรณาการ
ข้อมูลเหล่านั้นกับการสังเกตของตนเอง 

• ศึกษาประวัติการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
เต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
ในห้องเรียน เพราะสามารถทำให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมสำรวจภาคสนาม กิจกรรมการสำรวจ
ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างไร  
ก็ตามในการทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องคำนึงว่านักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน นักเรียนจึงอาจทำงาน     
ชิ้นเดียวกันได้สำเร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเหล่านี้
แล้วก็ต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่นักเรียนได้ทำและผลงานเหล่านี้ต้องใช้
วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถและความรู้สึก
นึกคิดที่แท้จริงของนักเรียนได้ การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน 
หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่
มากพอที่จะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียนได้ 
 

จุดมุ่งหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 
 1. เพ่ือค้นหาและวินิจฉัยว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มีทักษะความชำนาญ
ในการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและในระดับใด เพ่ือเป็น
แนวทางให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนว่ามีการเรียนรู้อย่างไร 
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละคน 
 การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพ่ือค้นหาและวินิจฉัย การประเมิน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  
 การประเมินเพื่อค้นหาและวินิจฉัย เป็นการประเมินเพ่ือบ่งชี้ก่อนการเรียนการสอนว่า นักเรียนมี
พ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดที่คลาดเคลื่อนอะไรบ้าง การประเมินแบบนี้สามารถ
บ่งชี้ได้ว่านักเรียนคนใดต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเรื่องที่ขาดหายไป หรือเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไป การประเมินแบบนี้ยังช่วยบ่งชี้ทักษะหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วของ
นักเรียนอีกด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการประเมินในระหว่างช่วงที่มีการเรียน    
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การสอน การประเมินแบบนี้จะช่วยบ่งชี้ระดับที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในเรื่องที่ได้สอนไปแล้ว หรือบ่งชี้ความรู้
ของนักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้ เป็นการประเมินที่ให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนและกับ
ครูว่าเป็นไปตามแผนการที่วางไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบนี้ไม่ใช่เพ่ือเป้าประสงค์ในการให้ระดับ
คะแนน แต่เพ่ือช่วยครูในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะให้กับนักเรียนต่อไป  
 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ส่วนมากเป็น 
“การสอบ” เพ่ือให้ระดับคะแนนแก่นักเรียน หรือเพ่ือให้ตำแหน่งความสามารถของนักเรียน หรือเพ่ือเป็นการบ่งชี้
ความก้าวหน้าในการเรียน การประเมินแบบนี้ถือว่ามีความสำคัญในความคิดของผู้ปกครองนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว ฯลฯ แต่ก็ไม่ใช่เป็นการประเมินภาพรวมทั้งหมดของความสามารถของนักเรียน ครู
ต้องระมัดระวังเมื่อประเมินผลรวมเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมดุล ความ
ยุติธรรม และเกิดความเที่ยงตรง  
 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งอ้างอิง ส่วนมากการประเมิน
มักจะอ้างอิงกลุ่ม (norm reference) คือเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุ่ม
หรือคะแนนของนักเรียนคนอื่นๆ การประเมินแบบกลุ่มนี้จะมี “ผู้ชนะ” และ “ผู้แพ้” อย่างไรก็ตามการประเมิน
แบบอิงกลุ่มนี้จะมีนักเรียนครึ่งหนึ่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิง
เกณฑ์ (criterion reference) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้โดยไม่
คำนึงถึงคะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ ฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนจะต้องชัดเจนและมีเกณฑ์ที่บอกให้
ทราบว่าความสามารถระดับใดจึงจะเรียกว่าบรรลุถึงระดับ “รอบรู้” โดยที่นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละ
ชั้น หรือโรงเรียนแต่ละโรงจะได้รับการตัดสินว่าประสบผลสำเร็จก็ต่อเมื่อ นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น 
หรือโรงเรียนแต่ละโรงได้สาธิตผลสำเร็จ หรือสาธิตความรอบรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ข้อมูลที่ใช้สำหรับการประเมินเพ่ือวินิจฉัย หรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียน      
การสอนสามารถใช้การประเมินแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ เท่าที่ผ่านมาการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการ
สอนจะใช้การประเมินแบบอิงกลุ่ม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 การเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้  

1. วัดและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  
3. เก็บข้อมูลจากการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่  
4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนต้องนำไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุปที่สมเหตุสมผล  
5. การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัดและโอกาสของการ

ประเมิน  
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วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใชใ้นการวดัผลและประเมินผล  
 เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ
ได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  
 3. การสัมภาษณ์ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 4. บันทึกของนักเรียน  
 5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู  
 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  
 7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ  
 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1  
กับตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 1 
การเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ 
รอบตัว 

บทที่ 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ 
เรื่องท่ี 1 ทักษะการจัดกระทำและ             

สื่อความหมายข้อมูล 
 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและ          

สื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร 
เรื่องท่ี 2 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

สเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา และ
ทักษะการสร้างแบบจำลอง 

 กิจกรรมที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซเป็นอย่างไร  

 กิจกรรมที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับเวลาเป็นอย่างไร  
กิจกรรมที่ 2.3 สร้างแบบจำลอง
อธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไร 

เรื่องท่ี 3 หลักฐานกับการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมที่ 3 คำตอบที่น่าเชื่อถือเป็น
อย่างไร  

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ 

1 
1 
 
2 
 
1 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 

- 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของสัตว์ 
 

บทที่ 1 อากาศและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต 
เรื่องท่ี 1 อากาศ 
 กิจกรรมที่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบ

อะไรบ้าง 
กิจกรรมที่ 1.2 ลดมลพิษทางอากาศได้
อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดข้ึนได้อย่างไร 

1 
1 
3 
 
3 

 
4 

ว 3.2 ป.3/1  
ระบุส่วนประกอบของอากาศ 
บรรยายความสำคัญ ของ
อากาศ และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 อากาศและความสำคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต 

1 
 
 

ว 3.2 ป.3/2  
ตระห นั ก ถึ งค ว าม ส ำคั ญ    

ของอากาศ โดยนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนในการลด
การเกิดมลพิษทางอากาศ 

ว 3.2 ป.3/3  
อ ธิ บ า ย ก า ร เกิ ด ล ม จ า ก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว 3.2 ป.3/4  
บรรยายประโยชน์และโทษ
ของลมจากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้

บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์ 
เรื่องท่ี 1 สิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ

การดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์ 
 กิจกรรมที่ 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใดใน

การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
              กิจกรรมที่ 1.2 มนุษย์ต้องการสิ่งใดใน

การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
เรื่องท่ี 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 กิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็น

อย่างไร 
กิจกรรมท้ายบทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์  

1 
1 
 
3 
 
2 
 
1 
2 
 
1 

ว1.2 ป.3/1  
บ ร ร ย าย สิ่ ง ที่ จ ำ เป็ น ต่ อ    
ก า ร ด ำ ร ง ชี วิ ต แ ล ะ          
การเจริญเติบโตของมนุษย์
แล ะสั ต ว์  โด ย ใช้ ข้ อมู ลที่
รวบรวมได้ 

ว1.2 ป.3/2  
ตระหนักถึงประโยชน์ของ
อาหาร น้ำ และอากาศ โดย
การดูแลตนเองและสัตว์ให้
ไ ด้ รั บ  สิ่ ง เห ล่ า นี้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

ว1.2 ป.3/3  
ส ร้ า ง แ บ บ จ ำ ล อ ง ที่
บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ บางชนิด  
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

ว1.2 ป.3/4  
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต
สัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิต
ของสัตว์เปลี่ยนแปลง 

 แบบทดสอบท้ายเล่ม 1 - 
                           รวมจำนวนชั่วโมง 39  
หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาที่ใช้ และสิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้านั้น ครสูามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมได้ตามความ

เหมาะสมของสภาพท้องถิ่น 
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รายการวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/กลุ่ม จำนวน/ห้อง จำนวน/คน 
หน่วยที ่1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 1 ชุด (6 ใบ)   
2 กระดานสำหรับต่อตัวต่อ 1 แผ่น   
3 ตัวต่อ 1 ชุด   
4 ลูกอมเคลือบสี 1 เม็ด   
5 จานพลาสติกสีขาว 1 ใบ   
6 น้ำ    
7 นาฬิกาจับเวลา 1 เครื่อง   
8 แกนของม้วนกระดาษเยื่อ 1 อัน   
9 กระบอกปริศนา 1 ชุด   
10 กรรไกร 1 เล่ม   
11 เชือก 2 เส้น   
12 ยางรัดของ 1 เส้น   

หน่วยที่ 2 อากาศและชีวิตของสัตว์ 

1 กระติกน้ำแข็ง  1-2 ใบ  
2 น้ำแข็ง  2 กิโลกรัม  
3 ถุงพลาสติก 1 ใบ   
4 ยางรัดของ 1 เส้น   
5 ผ้าสะอาดหรือกระดาษเยื่อ 1 ผืน/แผ่น   
6 เทปใส 1 ม้วน   
7 เชือก 1 ม้วน   
8 กรรไกร 1 เล่ม   
9 ไม้บรรทัด 1 อัน   
10 กระดาษเทาขาวเจาะช่อง   2 แผ่น 
11 เทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน   
12 กระดาษ 1 แผ่น   
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ลำดับที่ รายการ จำนวน/กลุ่ม จำนวน/ห้อง จำนวน/คน 
13 ธูป 1 ดอก   
14 ไม้ขีดไฟ 1 กลัก   
15 กระป๋องทราย 1 ใบ   
16 เทียนไข 1 เล่ม   
17 ฝาขวดน้ำ 1 อัน   
18 ขวดน้ำพลาสติกใบใหญ่ 1 ใบ   
19 ขวดน้ำพลาสติกใบเล็ก 1 ใบ   
20 วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ

สัตว์ชนิดต่าง ๆ 
 

1 เรื่อง  
21 น้ำ 1 ถัง   
22 ภาชนะสำหรับเลี้ยงปลา 1 ใบ   
23 สำลี  1 ถุง  
24 จานกระดาษ 3 ใบ   
25 กระชอนตักปลา 1 อัน   
26 ลูกปลา 3 ตัว   
27 อาหารปลา 1 ถุง   
28 ที่วัดส่วนสูง  1 เครื่อง  
29 เครื่องชั่งน้ำหนัก  1 เครื่อง  
30 สมุดรายงานสุขภาพประจำปี   1 เล่ม 
31 บัตรภาพแสดงการเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ ของมนุษย์ 

ไก่ และผีเสื้อไหม 
1 ชุด 

  
32 บัตรคำ 1 ชุด   
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจำหน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

  

บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1 เรียนรู้แบบ
นักวิทยาศาสตร์ 

เรื่องท่ี 1 ทักษะการจัด
กระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล 
 
 
 
 

เรื่องท่ี 2 ทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซ 
และสเปซกับเวลา และ
ทักษะการสร้าง
แบบจำลอง 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 3 หลักฐานกับ
การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำ
และสื่อความหมายข้อมูล
ได้อย่างไร 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2.1 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซเป็นอย่างไร 
 
กิจกรรมที่ 2.2 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับเวลาเป็นอย่างไร 
 
กิจกรรมที่ 2.3 สร้าง
แบบจำลองอธิบาย
กระบอกปริศนาได้อย่างไร 
 
กิจกรรมที่ 3 คำตอบที่
น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร  
 
ร่วมคิด ร่วมทำ 

   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
เป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จาก
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาจัดกระทำใหม่ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อสื่อความหมายของข้อมูลให้เข้าใจได้
ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว 

   ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซเป็นความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของวัตถุกับที่
ว่างที่วัตถุนั้นจะเข้าไปอยู่หรือครอบครอง  

   ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับเวลาเป ็นความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ของพื้นที่หรือตำแหน่งที่
วัตถุครอบครองที่ เปลี ่ยนแปลงไปเมื่อ
เวลาผ่านไป 

   ท ั กษะการสร ้ า งแบบจำลอง เป็ น
ความสามารถในการสร ้ างหร ื อใช้
แบบจำลองเพ ื ่อส ื ่อสารหร ืออธ ิบาย
แนวคิดหรือปรากฏการณ์ โดยทำเป็น
รูปภาพ งานปั้น แผนภาพ หรืออ่ืน ๆ  

   คำตอบที ่น ่าเช ื ่อถ ือค ือคำตอบท ี ่มี
หลักฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมา
สนับสนุนคำตอบ และมีการสื ่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจโดยมีการเชื่อมโยงคำตอบกับ
หลักฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

- 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท 

เมือ่เรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. ใช้ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ

และส เปซก ั บ เ วล า  และท ั กษะการสร ้ า ง

แบบจำลองในการสืบเสาะและอธิบายความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ 

2. ใช้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมาประกอบการอธิบาย

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

เวลา 16 ชั่วโมง 

แนวคิดสำคัญ  

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซของวัตถุ 

ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล และทักษะ

การสร ้ า งแบบจำลอง  เป ็ นท ั กษะกระบวนการ               

ทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ใน

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้

หล ักฐานที่ น ่ า เช ื ่ อถ ื อมาสน ับสน ุนคำตอบอย ่ า ง

สมเหตุสมผล 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1     หน้า 1-42 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1    หน้า 1-43 

 

 
 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  ทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล  

กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
ได้อย่างไร 

เรื่องท่ี 2  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา 
และทักษะการสร้างแบบจำลอง 

กิจกรรมที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
เป็นอย่างไร 

กิจกรรมที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา
เป็นอย่างไร 

กิจกรรมที่ 2.3 สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอก
ปริศนาได้อย่างไร 

เรื่องท่ี 3  หลักฐานกับการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 3 คำตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร 

   บทที่ 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ 

สิ่งมีชีวิต 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1 2.1 2.2 2.3 3 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต      

S2 การวัด      

S3 การใช้จำนวน      

S4 การจำแนกประเภท      

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

  
 
 
 

 
 

S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล      

S7 การพยากรณ์      

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล      
S9 การตั้งสมมติฐาน      

S10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ      

S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร      

S12 การทดลอง      

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป      
S14 การสร้างแบบจำลอง      

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์      

C2 การคดิอย่างมีวิจารณญาณ      
C3 การแก้ปัญหา      

C4 การสื่อสาร      
C5 ความร่วมมือ      
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี้ 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

แบบจำลองที ่สร้างขึ ้นต้องเหมือนของจริงมากที ่สุด 
(ลฎาภา และลือชา, 2560)  
 

แบบจำลองไม่จำเป็นต้องเหมือนของจริงมากที่สุด เนื่องจาก
แบบจำลองเป็นการเลือกเป้าหมายบางอย่างจากของจริงนั้น ๆ 
เพื่อสื่อสารหรืออธิบายเท่านั้น ดังนั้นลักษณะบางอย่างของ
ของจริงอาจไม่ได้แสดงให้เห็นในแบบจำลองที ่สร้างขึ้น    
(ลฎาภา และ ลือชา, 2560) 
 

แบบจำลองต้องเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น 
(ภรทิพย์ ชาตรี และ พจนารถ, 2557) 

แบบจำลองไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุ หรือสิ่งของที่เป็นรูปธรรม 
เช่น รูปปั้น แผนภาพ แบบจำลองอาจเป็นนามธรรม  เช่น 
คำพูด สูตร หรือสมการต่าง ๆ ก็ได้ (ภรทิพย์ ชาตรี และ
พจนารถ, 2557) 

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเพ่ือ
แก้ไขต่อไปได้ 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (2 ชั่วโมง) 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยอาจใช้
คำถามว่า นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะใด
มาแล้วบ้าง แต่ละทักษะมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้สืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเองจากที่เคยเรียนรู้มา เช่น ทักษะการสังเกตเป็นการใช้ประสาท
สัมผัสในการเก็บข้อมูล การจำแนกประเภทเป็นการจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ 
ตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ หากครูค้นพบว่านักเรียนยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในประเด็นใด ครูอาจใช้เวลาในการอภิปรายกับนักเรียน
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้น ๆ)  

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการจัดกระทำและ
สื ่อความหมายข้อมูล ทักษะการสร้างแบบจำลอง และหลักฐานกับ
สื ่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยนำภาพแมว 2 ตัว ตัวละภาพ มาให้
นักเรียนสังเกต โดยแมวทั้งสองตัว มีขนาดแตกต่างกัน และในภาพแมว
ทีต่ัวมีขนาดใหญ่กว่ามีชามอาหารวางอยู่ด้วย จากนั้นใช้คำถาม ดังนี้ 
2.1 จากการสังเกตแมวในภาพ นักเรียนได้ข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูล

ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ขนาดของร่างกาย) 
2.2 จากการสังเกตแมวทั้งสองตัวมีข้อมูลใดบ้างที่เหมือนกัน และมี

ข้อมูลใดบ้างที่แตกต่างกัน (นักเรียนตอบตามสิ่งที่สังเกตได้ เช่น
ข้อมูลที่เหมือนกัน ได้แก่ มีขา 4 ขา มีหัว หู หาง ตีน ข้อมูลที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ขนาดร่างกาย สีขน สีตา)  

2.3 ถ้าต้องการบอกเล่าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตภาพแมวทั้ง 2 ตัว 
ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นภาพแมวนี้ นักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้าง 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เล่าลักษณะของแมวจาก
ความจำให้คนอื่นฟัง วาดภาพและชี้ส่วนต่าง ๆ ของแมวแล้ว
นำไปให้ผู้อ่ืนดู หรือถ่ายภาพแมวแล้วนำไปให้ผู้อ่ืนดู)  

2.4 ระหว่างรูปวาดแล้วชี ้ส ่วนต่าง ๆ ของร่างกายกับภาพถ่าย 
นักเรียนคิดว่าอะไรจัดเป็นแบบจำลอง เพราะเหตุใด (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ ซึ่งคำตอบที่ครูควรรู้คือ รูปวาดจัดเป็น
แบบจำลอง เพราะเป็นสิ่งที่สร้างข้ึนมาเพ่ือแทนสิ่งที่มีอยู่จริง) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 

ในการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย ่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
ถ ูกต ้อง หากตอบไม่ได ้หรือลืม   
ครูตอ้งให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

ครูสามารถดาวน์โหลดภาพแมว
จากเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรี เช่น  

1. แมวที่มีขนาดใหญ่ จาก 
shorturl.at/dqM17,  
shorturl.at/yHIY2, 
https://bit.ly/2PaBi0a 

2. แมวที่มีขนาดเล็ก จาก 
https://bit.ly/2HFgN7K , 
https://bit.ly/39P7Qot 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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2.5 จากภาพของแมว น ักเร ียนคิดว ่าแมวมีขนาดแตกต่างกัน    
เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น แมวมีขนาด
แตกต่างกันเพราะมีอายุไม่เท่ากัน แมวที่อายุมากกว่ามีขนาด
ลำตัวใหญ่กว่าแมวที่อายุน้อย หรือแมวมีขนาดแตกต่างกัน
เพราะมีอาหารกินไม่เท่ากัน แมวในภาพที่มีชามอาหารวางอยู่มี
ขนาดลำตัวใหญ่กว่าแสดงว่ามีอาหารกินมากกว่า) 

2.6 จากคำตอบทั ้งหมด นักเรียนคิดว่าคำตอบของเพื ่อนคนใด
น่าเชื่อถือกว่ากัน เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเองพร้อมบอกเหตุผลประกอบ เช่น ตอบว่าแมวมีขนาด
แตกต่างกันเพราะมีอาหารกินไม่เท่ากัน เพราะในภาพเห็นว่า
แมวที่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่ากำลังกินอาหารแสดงว่ามีอาหารกิน
มากกว่า) 

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องการเรียนรู้สิ ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยให้อ่าน 
ชื่อหน่วย และอ่านคำถามสำคัญประจำหน่วยที่ 1 ดังนี้ จัดกระทำ
ข้อมูลและนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
ได้อย่างไร  

นักเรียนตอบคำถาม โดยครูยังไม่ต้องเฉลยคำตอบ แต่จะให้นักเรียน
ย้อนกลับมาตอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบหน่วยนี้แล้ว   
4. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู ้ประจำบท ใน

หนังสือเรียน หน้า 1 จากนั้นครูใช้คำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ ดังนี้ 
4.1 บทนีจ้ะได้เรียนเรื่องอะไร (เรื่องการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์) 
4.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทนี้นักเรียนสามารถทำ

อะไรได้บ้าง (สามารถใช้ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว ่างสเปซกับสเปซ
และสเปซกับเวลา และทักษะการสร้างแบบจำลองในการ      
สืบเสาะและอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถใช้
หล ักฐานที ่น ่าเช ื ่อถ ือมาประกอบการอธ ิบายความร ู ้ทาง
วิทยาศาสตร์) 

5. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดสำคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 2 จากนั้นครู
ใช้คำถามดังนี้ จากการอ่านแนวคิดสำคัญ นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (เรียนเรื่องทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ 
ของวัตถุ ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลทักษะ การสร้าง
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แบบจำลอง และการใช้หลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนคำตอบอย่าง
สมเหตุสมผล) 

6. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูปแผนที่และตาราง และอ่านเนื้อเรื่องใน
หนังสือเร ียนหน้า 2 โดยครูฝ ึกทักษะการอ่านตามวิธ ีการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจจาก
การอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้    
6.1 ในหนังสือเรียนหน้า 2 นี้มีการนำเสนอข้อมูลเรื่องอะไร (ข้อมูล

เวลาที ่คนในจังหวัดต่าง ๆ เห็นดวงอาทิตย์ขึ ้น ในวันที ่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

6.2 การนำเสนอข้อมูลเวลาที่คนในจังหวัดต่าง ๆ เห็นดวงอาทิตย์ขึ้น
สามารถนำเสนอในรูปแบบใดบ้าง (นำเสนอในรูปแบบแผนภาพ 
และตาราง) ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้ตอบว่าแผนภาพ ครูสามารถ
อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าภาพที่เขียนหรือสร้างขึ้นซึ่งอาจมีข้อความ
หรือสัญลักษณ์ประกอบเพื่ออธิบายเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้น 
เรียกว่า แผนภาพ  

6.3 จากข้อมูลที่แสดงในแผนภาพและในตารางนักเรียนสามารถ       
ลงความเห็นได้ว่าอย่างไร (ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
คนในแต่ละจังหวัดเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นไม่พร้อมกัน) 

6.4 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพและตาราง นักเรียนคิดว่า 
การจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบใดที่ช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลได้
ง่ายว่าจังหวัดใดเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนและหลัง เพราะเหตุใด 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ตาราง เพราะ
ข้อมูลเวลาจัดไว้อย่างเป็นระเบียบอยู่ในแถวเดียวกันทำให้ดูเวลา
ได้ง่าย และเปรียบเทียบเวลาของแต่ละจังหวัดได้ง่าย) 

6.5 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพและตาราง นักเรียนคิดว่า
แบบไหนที ่สามารถบอกได้เร ็วกว่ากันว ่าคนในภาคใดของ
ประเทศไทยจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนภาคอื่น ๆ เพราะเหตุใด 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น การนำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบแผนภาพทำให้บอกได้เร็วกว่า เนื่องจากเรา
สามารถเห็นได้ชัดเจนและรวดเร็วว่าแต่ละจังหวัดอยู่ในตำแหน่ง
ใดของแผนภาพและตำแหน่งนั้นเป็นภาคใด พร้อมทั้งมีข้อมูล
เวลาที่คนในจังหวัดนั้นเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นประกอบอยู่ด้วย จึงทำ
ให้บอกได้อย่างรวดเร็วว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็น

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ขอ ง
นักเรียน 
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ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนภาคอื่น ๆ เพราะจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวงอาทิตย์ขึ ้นเวลา 05:30 น. ก่อน
จังหวัดอ่ืน ๆ ที่อยู่ในภาคอ่ืน ๆ) 

6.6 ถ้านักเรียนมีข้อมูลบางอย่าง และต้องการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ
และมีความน่าเชื่อถือ นักเรียนจะต้องทำอย่างไรบ้าง (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ เช่น ต้องเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
มาสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล และนำข้อมูลนั้นมาจัดกระทำให้
เข้าใจได้ง่าย) 

7. ครูชักชวนนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ 
ในสำรวจความรู้ก่อนเรียน  

8. นักเรียนทำสำรวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 2-6 
โดยนักเรียนอ่านข้อมูลที ่กำหนดให้ และอ่านคำถามแต่ละข้อ ครู
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทำได้
ด ้วยตนเอง จึงให้น ักเรียนตอบคำถาม คำตอบของแต่ละคนอาจ
แตกต่างกัน และคำตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

9. ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนเพื ่อตรวจสอบว่านักเร ียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์อย่างไรโดยอาจสุ่มให้
นักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลยคำตอบ 
แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้
แล้ว ทั้งนี้ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของ
นักเรียน แล้วนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้เพื ่อแก้ไข
แนวคิดคลาดเคลื ่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที ่น่าสนใจของ
นักเรียนต่อไป 
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การสำรวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 

 

ตาราง หรือแผนภูมิรูปภาพ  
นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองและให้เหตุผลที่สอดคล้องกับคำตอบ เช่น  

- ตารางแสดงค่าของอุณหภูมิได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจได้รวดเร็ว 
- แผนภูมิรูปภาพน่าสนใจ และสามารถเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิได้เร็วว่าจังหวัดใดมีอุณหภูมิสูง

ที่สุด 
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นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง  

พิจารณาจากหลักฐานที่นำมาสนับสนุนคำตอบ เช่น คำตอบของ

นักเรียนคนที่ 1 น่าเชื่อถือที่สุด เพราะลิงชอบกินกล้วย และเล็บของลิง    

ทำให้กล้วยเป็นรู หรือคำตอบของนักเรียนคนที่ 2 น่าเชื่อถือที่สุด เพราะ 

เห็นรังนกอยู่ใกล้ ๆ ค่ายพักแรม และนกมีปากแหลม จึงทำให้กล้วยเป็นรู 

หรือคำตอบของนักเรียนคนที่ 3 น่าเชื่อถือที่สุด เพราะ พบรอยเท้าของ

กวางในบริเวณนั้น และเล็บของกวางทำให้กล้วยเป็นรู 
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เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี ่ยวกับการนำข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้มาจัดกระทำใหม่ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ  
สื ่อความหมายข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว     
ซึ่งจัดเป็นการใช้ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูล 

2. ฝึกทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

เวลา 3 ชั่วโมง 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1  หน้า  7-17 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1 หนา้  7-13
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู ้เดิมเกี ่ยวกับการจัดกระทำและสื ่อความหมาย

ข้อมูล โดยให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์ที่ตนเองชอบคนละ 1 ชนิด แล้วครู

จดคำตอบของทุกคนบนกระดาน หรือให้นักเรียนเขียนคำตอบของ

ตนเองบนกระดาน (หรืออาจให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ที่ชอบ 

เช่น อาหาร ขนม การ์ตูน ดอกไม้) จากนั้นครูใช้คำถาม ดังนี้ 

1.1 จากคำตอบของนักเรียนมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่ซ้ำกัน (นักเรียนตอบ

ตามข้อมูลที่ปรากฏบนกระดาน) 

1.2 ถ้าต้องการนำข้อมูลสัตว์ที่นักเรียนในห้องชอบไปนำเสนอให้คนอื่น

เข้าใจ เพ่ือตอบคำถามว่านักเรียนห้องนี้ชอบสัตว์ชนิดใดบ้าง ชนิด

ละกี่คน เราต้องจัดกระทำข้อมูลอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น นับจำนวนคนที่ชอบ

สัตว์แต่ละชนิด จดตัวเลขและนำไปเล่าให้คนอ่ืนฟัง หรือนำตัวเลข

มาจัดกระทำเป็นตารางหรือแผนภาพ แล้วนำตารางหรือแผนภาพ

แสดงให้คนอ่ืนทราบ) 

2. ครูเชื ่อมโยงความรู ้เดิมของนักเรียนสู ่การเรียนเรื่อง  ทักษะการจัด
กระทำและสื ่อความหมายข้อมูล โดยใช้คำถามว่าถ้าข้อมูลบางสิ่ง
บางอย่างมีจำนวนมาก เราจะสามารถนำข้อมูลนั้นมาทำอย่างไร เพ่ือ
ตอบคำถามท่ีต้องการและสามารถนำเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื ่อเรื ่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน  
หน้า 7 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึก
คำตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจาก
อ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต ่ช ักชวนให ้หาคำตอบด ้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 7 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครู
ตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้  
5.1 ในเรื่องนี้มีใครบ้าง (ข้าวตูและพ่อ) 
5.2 ข้าวตูต้องทำการบ้านเรื่องอะไร (หาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน

ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า) 
5.3 นักเรียนคิดว่าไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อเราหรือไม่ อย่างไร (นักเรียน

ตอบจากประสบการณ์ของตนเอง เช่น มีประโยชน์ ช่วยให้เราใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้) 

5.4 ข้าวตูได้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตไฟฟ้าอย่างไรบ้าง (ข้าวตูได้
ข้อมูลว่าแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามีหลายแหล่ง และสามารถ
ใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วย) 

5.5 นักเรียนคิดว่านอกจากไฟฟ้าจะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
แล้วไฟฟ้ายังผลิตจากแหล่งพลังงานอะไรได้อีก (นักเรียนตอบ
จากประสบการณ์ของตนเอง เช่น ผลิตจากน้ำ ลม) 

5.6 ข้าวตูค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากที่ใด 
(สารคดจีากอินเทอร์เน็ต) 

5.7 นักเร ียนเคยสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ถ้าเคย 
นักเรียนสืบค้นเรื่องอะไรบ้าง (นักเรียนตอบจากประสบการณ์
ของตนเอง) 

5.8 การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของนักเร ียนพบปัญหา
อะไรบ้าง (นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของตนเอง) 

5.9 เพราะเหตุใดข้าวตูจึงกังวลใจเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ (เพราะ
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีมากมาย 
ข้าวตูจึงกังวลว่าจะสื ่อสารอย่างไรให้ครูและเพื ่อนๆ เข้าใจ
เกี่ยวกับแหล่งพลังงานต่าง ๆ ที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า) 

5.10 ใครแนะนำวิธีแก้ปัญหาในการสื่อสารข้อมูลที่สืบค้นได้แก่ข้าวตู 
และแนะนำอย่างไร (พ่อเป็นคนแนะนำ โดยให้ข้าวตูนำข้อมูลที่
สืบค้นได ้มาจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเสียก่อน) 

5.11 คำแนะนำของพ่อน่าจะมีประโยชน์ต่อข้าวตูอย่างไร (ทำให้ข้าวตู
สามารถจัดกระทำข้อมูลที่มีอยู่มากมายนั้น อยู่ในรูปแบบที่เป็น
ระบบ สามารถสื่อสารความหมายได้ง่าย และชัดเจนว่ามีแหล่ง
พลังงานใดบ้างที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้) 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ขอ ง
นักเรียน 
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5.12 นักเรียนคิดว่าข้าวตูสามารถนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบใด
ได้บ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า การจัดกระทำและ    
สื่อความหมายข้อมูลเป็นการนำข้อมูลมาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถใช้ตอบคำถามที่อยากรู้ได้  

7. ครูสามารถให้คำแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตได้ เช่น ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของผู้ปกครอง ซึ ่งข้อมูลที ่ได้จากสื่อ
อินเทอร์เน็ตต้องผ่านการวิเคราะห์ไตร่ตรองก่อนนำไปเผยแพร่ 

8. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 7 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
10. ครูให้นักเรียนอ่านคำถามในย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ่าน และ

ร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถาม ดังนี้  เราสามารถนำข้อมูลมาจัด
กระทำในรูปแบบใดได้บ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

 ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำ
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

ในครั ้งถัดไป นักเร ียนจะได้ทำ
ก ิ จ ก ร ร ม ที่  1 จ ั ด ก ร ะ ท ำ แ ล ะ สื่ อ
ความหมายข้อมูลได ้อย ่างไร  โดยครู
จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเตรียมการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

เตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่งสามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลโดยการสแกน QR 

code ในหนังสือเรียน หน้า 9 เพ่ือให้

น ักเร ียนใช ้สำหร ับทำก ิจกรรมที่  1          

ตอนที่ 2 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลมีประโยชน์ คือ ช่วยให้

เข้าใจข้อมูลงา่ยขึ้น 
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กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร
 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เปรียบเทียบการจัดกระทำ

และสื่อความหมายข้อมูลหนึ่ง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
รูปแบบข้อความ แผนภูมิรูปภาพ และตาราง รวมทั้งฝึก
ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว 

 
เวลา  2 ชั่วโมง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เปรียบเทียบการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

ในรูปแบบต่าง ๆ  
2. ฝึกทักษะการจัดกระทำและสื ่อความหมายข้อมูล

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 1 ชุด 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S6   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C1 การสร้างสรรค์ 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1   หน้า 9-13 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1  หน้า 8-13 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู ้เดิมเกี ่ยวกับการจัดกระทำและสื ่อความหมาย
ข้อมูลโดยใช้คำถามดังต่อไปนี้  
1.1 นักเร ียนร ู ้จ ักเคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าอะไรบ้าง (น ักเร ียนตอบจาก

ประสบการณ์ของตนเอง เช่น หลอดไฟฟ้า หม้อหุงข้าว พัดลม 
คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า โทรทัศน์ 
เครื่องปรับอากาศ) 

1.2 ถ้าจะจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าออกเป็นกลุ่ม ใช้เกณฑ์อะไรได้บ้าง และผล
การจัดกลุ่มเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบเกณฑ์และผลการจัดกลุ่ม
ตามที่ตนเองเข้าใจ เช่น ใช้เกณฑ์การให้ความร้อน แบ่งได้ 2 กลุ่ม 
คือ เครื ่องใช้ไฟฟ้าที ่ให้ความร้อน ประกอบด้วย หม้อหุงข้าว 
กระติกน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ให้ความร้อน 
ประกอบด้วย หลอดไฟฟ้า พัดลม คอมพิวเตอร ์ โทรทัศน์ 
เครื่องปรับอากาศ) 

1.3 นักเรียนจะนำผลการจัดกลุ่มมาจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลได้
อย่างไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ทำเป็น
ตาราง) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1 โดยใช้คำถามว่า 
นักเรียนรู้หรือไม่ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเท่าไร 
และเราสามารถนำค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมาจัด
กระทำและสื่อความหมายข้อมูลเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายได้อย่างไร  

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้

คำถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ทักษะการจัดกระทำและ   

สื่อความหมายข้อมูล)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การฝึกทักษะ)  

3.3 เมื ่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (สามารถจัดกระทำและ         

สื่อความหมายข้อมูลเพื่อให้ผู้อื ่นเข้าใจความหมายของข้อมูลได้

ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 8 และอ่าน   
สิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม  

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการทำกิจกรรม 
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5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ตอนที ่ 1 ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะ     
การอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบ
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
5.1 นักเรียนต้องอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือน

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทีต่ิดฉลากประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5) 

5.2 น ักเร ียนร ู ้ จ ักระด ับประส ิทธ ิภาพพล ั งงานเบอร ์  5 ของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบจากประสบการณ์

ของตนเอง เช่น รู ้จัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากบอกระดับ

ประสิทธิภาพการประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซ่ึงประหยัดได้สูงสุด) 

5.3 นักเร ียนต้องอ่านข้อมูลกี ่ร ูปแบบ อะไรบ้าง (3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบข้อความ แผนภูมิรูปภาพ และตาราง) 

5.4 เมื ่ออ่านข้อมูลทั ้ง 3 รูปแบบแล้วนักเรียนต้องทำอะไรต่อไป 

(อภ ิปรายและบ ันท ึกว ่าการนำเสนอข ้อม ูลท ั ้ ง 3 ร ูปแบบ 

ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้างที่เหมือนกัน) 

5.5 หลังจากพิจารณาข้อมูลแล้ว นักเรียนต้องทำอะไรต่อ (ร่วมกัน

อภิปรายและเปรียบเทียบว่าการนำเสนอข้อมูลรูปแบบใดที่ทำให้

เข้าใจง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว)  

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร ตอนที่ 1 แล้ว ให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
ตามแนวคำถามดังนี ้
7.1 ข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระดับประสิทธิภาพ

พลังงานเบอร์ 5 ทั ้งสามรูปแบบ ประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง 

(ประกอบด้วยชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าต่อเดือนของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด) 

7.2 ถ้าต้องการรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเท่าไร 

นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลจากการจัดกระทำในรูปแบบใดมาตอบ

คำถามนี้ไดบ้้าง เพราะเหตุใด (สามารถใช้ข้อมูลจากการจัดกระทำ

ข้อมูลทั้งสามรูปแบบมาตอบคำถามนี้ได้ เพราะทั้งสามรูปแบบ

บอกค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดไว้) 

ตอนที่ 1 
S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

ก า ร จ ั ด ก ร ะ ท ำ แ ล ะ สื่ อ
ความหมายข้อมูลที่ทำให้เข้าใจ
ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว 

C4 อภิปรายเปรียบเทียบรูปแบบ
ก า ร จ ั ด ก ร ะ ท ำ แ ล ะ สื่ อ
ความหมายข้อมูล  

C5 ร่วมมือกันอภิปราย 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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7.3 นักเรียนพิจารณาการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลแต่ละ

รูปแบบในประเด็นใดบ้าง (พิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ ความเข้าใจ

ง่าย ความถูกต้อง และความเข้าใจที่รวดเร็ว) 

7.4 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลรูปแบบใดที่ทำให้เข้าใจได้

ง่ายที่สุดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีค่าไฟฟ้าเท่าไร เพราะเหตุใด 

(คำตอบขึ้นอยู่กับเหตุผลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เช่น รูปแบบ

ข้อความทำให้เข้าใจง่าย เพราะสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ทันที 

รูปแบบแผนภูมิรูปภาพเป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง ่ายเพราะเห็น

จำนวนเหรียญแล้วบอกค่าไฟฟ้าได้ว่ากี่บาทต่อเดือน แบบตาราง

เพราะแสดงตัวเลขที่สื ่อสารให้เข้าใจได้ทันทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า    

แต่ละชนิดมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเท่าไร) 

7.5 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลรูปแบบใดที่นำเสนอข้อมูล

ได้ถูกต้อง (ถูกต้องทั้งสามรูปแบบ)  

7.6 การจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลรูปแบบใดที่ทำให้เข้าใจได้เร็ว

ท ี ่ส ุดว ่าเคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าชนิดใดมีค ่าไฟฟ้าต ่อเด ือนสูงที ่สุด       

เพราะเหตุใด (คำตอบขึ้นอยู่กับเหตุผลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

เช่น รูปแบบแผนภูมิรูปภาพเพราะสามารถเปรียบเทียบจำนวน

เหรียญแล้วบอกได้ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงที่สุด 

หรือรูปแบบตารางเพราะแสดงตัวเลขค่าไฟฟ้าต่อเดือนไว้อย่าง

ชัดเจน) 

7.7 การจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลแต่ละรูปแบบเหมาะกับการตอบ

คำถามที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (การจัดกระทำและนำเสนอ

ข้อมูลแต่ละรูปแบบเหมาะกับการตอบคำถามที่ไม่เหมือนกัน เช่น 

ถ้าเราต้องการทราบปริมาณข้อมูลที่สูงที่สุด หรือต่ำที่สุดโดยที่ไม่

ต ้องบอกค่าของข้อมูล ข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิร ูปภาพจะ

เหมาะสมกว่าใช้แบบข้อความหรือตาราง) 

7.8 การจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลแต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไร

และเหมาะสมต่อการนำเสนอข้อมูลแบบใด (คำตอบขึ้นอยู ่กับ

เหตุผลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เช่น  

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บ ฟั ง แนวคว ามค ิ ด ของ
นักเรียน 
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- รูปแบบข้อความเป็นความเรียง ต้องใช้เวลาในการอ่านทำ

ความเข้าใจ เหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่มีจำนวนข้อมูลไม่

มาก และมีการอธิบายความหมายของข้อมูล 

- รูปแบบแผนภูมิรูปภาพเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการ

เปรียบเทียบจำนวนหรือปริมาณที่ชัดเจน และใช้เวลาในการ

เปรียบเทียบไม่มาก มีความน่าสนใจเพราะมีการใช้รูปภาพหรือ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนสิ่งที่ต้องการนำเสนอ 

- รูปแบบตาราง มีการบอกค่าตัวเลขที่ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจค่า

ของข้อมูลได้รวดเร็ว) 

8. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ตอนที่ 2 ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการ
อ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบ
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
8.1 นักเรียนต้องทำอะไรเป็นสิ่งแรก (อ่านข้อมูลค่าไฟฟ้าในแต่ละ

เดือนจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าและบันทึกข้อมูล) 

8.2 นักเร ียนเคยเห็นใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือไม่ (นักเร ียนตอบจาก

ประสบการณ์ของตนเอง) 

ครูแจกใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จากนั้นใช้คำถามดังนี้ 
8.3 แต่ละกลุ่มได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้ากี่ใบ (6 ใบ) 

8.4 ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า มีข้อมูลอะไรบ้าง (ในใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า สถานที่ใช้ไฟฟ้า วันเดือนปีที่จดเลข 
รายละเอียดค่าไฟฟ้าของเดือนที่จดเลข ประวัติการใช้ไฟฟ้าเดือน
ก่อน ๆ) 

8.5 ค่าไฟฟ้าของเดือนที่จดเลขอยู่ตรงตำแหน่งใดของใบแจ้งค่าไฟฟ้า 

(นักเรียนชี ้ตำแหน่งของค่าไฟฟ้าของเดือนที ่จดเลขในใบแจ้ง      

ค่าไฟฟ้า) 

8.6 นักเรียนต้องบันทึกข้อมูลใดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าลงในแบบบันทึก

กิจกรรม (บันทึกข้อมูลค่าไฟฟ้าของเดือนที่จดเลข ของใบแจ้งค่า

ไฟฟ้าทั้ง 6 ใบ) 

8.7 หลังจากบันทึกผลค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนแล้วนักเรียนต้องทำอะไร

ต่อไป (เลือกรูปแบบการจัดกระทำและสื ่อความหมายข้อมูล

ตอนที่ 2 
S6 จัดกระทำและสื ่อความหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
S8 ลงความเห็นเก ี ่ยวกับการจัด

กระทำและสื่อความหมายข้อมูล
ในรูปแบบต่าง ๆ  

C1 การออกแบบตารางหรือแผนภูมิ
รูปภาพ 

C2 การเลือกรูปแบบการจัดกระทำ
และสื ่อความหมายข้อมูลที ่จะ
นำมาใช้ 

C4 นำเสนอผลการจัดกระทำและ
สื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับค่า
ไฟฟ้าต่อเดือน 

C5 ร่วมมือกันจัดกระทำและ      
สื่อความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อ
เดือน 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และท ักษะแห ่ งศตวรรษท ี ่  21 ที่
นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าต่อเดือน และจัดกระทำข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือน

ตามรูปแบบที่เลือก) 

8.8 นักเรียนจะเลือกรูปแบบในการจัดกระทำและสื ่อความหมาย

ข้อมูลของข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนอย่างไร (จะเลือกรูปแบบที่ทำให้

ผู้อื่นเข้าใจข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้ง่ายขึ้น) 

8.9 เมื่อจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าต่อเดือน

แล้วนักเรียนต้องทำอะไรต่อ (นำเสนอผลการจัดกระทำและสื่อ

ความหมายข้อมูล) 

9. เมื ่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร ตอนที่ 2 แล้ว      
ให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

10. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
ตามแนวคำถามดังนี ้
10.1 นักเรียนจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนใน

ร ูปแบบใดบ้าง (น ักเร ียนตอบตามผลการทำกิจกรรม เช่น         

จัดกระทำและสื ่อความหมายข้อมูลในรูปแบบตาราง แผนภูมิ

รูปภาพ ข้อความบรรยาย หรืออ่ืน ๆ) 

10.2 การจัดกระทำข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของนักเรียนประกอบด้วย

ข้อมูลใดบ้าง (เดือน และค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน) 

10.3 การเลือกรูปแบบเพื่อจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้า

ต่อเดือน นักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอย่างไร (เหตุผลใน

การเลือกรูปแบบ คือ ต้องดูว่าข้อมูลที่มีอยู่ประกอบด้วยอะไรบา้ง 

และเราต้องการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องอะไร เช่น 

ต้องการให้ผู ้อื ่นเข้าใจข้อมูลนั้นได้ง่าย สามารถเปรียบเทียบได้

อย่างรวดเร็ว ก็จะเลือกรูปแบบการจัดกระทำที่ทำให้สามารถ

เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว) 

10.4 กลุ่มที่จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบตารางคิดว่า

ตารางมีความเหมาะสมกับข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนอย่างไร  

(คำตอบขึ้นอยู่กับเหตุผลของนักเรียน เช่น ตารางเหมาะสม เพราะ

ต้องการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่ืนเห็นเป็นตัวเลขค่าไฟฟ้าต่อเดือน

ที่ชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว) 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ขอ ง
นักเรียน 
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10.5  กลุ ่มที ่จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ

รูปภาพ คิดว่าแผนภูมิรูปภาพมีความเหมาะสมกับข้อมูลค่าไฟฟ้า

ต่อเดือนอย่างไร (คำตอบขึ ้นอยู ่กับเหตุผลของนักเรียน เช่น 

แผนภูมิรูปภาพเหมาะสม เพราะต้องการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้

ผู้อื่นสามารถเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้อย่างรวดเร็วว่าเดือน

ใดมีค่าไฟฟ้าสูงที่สุด หรือต่ำที่สุด และการใช้รูปภาพทำให้มีความ

น่าสนใจ) 

10.6 กลุ่มที่เลือกจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบแผนภมูิ

รูปภาพ เลือกใช้รูปอะไรแทนค่าไฟฟ้า เพราะเหตุใด (คำตอบ

ขึ้นอยู่กับผลการทำกิจกรรมของนักเรียน เช่น ใช้รูปเหรียญ แทน

ค่าไฟฟ้า เพราะเหรียญเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยว่าเป็นตัวแทนของ

เงิน) 

10.7 นักเรียนกลุ่มที่จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบอ่ืน 

เลือกรูปแบบใด และคิดว่ารูปแบบที่เลือกมีความเหมาะสมกับข้อ

มูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนอย่างไร (คำตอบขึ้นอยู่กับผลการทำกิจกรรม

และเหตุผลของนักเรียน) 

10.8 ผลการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของ

นักเรียน ทำให้คนอื ่นเข้าใจเกี ่ยวกับค่าไฟฟ้าต่อเดือนง่ายขึ้น

หรือไม่ อย่างไร (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่รูปแบบที่นำเสนอบาง

รูปแบบไมน่าสนใจ เช่น ตาราง ซ่ึงรูปแบบแผนภูมิรูปภาพน่าสนใจ

กว่าเพราะมีรูป แต่ต้องใช้เวลาในการเทียบจำนวนเหรียญ) 

10.9 นักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง เมื่อนำข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนมา   

จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล (คำตอบขึ้นอยู่กับผลการทำ

กิจกรรมของนักเรียน เช่น นักเรียนต้องใช้เวลาเพื่อตัดสินใจเลือก

รูปแบบค่อนข้างนาน เนื่องจากไม่มั่นใจว่ารูปแบบที่เลือกมีจุดเด่น

ในการนำเสนอข้อมูลอย่างไร หรือนักเรียนที่เลือกแผนภูมิรูปภาพ 

อาจเสียเวลากับการวาดเหรียญ และต้องใช้เวลาคิดคำนวณว่าจะ

ใช้จำนวนเหรียญเท่าไรเพื่อแทนจำนวนเงิน) 

10.10 จากการทำกิจกรรมพบว่าในแต่ละเดือนมีค่าไฟฟ้าไม่เท่ากัน 

นักเรียนคิดว่าเราสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้หรือไม่ และจะมี

วิธีประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
ทักษะการจ ัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล ให้ร ่วมกัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  
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ตนเอง เช่น เราสามารถช่วยกันประหยัดค่าไฟฟ้าได้ โดยช่วยกัน

ปิดไฟดวงทีไ่ม่ได้ใช้ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้) 

11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะ
การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล จากนั้นร่วมกันอภิปรายและ   
ลงข้อสรุปว่าการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่
ได้จากการรวบรวมมาจัดกระทำใหม่ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ 
แผนภูมิรูปภาพ ตาราง เพื่อสื่อความหมายของข้อมูลให้ เข้าใจได้ง่าย 
ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งการเลือกรูปแบบเพื่อนำเสนอต้องเลือกรูปแบบที่
สามารถตอบคำถามเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้ (S13) 

12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

13. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
14. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี ่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
คำถามท่ีนำเสนอ 

15. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

16. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 14 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องว่า มีทักษะอะไร
อีกบ้างท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพ่ือนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้  โดยให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบคำถาม ซึ ่งครูควรเน้นให้
นักเรียนตอบคำถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบและชักชวนให้นักเรียน
ไปหาคำตอบร่วมกันจากการเรียนเรื่องต่อไป  
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 แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
 

 

เปรียบเทียบการจัดกระทำและสื ่อความหมายข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ  

ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน  

 
  

   

นักเรียนบันทึกผลการเปรียบเทียบของกลุ่ม เช่น   
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คำตอบขึ้นอยู่กับผลการทำกิจกรรมและเหตุผลของนักเรียน เช่น ตาราง  

กุมภาพันธ์ 

คำตอบขึ้นอยู่กับผลการทำกิจกรรมและเหตุผลของนักเรียน เช่น เลือก
ตาราง เพราะตารางแสดงค่าตัวเลขที่สามารถบอกได้เลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
แต่ละชนิดมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นเท่าไร 

พฤษภาคม 

กรกฎาคม 

360 

260 

400 

300 มิถุนายน 

เมษายน 

320 

มีนาคม 340 

ฝึกทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว  
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เพราะต้องการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าต่อ
เดือนได้อย่างรวดเร็วว่าเดือนใดมีค่าไฟฟ้าสูงที่สุด หรือต่ำที่สุด และมีความ
น่าสนใจ 

ผลการทำกิจกรรมข้ึนอยู่กับผลการเลือกรูปแบบของนักเรียน เช่น  

แผนภูมิรูปภาพ  

นักเรียนสามารถเลือกจัดกระทำและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ได้  เช่น ตาราง 
ข้อความบรรยาย และนักเรียนควรให้เหตุผลในการเลือกใช้รูแบบนั้น ๆ ได้ 
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รูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้เร็วที่สุด คือ แผนภูมิรูปภาพ 
เพราะมองเห็นจำนวนเหรียญได้ชัดเจนและเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วว่า
เครื่องทำน้ำอุ่นมีจำนวนเหรียญมากที่สุดจึงมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนมากที่สุด 

รูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายที่สุด คือ ตาราง เพราะ
แสดงเป็นค่าตัวเลขที่ถูกต้อง และแสดงข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกับ  
ค่าไฟฟ้าต่อเดือนอย่างชัดเจน  

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
แต่ละชนิด สามารถทำได้ทั้งรูปแบบข้อความ แผนภูมิรูปภาพ และตาราง 
เพราะสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ถูกต้อง ซึ่งแต่ละรูปแบบเหมาะสม
กับการนำมาใช้ในการตอบคำถามที่มีลักษณะแตกต่างกัน  เช่น การจัดกระทำ
และสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูล
ได้ง่ายและรวดเร็ว แบบตารางช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้รวดเร็ว 
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เราสามารถนำข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดือนมาจัดกระทำในรูปแบบข้อความ 
แผนภูมิรูปภาพ ตาราง และอ่ืน ๆ  

ทำให้ทราบถึงค่าไฟฟ้าที ่ใช้ต่อเดือน และเปรียบเทียบได้ว่า เดือนใดมี       
ค่าไฟฟ้าสูงท่ีสุด และต่ำที่สุด อาจนำมาใช้วางแผนการใช้ไฟฟ้าได้ 

การเลือกรูปแบบเพื่อจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อเดอืน 
ควรเลือกรูปแบบที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งสามารถ    
ทำได้ทั้งแผนภูมิรูปภาพ ตาราง และอ่ืน ๆ  

การจัดกระทำและสื ่อความหมายข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที ่ได้จากการ
รวบรวมมาจัดกระทำใหม่ให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบข้อความ 
แผนภูมิรูปภาพ ตาราง เพื่อสื่อความหมายข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง
และรวดเร็ว 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 34 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1 

จัดกระทำและสือ่ความหมายข้อมูลได้อย่างไร 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C1 การสร้างสรรค์  

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S6 การจัดกระทำ
และสื่อ
ความหมายข้อมูล 

การนำข้อมูลค่าไฟฟ้า

จากใบแจ้งค่าไฟฟ้ามา

จัดกระทำโดยสร้างเป็น

ตาราง แผนภูมิรูปภาพ 

หรือรูปแบบอื่น ๆ และ

ส ื ่ อ ใ ห้ ผ ู ้ อ ื ่ น เ ข ้ า ใ จ         

ได ้

สามารถนำข้อมูลค่า
ไฟฟ้าจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า
มาจัดกระทำโดยสร้าง
เป็นตาราง แผนภูมิ
รูปภาพ หรือรูปแบบ   
อ่ืน ๆ และสื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ชัดเจน ด้วย
ตนเอง  
 

สามารถนำข้อมูลค่า
ไฟฟ้าจากใบแจ้งค่า
ไฟฟ้ามาจัดกระทำโดย
สร้างเป็นตาราง
แผนภูมิรูปภาพ หรือ
รูปแบบอื่น ๆ และสื่อ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจน 
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

สามารถนำข้อมูลค่า
ไฟฟ้าจากใบแจ้งค่า
ไฟฟ้ามาจัดกระทำใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่
ไมส่ามารถสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได ้แม้จะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นได้ว่า
การนำข้อมูลมาจัด
กระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล ใน
รูปแบบต่าง ๆ  ทำให้
ผู้อื่นเข้าใจข้อมูลนั้นได้
ง่าย ถูกต้อง และ
รวดเร็ว  
 

สามารถลงความเห็นได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่าการ
นำข้อมูลมาจัดกระทำ
และสื่อความหมายข้อมูล 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้
ผู้อื่นเข้าใจข้อมูลนั้นได้
ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว  
 

สามารถลงความเห็น
ได้ถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
ว่า การนำข้อมูลมาจัด
กระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทำให้
ผู้อื่นเข้าใจข้อมูลนั้นได้
ง่าย ถูกต้อง และ
รวดเร็ว  
 

ลงความเห็นได้ไม่
ชัดเจนว่าการนำข้อมูล
มาจัดกระทำและสื่อ
ความหมายในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทำให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ข้อมูลนั้นได้ง่าย ถูกต้อง
และรวดเร็วอย่างไร 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
จากการอภิปรายและ
ฝึกจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าในแต่
ละเดือน และลง
ข้อสรุปได้ว่าทักษะการ
จัดกระทำและสื่อ

สามารถตีความหมาย
ข้อมลูจากการอภิปราย
และฝึกจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าในแต่ละ
เดือน และลงข้อสรุปได้
ด้วยตนเองว่าทักษะการ
จัดกระทำและสื่อ

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการอภิปราย
และฝึกจัดกระทำและ
สื่อความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าในแต่
ละเดือนและลงข้อสรุป
ได้โดยอาศัยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่นว่า

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการอภิปราย
และฝึกจัดกระทำและ
สื่อความหมายข้อมูล
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าในแต่
ละเดือนได้อย่างถูกต้อง
เพียงบางส่วนและลง
ข้อสรุปได้ไม่ครบถ้วน
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ความหมายข้อมูลใน
รปูแบบต่าง ๆ สามารถ
สื่อความหมายของ
ข้อมูลนั้นให้เข้าใจได้
ง่าย ถูกต้อง และ
รวดเร็ว  

ความหมายข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถ
สื่อความหมายของข้อมูล
นั้นให้เข้าใจได้ง่าย 
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

ทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมาย
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
สามารถสื่อความหมาย
ของข้อมูลนั้นให้เข้าใจ
ได้ง่าย ถูกตอ้ง และ
รวดเร็ว 

สมบูรณ์ว่าทักษะการ
จัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถ
สื่อความหมายของ
ข้อมูลนั้นให้เข้าใจได้
ง่าย ถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C1 การสร้างสรรค์ 
 

การออกแบบตาราง
หรือแผนภูมิรูปภาพ 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือ
นำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าต่อ
เดือน  
 

สามารถออกแบบ
ตารางหรือแผนภูมิ
รูปภาพ หรืออ่ืน ๆ เพ่ือ
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้
ด้วยตนเอง 

สามารถออกแบบตาราง
หรือแผนภูมิรูปภาพ หรือ
อ่ืน ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูล
เกีย่วกับค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้
โดยต้องอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถออกแบบตาราง
หรือแผนภูมิรูปภาพ หรือ
อ่ืน ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าต่อเดือน
ไดบ้างส่วนแม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การบอกเหตุผลและ
ตัดสินใจเลือก
รูปแบบการจัด
กระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลค่า
ไฟฟ้า 

สามารถตัดสินใจเลือก
รูปแบบการจัดกระทำ
และสื่อความหมายข้อ
มูลค่าไฟฟ้าได้อย่าง
สมเหตุสมผลด้วย
ตนเอง 

สามารถตัดสินใจเลือก
รูปแบบการจัดกระทำและ
สื่อความหมายข้อมูลค่า
ไฟฟ้าได้อย่างสมเหตุสมผล
โดยต้องอาศัยการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลค่าไฟฟ้า 
แต่ไม่สามารถบอกเหตุผล
ในการเลือกรูปแบบได้ 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล
ผลการจ ัดกระทำ
และสื ่อความหมาย
ข้อมูลค่าไฟฟ้าต่อ
เดือนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ผลการจัดกระทำและ
สื่อความหมายข้อมูล       
ค่าไฟฟ้าต่อเดือนให้

สามารถนำเสนอข้อมูลผล
การจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล          
ค่าไฟฟ้าต่อเดือนให้ผู้อ่ืน

สามารถนำเสนอข้อมูล
ผลการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล         
ค่าไฟฟ้าต่อเดือนให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้เพียงบางส่วน 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง ด้วยตนเอง 

เข้าใจได้อย่างถูกต้อง จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย 
จัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลค่า
ไฟฟ้าต่อเดือน 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย 
จัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลค่า
ไฟฟ้าต่อเดือน รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนตั้งแต่เริ่มต้น
จนสำเร็จ          

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการอภิปราย จัดกระทำ
และสื่อความหมายข้อมูลค่า
ไฟฟ้าต่อเดือน รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นในบางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย จัด
กระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูลค่า
ไฟฟ้าต่อเดือน รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นบางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม ทั้งนี้ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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 เรื่องที่ 2  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ

และสเปซกับเวลา และทักษะการสร้างแบบจำลอง 

ในเร ื ่องน ี ้น ักเร ียนจะได ้ เร ียนร ู ้ เก ี ่ ยวก ับ การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดหรือพื้นที่ของสิ่งต่าง ๆ กับที่ว่าง
ของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ของขนาดของสิ่งต่าง ๆ เมื่อ
เวลาผ่านไปและการสร้างบางสิ ่งบางอย่างขึ ้นมาเพื ่อเป็น
ตัวแทนของวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ และใช้สิ ่งที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือสื่อสาร อธิบายวัตถุหรือปรากฏการณ์นั้น 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธ ิบายทักษะการหาความสัมพันธ ์ระหว ่างสเปซ

กับสเปซและสเปซกับเวลา และทักษะการสร้างแบบจำลอง  
และฝึกทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ
และสเปซกับเวลา และทักษะการสร้างแบบจำลอง   

 

เวลา 4 ชั่วโมง 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
กระดาน  ตัวต่อ ลูกอมเคลือบสี จานพลาสติกสีขาว น้ำ 

นาฬิกาจับเวลา แกนของม้วนกระดาษเยื ่อ กรรไกร เชือก    
ยางรัดของ กระบอกปริศนา  

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1  หน้า 18-29 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1 หนา้ 14-28
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู ้เดิมเกี ่ยวกับสเปซและแบบจำลอง โดยครูวาง
กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่นที่พื้นแล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมายืนบน
กระดาษหนังสือพิมพ์ให้ได้จำนวนคนมากท่ีสุด นับจำนวนนักเรียนที่ยืน
บนกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นนั้น จากนั้นทำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนขนาด
หนังสือพิมพ์เป็นขนาด ½ และขนาด ¼ ของพ้ืนที่เดิม ตามลำดับ 
1.1  นักเรียนยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาด 1 แผ่นได้ก ี ่คน

(นักเรียนตอบจำนวนคนที่ยืนยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาด 
1 แผ่นได้) 

1.2  นักเรียนยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ครึ่งแผ่น ได้กี่คน (นักเรียน
ตอบจำนวนคนที่ยืนยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ครึ่งแผ่นได้) 

1.3  นักเรียนยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ ¼ แผ่นได้กี่คน (นักเรียน
ตอบจำนวนคนที่ยืนยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ ¼ แผ่นได้) 

1.4  พื ้นที ่ของกระดาษหนังสือพิมพ์กับจำนวนนักเรียนที ่ยืนบน
กระดาษหนังสือพิมพ์สัมพันธ์กันอย่างไร (นักเรียนตอบจำนวน
ตาความเข้าใจของตนเอง เช่น พื้นที่ของกระดาษหนังสือพิมพ์
กับจำนวนนักเรียนที่ยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์สัมพันธ์กันโดย
ถ ้าพ ื ้นท ี ่ลดลงจำนวนคนที ่สามารถย ืนบนแผ ่นกระดาษ
หนังสือพิมพ์ได้ก็ลดลง) 

2. ครูเชื ่อมโยงความรู ้เดิมของนักเรียนสู ่การเรียนเรื ่องทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา และทักษะการ
สร้างแบบจำลอง โดยใช้คำถามว่าสเปซหมายถึงอะไรและแบบจำลอง
หมายถึงอะไร ครูชักชวนนักเรียนหาคำตอบจากการอ่านเรื่องทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา และ
ทักษะการสร้างแบบจำลอง 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที)  
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน หน้า 
18 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื ่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึก
คำตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจาก
อ่านเนื้อเรื่อง 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต ่ช ักชวนให ้หาคำตอบด ้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หนา้ 18-19 โดยครูฝึกทักษะการ
อ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้น
ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้  
5.1 ข้าวตูกับข้าวตังกำลังทำอะไร (ช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านและ

จัดของ) 
5.2 ที่ว่างบนชั้นรองเท้าที่สามารถนำรองเท้าไปวางได้ เรียกว่าอะไร 

(สเปซ) 
5.3 ขนาดของรองเท้าคืออะไร (สเปซของรองเท้า) 
5.4 สเปซหมายถึงอะไรได้บ้าง (พื ้นที ่ว ่างบนชั ้นวางรองเท้าหรือ

ขนาดของรองเท้า)  
5.5 การกระทำใดของข้าวตังกับข้าวตูเป็นการใช้ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับสเปซ ยกตัวอย่าง (เลือกขนาดรองเท้าที่พอดี
กับพ้ืนที่ของชั้นวางรองเท้าท่ีว่างอยู่) 

5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาจากเรื่องที่อ่านคืออะไร (การ
ที่เท้าของข้าวตูและข้าวตังมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป) 

5.7 ภาพวาดของข้าวตูเป็นแบบจำลองเพราะเหตุใด (เพราะใช้แทน
วัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น)  

5.8 แบบจำลองต้องเหมือนของจริงทุกอย่างหรือไม่ (ไม่จำเป็นต้อง
เหมือนของจริงทุกอย่าง) 

5.9 แบบจำลองเป็นเพียงภาพวาดใช่หรือไม่ (ไม่ใช่ ยังเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ 
ได้อีก) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การทำกิจกรรม
บางอย่างต้องอาศัยทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของขนาดหรือพื้นที่ของสิ่งต่าง ๆ 
กับที่ว่าง และกิจกรรมบางอย่างต้องอาศัยทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลาซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของขนาด
หรือพื้นที่ของสิ่งต่าง ๆ เมื่อเวลาผ่านไป แบบจำลองเป็นสิ่งที่ใช้แทน
วัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งนำมาใช้สื่อสารเกี่ยวกับวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้คนอื่นเข้าใจได้ 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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7. นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 14 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน 
รู้หรือยังกับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 

9. ครูชักชวนนักเรียนตอบคำถามท้ายเรื่องท่ีอ่าน ดังนี้ ข้าวตูจะสามารถทำ
แบบจำลองในรูปแบบใดได้อีกบ้าง และแบบจำลองมีประโยชน์อย่างไร 
(นกัเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)   

ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำ
กิจกรรม 

 
 

ในคร ั ้ งถ ัดไป น ักเร ียนจะได ้ทำ
กิจกรรมที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซเป ็นอย ่างไร  โดยครู
จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเตรียมการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
1. เตรียมแก้วเปล่า 1 ใบหรือขวดเปล่า 

1 ใบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความรู้
เดิม 

2. กระดานขนาด 18x18 cm2 และขีด
เส ้นตารางให ้ได ้ขนาด 3x3 cm2  
จำนวน 1 กระดานเพื่อใช้วางตัวต่อ
จำนวน 9 ตัวได้พอดี 

3. ตัวต่อจำนวน 9 ตัว แต่ละตัวมี 4  
ช่องเรียงต่อกันเป็นรูปร่างต่าง ๆ  แต่
ละช่องมีขนาด 3x3 cm2 เรียงกันเป็น
รูปร่างต่างๆ 3 กลุ่ม ควรเตรียมให้
แต่ละกลุ ่มมีส ีแตกต่างกัน และมี
จำนวน ดังนี้ 
 

รูปร่าง   จำนวน 3 ตัว  

 

รูปร่าง   จำนวน 2 ตัว 

 

รูปร่าง  จำนวน 4 ตัว  

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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              แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 

 

ข้าวตูเลือกขนาดรองเท้าที่พอดีกับพื้นที่ว่างของชั้นวางรองเท้า  
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ภาพวาดจัดเป็นแบบจำลองได้เม่ือใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
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กิจกรรมที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไร
 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกและอธิบายทักษะการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 

 
เวลา  2 ชั่วโมง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ฝึกและอธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

สเปซกับสเปซ 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. กระดาน    1 ชุด 
2. ตัวต่อ   1 ชุด 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1   การสังเกต 
S4   การจำแนกประเภท 
S5   การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
 

 
 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1   หน้า 20-22 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1  หน้า 16-20 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู ้เดิมเกี ่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซโดยเตรียมแก้วเปล่า 1 ใบหรือขวดเปล่า 1 ใบ เพ่ือให้นักเรียน
สังเกตและใช้ประกอบการตอบคำถามต่อไปนี้ 
1.1 แก้วใบนี้มีสเปซหรือที่ว่างสำหรับบรรจุน้ำลงไปในแก้วได้จนเต็มแก้ว

พอดี เป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.2 เมื่อรินน้ำลงไปในแก้วจนเต็มพอดี สเปซของน้ำจะมีรูปร่างเป็น

อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  
1.3 ถ้ารินน้ำลงไปครึ่งแก้ว สเปซของน้ำครึ่งแก้วจะมีรูปร่างเป็นอย่างไร 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
2. ครูเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้

คำถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื ่องอะไร (การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับสเปซ)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การฝึกทักษะ)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (สามารถฝึกและอธิบายทักษะ

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า  16 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม  

5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ทีละข้อ โดยครูใช้ว ิธีฝ ึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม โดย
ใช้คำถามดังนี้ 
5.1 วัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องใช้ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้าง (กระดานและ

ตัวต่อ) 

5.2 นักเรียนจะหาพื้นที ่ของกระดานได้อย่างไร (นับจำนวนช่องบน

กระดานว่ามีก่ีช่อง) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต ่ช ั กชวนให ้น ั ก เร ียนไปหา
คำตอบด้วยตนเองจากการทำ
กิจกรรม 
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5.3 นักเรียนต้องทำอย่างไรกับตัวต่อ (สังเกตตัวต่อ จำแนกตัวต่อ

ออกเป็นกลุ่มโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ และนับจำนวนช่องของแต่ละ

รูปร่างของตัวต่อว่ามีก่ีช่อง บันทึกผล) 

5.4 ในหัวข้อทำอย่างไรข้อ 3 นักเรียนต้องทำอะไร (นำตัวต่อมาวางบน

กระดานทีละตัวจนเต็มพ้ืนที่ของกระดาน)  

ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เต็มพื้นที่ของกระดาน หมายถึงไม่เหลือ

ช่องว่างบนกระดานและใช้ตัวต่อครบทุกตัว ถ้าต่อทีละตัวแล้วมี

ที่ว่างเหลือ บนกระดาน ต้องจัดวางใหม่จนกว่าจะต่อได้เต็มพื้นที่

และใช้ตัวต่อครบทุกตัว 

5.5 นักเรียนต้องทำอะไรในลำดับต่อไป (ร่วมกันอภิปรายว่าลักษณะตัว

ต่อที่จะนำไปวางบนพื้นที่บนกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไร)  

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร แล้ว ให้นักเรียนรับ
อุปกรณ ์และเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
ตามแนวคำถามดังนี้ 
7.1 กระดานมีทั้งหมดก่ีช่อง (36 ช่อง)  

7.2 ตัวต่อมีทั้งหมดกี่ตัว แต่ละตัวมีกี่ช่อง (ตัวต่อมีทั้งหมด 9 ตัว แต่ละ

ตัวมี 4 ช่อง) 

7.3 นักเรียนจำแนกตัวต่อตามรูปร่างได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (นักเรียนตอบ

ตามที่สังเกตและจำแนกได้ เช่น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มรูป          

และ  )  

7.4 ตัวต่อ 1 ตัวต้องการพื้นที่บนกระดานก่ีช่อง  (4 ช่อง) 

7.5 จำนวนพื้นที่บนกระดานทีจ่ะนำตัวต่อแต่ละตัววางบนกระดานได้มีกี่

ช่อง (4 ช่อง) 

7.6 จำนวนตัวต่อที่วางบนกระดานเต็มพ้ืนที่พอดีมีเท่าใด (9 ตัว) 

7.7 เพราะเหตุใดจึงวางตัวต่อ 1 ตัวบนกระดานได้ (เพราะตัวต่อ 1 ตัวมี

พ้ืนที่น้อยกว่าพ้ืนที่ของกระดานจึงวางบนกระดานได้) 

7.8 เพราะเหตุใด เราจึงวางตัวต่อทั้ง 9 ตัวบนกระดานได้เต็มพื้นที่พอดี 

(เพราะตัวต่อ 9 ตัวมีพ้ืนที่เท่ากันกับพ้ืนที่ของกระดาน) 

S1 สังเกตลักษณะของตัวต่อ 
S4 จำแนกตัวต่อโดยใช้รูปร่างเป็น

เกณฑ์ 
S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ของรูปร่างตัวต่อ
กับพ้ืนที่ว่างบนกระดานที่จะนำ
ตัวต่อไปวาง 

C2 พิจารณาความส ัมพันธ ์ของ
รูปร่างตัวต่อกับพื้นที่ว่างที่จะ
นำตัวต่อไปวางได้พอดี 

C4 อภิปรายความสัมพันธ์ของ
รูปร่างตัวต่อกับพ้ืนที่ว่างที่จะ
นำตัวต่อไปวางได้พอดี 

C5 ร่วมมือกันวางตัวต่อบน
กระดาน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ขอ ง
นักเรียน 
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7.9 ถ้าเพ่ิมจำนวนตัวต่อมากกว่า 9 ตัวจะวางบนกระดานได้พอดีหรือไม่ 

เพราะเหตุใด (ไม่ได้ เพราะพื้นที่บนกระดานจะน้อยกว่าพื้นที่ของ 

ตัวต่อทั้งหมด) 

7.10 การวางตัวต่อให้เต็มกระดานพอดีต้องทำอย่างไร (สังเกตว่าตัวต่อ

แต่ละตัวมีรูปร่างอย่างไร และต้องใช้พื้นที่เท่าไรแล้วเปรียบเทียบกับ

พ้ืนที่ว่างที่จะนำไปวางบนกระดาน) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ  ทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและ
ลงข้อสรุปว่าการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นการพิจารณา
ว่าวัตถุนั้น ๆ จะมีขนาดหรือพ้ืนที่พอดีกับที่ว่างที่มีอยู่ ซึ่งความสามารถที่
ทำสิ่งนี้ได้จัดเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ (S13) 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน จากนั ้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

12. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
ท ักษะการหาความส ัมพ ันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ ครูควร
ดำเน ินการโดยให้ น ั ก เร ี ยน
ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง 

 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
กิจกรรมที่ 2.2   ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับเวลาเป็นอย่างไร 

 ครูควรเตรียมลูกอมเคลือบสีให้มีสี
คละกัน เช่น ลูกอม M&M  ขนมไข่จิ้งจก    

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู      
เพือ่จัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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              แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ฝึกทักษะและอธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 

 

36 

3 
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4 

4 

4 2 

4 

3 
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9 

ระบายสีตัวต่อแต่ละชิ้นตามที่ได้จากการทำกิจกรรม เช่น 
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เราสามารถวางตัวต่อบนกระดานได้ทุกตัว เพราะพื้นที่ว่างบนกระดานมีขนาดเท่ากับ

พื้นที่ของตัวต่อทุกตัวรวมกัน 

การวางตัวต่อให้เต็มที่ว่างทำได้โดยการวางตัวต่อบนกระดานทีละตัว เนื่องจากขนาด

ของพื้นที่ที่จะวางตัวต่อแต่ละตัวจะมีขนาดพื้นที่เพียงพอกับขนาดและรูปร่างของตัว

ต่อแต่ละตัว ซึ่งเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 

จำนวนช่องบนกระดานมีทั้งหมด 36 ช่อง ตัวต่อมีทั้งหมด 9 ตัวแต่ละตัวมี 4 ช่อง 

รวมจำนวนช่องบนตัวต่อทั้งหมด 36 ช่องเท่ากัน จำแนกตัวต่อตามรูปร่างได้ 3 

กลุ่ม คือ กลุ่มรูป         และ          เมื่อวางตัวต่อบนกระดานทีละตัวจน

เต็มกระดานซึ่งใช้ตัวต่อทั้งหมด 9 ตัว การวางตัวต่อได้พอดีกับที่ว่างบนกระดาน

แสดงว่ารูปร่างและจำนวนช่องบนกระดานซึ่งจะมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวต่อ 

จัดเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
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การวางวัตถุได้พอดีบนที่ว่างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ ความสามารถ

ในการพิจารณาว่าวัตถุนั้น ๆ จะมีพื้นที่หรือขนาดพอดีกับที่ว่างที่มีอยู่จัดเป็นทักษะ

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 

คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ค่าไฟฟ้า  

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2.1 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไร 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  

S4 การจำแนกประเภท  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  

 
 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 54 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตพ้ืนที่ของ

กระดาน รูปร่างและ

จำนวนช่องของตัวต่อ 

สามารถบอกพ้ืนที่ของ
กระดาน รูปร่างและ
จำนวนช่องของตัวต่อได้
ถูกต้องทั้งหมดด้วย
ตนเอง  
 

สามารถบอกพ้ืนที่ของ
กระดาน รูปร่างและ
จำนวนช่องของตัวต่อ
ได้ถูกต้องทั้งหมดจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถบอกพ้ืนทีข่อง
กระดาน รูปร่างและ
จำนวนช่องของตัวต่อ
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน
แม้ว่าจะมีครูหรือผู้อ่ืน
ชี้แนะ 

S4 การจำแนก
ประเภท 

การจำแนกตัวต่อโดย

ใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ 

สามารถจำแนกตัวต่อ
โดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์
ได้ถูกต้องทั้งหมดด้วย
ตนเอง  
 

สามารถจำแนกตัวต่อ
โดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์
ได้ถูกต้องทั้งหมดจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถจำแนกตัวต่อ
โดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน
แม้ว่าจะมีครูหรือผู้อ่ืน
ชี้แนะ 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

การวางตัวต่อบน

กระดานได้เต็มพ้ืนที่ 

สามารถวางตัวต่อบน
กระดานได้เต็มพ้ืนที่ด้วย
ตนเอง  
 

สามารถวางตัวต่อบน
กระดานได้เต็มพ้ืนที่
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 
 

สามารถวางตัวต่อบน
กระดานได้แต่ไมเ่ต็ม
พ้ืนที่ 
 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่าง
ของตัวต่อกับพ้ืนที่ว่าง
บนกระดานที่จะวางตัว
ต่อ 
 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ด้วยตนเองว่าพ้ืนที่ที่
สามารถวางตัวต่อได้ต้อง
มีขนาดและรูปร่าง
เหมือนกับตัวต่อ  
 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่นว่า
พ้ืนที่ที่สามารถวางตัว
ต่อได้ต้องมีขนาดและ
รูปร่างเหมือนกับตัวต่อ 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลไดเ้ป็น
บางส่วนโดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
ว่าพ้ืนที่ที่สามารถ
วางตัวต่อได้ต้องมีขนาด
และรูปร่างเหมือนกับ
ตัวต่อ 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและการ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
วางตัวต่อบนกระดาน 
และลงข้อสรุปทักษะ

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตและ
การอภิปรายเกี่ยวกับ
การวางตัวต่อบน
กระดาน และลงข้อสรุป

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
และการอภิปราย
เกี่ยวกับการวางตัวต่อ
บนกระดาน และลง

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
และการอภิปราย
เกี่ยวกับการวางตัวต่อ
บนกระดาน และลง
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ  

ไดถู้กต้องด้วยตนเองว่า
ทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซเป็น
ความสามารถในการ
พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดหรือพ้ืนที่
ของสิ่งต่าง ๆ กับขนาด
และพ้ืนที่ของที่ว่างที่สิ่ง
ต่าง ๆ สามารถเข้าไป
ครอบครอง 

ข้อสรุปได้ถูกต้องโดย
อาศัยการชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่นว่าทักษะการ
หาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ
เป็นความสามารถใน
การพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดหรือพ้ืนที่ของสิ่ง
ต่าง ๆ กับขนาดและ
พ้ืนที่ของที่ว่างที่สิ่งต่าง 
ๆ สามารถเข้าไป
ครอบครองได้ 

ข้อสรุปได้บางส่วน
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืนวา่
ทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซเป็น
ความสามารถในการ
พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดหรือพ้ืนที่
ของสิ่งต่าง ๆ กับขนาด
และพ้ืนที่ของที่ว่างที่สิ่ง
ต่าง ๆ สามารถเข้าไป
ครอบครองได้  

 
 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 
รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 

การเลือกตัวต่อที่มี
ขนาดและรูปร่าง
พอดีกับท่ีว่างบน 
กระดาน 
 

สามารถเลือกตัวต่อที่มี
ขนาดและรูปร่างพอดี
กับท่ีว่างบนกระดานได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถเลือกตัวต่อที่มี
ขนาดและรูปร่างพอดีกับ
ที่ว่างบนกระดานได้
ถูกต้องโดยต้องอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

สามารถเลือกตัวต่อที่มี
ขนาดและรูปร่างพอดี
กับท่ีว่างบนกระดานได้
ถูกต้องบางส่วนแม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอผลการ
เลือกตัวต่อมาวางบน
กระดานโดยการวาด
ภาพ 

สามารถวาดภาพและ
ระบายสีตัวต่อที่นำมา
วางได้เต็มกระดานพอดี
ได้อย่างถูกต้อง ด้วย
ตนเอง 

สามารถวาดภาพและ
ระบายสีตัวต่อที่นำมาวาง
ได้เต็มกระดานพอดีได้
อย่างถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถวาดภาพและ
ระบายสีตัวต่อที่นำมา
วางบนกระดานได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเลือกตัว
ต่อมาวางบน
กระดานรวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเลือกตัว
ต่อมาวางบนกระดาน 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่
เริ่มตน้จนสำเร็จ          

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเลือกตัวต่อมา
วางบนกระดาน รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นในบางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเลือกตัว
ต่อมาวางบนกระดาน 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม  
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กิจกรรมที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นอย่างไร
 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกและอธิบายทักษะการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 

 
เวลา  2 ชั่วโมง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ฝึกและอธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

สเปซกับเวลา 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ลูกอมเคลือบสี    1 เม็ด 
2. จานพลาสติกสีขาว   1 ใบ 
3. น้ำ    50 cm3 
4. นาฬิกาจับเวลา   1 เรือน 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1   การสังเกต 
S5   การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1 หน้า 23-24 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1 หน้า  21-24 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ
เวลาจากการสาธิต โดยครูถือขวดที่มีน้ำระดับความสูง ¼ ของขวด ให้
นักเรียนสังเกตและอภิปรายโดยใช้คำถามดังนี้ 
1.1 น้ำครอบครองบริเวณใดในขวด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.2 ถ้าคร ูเต ิมน ้ำลงในขวดเรื ่อย ๆ พื ้นที ่ท ี ่น ้ำครอบครองจะ

เปลี่ยนแปลงหรือไม ่อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.3 ถ้าเต ิมน ้ำลงในขวดใบน ี ้จนเต ็ม บร ิเวณใดของขวดท ี ่น้ำ

ครอบครองอยู่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.4 เมื่อน้ำเต็มขวดแล้ว ถ้าครูค่อย ๆ รินน้ำออกจากขวด เมื่อเวลา

ผ่านไปพื้นที่ที ่น้ำครอบครองอยู่จะเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ)  

2. ครูเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.2 โดยใช้คำถามว่า 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นอย่างไร 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้

คำถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับเวลา)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกตและฝึกทักษะ)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (สามารถฝึกและอธิบาย

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา) 

4. นักเรียนบันทึกจดุประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า  21 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใชใ้นการทำกิจกรรม  

5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมเพื่อตอบคำถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป 
การครอบครองพื้นที่สีของลูกอมในน้ำเป็นอย่างไร จนนักเรียนเข้าใจ
ลำดับการทำกิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
5.1 ในข้อที ่ 1 นักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและต้องทำ

อย่างไร  (ต้องใช้จานพลาสติกและน้ำ โดยค่อย ๆ รินน้ำลงใน

จานพลาสติกให้เต็มกน้จาน) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการทำกิจกรรม 
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5.2 ในข้อที่ 2 นักเรียนต้องทำอย่างไร (วางลูกอมเคลือบสี 1 เม็ดใน

จานบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยจานวางนิ่ง) 

5.3 ในข้อที ่ 3 นักเรียนต้องทำอย่างไร (สังเกตและบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจานทุก ๆ 1 นาทีจนครบ 5 นาที) 

5.4 ในข้อที่ 4 นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไร (อภิปรายว่าสีของ

ลูกอมที่อยู่ในน้ำมีการครอบครองพ้ืนที่อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร แล้ว ครูและนักเรียน
อภิปรายร่วมกันว่าจะบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมอย่างไร  จากนั้น
ให้นักเรียนรับอุปกรณ์และเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
ตามแนวคำถามดังนี้ 
7.1 เกิดอะไรขึ้นเมื่อเริ่มวางลูกอมเคลือบสีในจานที่บรรจุน้ำ (น้ำรอบ ๆ 

เม็ดลูกอมเปลี่ยนจากใสไม่มีสีเป็นมีสีเหมือนสีที่เคลือบลูกอม)  

7.2 เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที พื้นที่ของน้ำที่มีสีเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

(พ้ืนที่ของน้ำที่มีสแีผ่ขยายบริเวณเพ่ิมข้ึน)  

7.3 เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที พื้นที่ของน้ำที่มีสีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

อย่างไรเมื่อเทียบกับเมื่อเวลา 2 นาที (พ้ืนที่ของน้ำที่มีสีแผ่ขยาย

เพ่ิมข้ึนอีก) 

7.4 เมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 5 นาที นักเรียนคิดว่าพ้ืนที่ของน้ำที่มีสี

จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด (คำตอบขึ้นอยู่กับผลการทำ

กิจกรรมของนักเรียน เช่น เพิ ่มขึ ้นเพราะยังมีพื ้นที ่ของน้ำ

เหลืออยู ่ซ ึ ่งสีของลูกอมสามารถแผ่กระจายไปได้อีกหรือไม่

เพ่ิมข้ึนเพราะสีของลูกอมกระจายจนเต็มพ้ืนที่ของน้ำแล้ว) 

7.5 พ้ืนที่สีของลูกอมที่อยู่ในน้ำเมื่อเวลาผ่านไปเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

อย่างไร (เม่ือเวลาผ่านไป พ้ืนที่สีของลูกอมจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะ 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา จากนั้นร่วมกันอภิปรายและ
สรุปว่าการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นการพิจารณาว่า
วัตถุนั้น ๆ จะมีพื ้นที ่หรือขนาดเปลี ่ยนแปลงไปเมื ่อเวลาผ่านไป ซึ่ง
ความสามารถที่ทำสิ่งนี้ได้จัดเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับเวลา (S13) 

S1 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เมื่อวางลูกอมในน้ำ 

S5 หาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
ของน้ำที่มีสีของลูกอมกับเวลา 

S8 ลงความเห ็นเก ี ่ ย วก ับการ
เปลี่ยนแปลงสีของน้ำกับพื้นที่
ที่มีสีของลูกอม 

C4 บอกลักษณะพ้ืนที่ของน้ำที่มีสี
ของลูกอมโดยการวาดภาพและ
บรรยาย 

C5 ร่วมมือกันทำกิจกรรม 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 

 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
ท ักษะการหาความส ัมพ ันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา ครูควร
ดำเน ินการโดยให ้น ัก เร ียน
ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน จากนั ้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามที่นำเสนอ 

12. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่ 2.3   สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอกปริศนา  
ได้อย่างไร 

 ครูควรเตรียมกระบอกปริศนาเพื่อให้นักเรียนสังเกตจำนวน 1 กระบอกต่อกลุ่มโดย
ขั้นตอนการทำกระบอกปริศนาเป็นดังนี้ 
1. เจาะรู 4 รูที่ด้านข้างของแกน      
กระดาษเยื่อ 

 
 

2. ใช้ยางรัดของรัดตรงกลางเส้นเชือกทั้งสอง
เส้นเข้าด้วยกันอย่างหลวม ๆ จากนั้นร้อยปลาย
เชือกท้ังสองเส้นผ่านรูทั้งสีท่ี่เจาะไว้ด้านข้างของ
แกนกระดาษเยื่อ 

 
3. ปิดปลายแกนของกระดาษเยื่อท้ังสองด้านด้วยวัสดุทึบ 

 
 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครเูพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 
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             แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ฝึกและอธิบายทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 

 

ผลการสังเกตขึ้นอยู่กับผลที่สังเกตได้จริงของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
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คำตอบขึ้นอยู่กับผลการอภิปรายของนักเรียน เช่น พื้นที่สีของลูกอมในน้ำจะ

เพิ่มข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป 

 

เมื่อเวลาผ่านไป การครอบครองพื้นที่สีของลูกอมที่อยู่ในน้ำ  จะมีการแผ่

ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

 

การใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
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เมื่อเวลาผ่านไป สีของลูกอมที่อยู่ในน้ำ  จะแผ่ขยายพ้ืนที่เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ 

การสังเกตและบอกความสัมพันธ์ของการครอบครองพ้ืนที่สีของลูกอมกับ

เวลา เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 

 

สิ่งต่าง ๆ มีการครอบครองพ้ืนที่เปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถใน

การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการครอบครองพ้ืนที่ของวัตถุกับเวลา 

จัดเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 

 

คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2.2 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นอย่างไร 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับ

คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง การประเมินและรายการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงสีของน้ำ

เมื่อวางลูกอมในน้ำ 

สามารถบอกการ
เปลี่ยนแปลงสีของน้ำ
เมื่อวางลูกอมในน้ำตั้งแต่
เริ่มต้นจนครบ 5 นาทีได้
ถูกต้องด้วยตนเอง  
 

สามารถบอกการ
เปลี่ยนแปลงสีของน้ำเมื่อ
วางลูกอมในน้ำตั้งแต่
เริ่มต้นจนครบ 5 นาทีได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถบอกการ
เปลี่ยนแปลงสีของน้ำ
เมื่อวางลูกอมในน้ำ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบ 
5 นาทีได้ถูกต้อง
บางส่วน 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับ
เวลา 

การบอกความสัมพันธ์

ระหว่างการ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่

ที่มีสีในน้ำเมื่อวาง    

ลูกอมกับเวลาที่ผ่านไป 

สามารถบอกได้ถูกต้อง
ด้วยตนเองว่าพ้ืนที่ของ
น้ำที่มีสีของลูกอมจะ
เพ่ิมข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป 
 

สามารถบอกได้ว่าพ้ืนที่
ของน้ำที่มีสีของลูกอมจะ
เพ่ิมข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 
 

สามารถบอกได้ว่า
พ้ืนที่ของน้ำที่มีสี
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่
สามารถบอก
ความสัมพันธ์ของ
พ้ืนที่ของน้ำที่มีสีกับ
เวลาแม้จะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อืน่ 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็น
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสีของน้ำ
กับพื้นที่ที่มีสีของลูก
อมที่เวลาต่าง ๆ  
 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเองว่า
บริเวณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสีของลูก
อมที่เวลาต่าง ๆ คือสเป
ซของสีของลูกอม ณ 
เวลานั้น ๆ 
 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืนว่า
บริเวณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสีของลูก
อมที่เวลาต่าง ๆ คือสเป
ซของสีของลูกอม ณ 
เวลานั้น ๆ 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน จาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่นว่าบริเวณท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงสีของ 
ลูกอมที่เวลาต่าง ๆ 
คือสเปซของสีของ 
ลูกอม ณ เวลานั้น ๆ 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การสื่อสาร การนำเสนอผลการ

สังเกตลักษณะพื้นที่
ที่มีสโีดยการวาด
ภาพ 

สามารถวาดภาพแสดง
ลักษณะของพ้ืนที่ที่มีสี
ของลูกอมเมื่อเวลา
ผ่านไปได้อย่างถูกต้อง 
ด้วยตนเอง 

สามารถวาดภาพแสดง
ลักษณะของพ้ืนที่ที่มีสี
ของลูกอมเมื่อเวลาผ่าน
ไปได้อย่างถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถวาดภาพแสดง
ลักษณะของพ้ืนที่ที่มีสีของ
ลูกอมเมื่อเวลาผ่านไปได้
อย่างถูกต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการทำ
กิจกรรมรวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการทำกิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่
เริ่มต้นจนสำเร็จ          

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการทำกิจกรรม
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการทำกิจกรรม รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นบางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม ทั้งนี้ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครูหรือ
ผู้อื่น 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของน้ำ
เมื่อวางลูกอมในน้ำ 
และลงข้อสรุปทักษะ
การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงของ
น้ำเมื่อวางลูกอมในน้ำ 
และลงข้อสรุปได้ว่าทักษะ
การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลาเป็น
ความสามารถในการ
พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดหรือพ้ืนที่
ของสิ่งต่าง ๆ กับเวลา 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงของ
น้ำเมื่อวางลูกอมในน้ำ 
และลงข้อสรุปได้ว่าทักษะ
การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลาเป็น
ความสามารถในการ
พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดหรือพ้ืนที่
ของสิ่งต่าง ๆ กับเวลา 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของน้ำเมื่อ
วางลูกอมในน้ำ และลง
ข้อสรุปไดบ้างส่วนทั้งนี้
โดยอาศัยการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่นว่าทักษะ
การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา
เป็นความสามารถใน
การพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดหรือพ้ืนที่ของสิ่ง
ต่าง ๆ กับเวลา   



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 68 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

กิจกรรมที่ 2.3 สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไร
 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกและอธิบายทักษะการ

สร้างแบบจำลอง 

 
เวลา  2 ชั่วโมง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ฝึกและอธิบายทักษะการสร้างแบบจำลอง 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. แกนของม้วนกระดาษเยื่อ  1 อัน 
2. กระบอกปริศนา   1 กระบอก 
3. กรรไกร    1 อัน 
4. เชือก    2 เส้น 
5. ยางรัดของ   1 วง 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1   การสังเกต 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 S14 การสร้างแบบจำลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C1 การสร้างสรรค์ 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 
 
 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1 หน้า  25-27 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1 หน้า  25-28 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแบบจำลองโดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
1.1 แบบจำลองคืออะไร (แบบจำลองคือสิ ่งที ่ใช้แทนวัตถ ุหรือ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง)  
1.2 ภาพวาดเป ็นแบบจำลองได้ เพราะเหต ุ ใด (ภาพวาดเป็น

แบบจำลองเพราะเป ็นส ิ ่ งท ี ่สร ้างข ึ ้น เพ ื ่อแทนว ัตถ ุหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง)  

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองโดยใช้คำถาม

ต่อไปนี ้

2.1 แบบจำลองสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง) 

2.2 เราใช้แบบจำลองเพื่อจุดประสงค์ใด (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ) 

ครูเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.3 กิจกรรมนี้นักเรียน

จะได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายกระบอกปริศนา 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้

คำถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี ้นักเรียนจะได้เรียนเรื ่องอะไร (ทักษะการสร้าง

แบบจำลอง)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกตและฝึกทักษะ)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (สามารถฝึกและอธิบาย

ทักษะการสร้างแบบจำลอง) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า  25 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใชใ้นการทำกิจกรรม จากนั้นครูนำกระบอกปริศนามาแสดงให้
นักเรียนดู 

5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี ่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการทำกิจกรรม 
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5.1 นักเรียนต้องสังเกตอะไร (สังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อดึงปลาย

เชือกท่ีกระบอกปริศนา) 

5.2 หลังจากดึงปลายเชือกที่กระบอกปริศนาแล้ว นักเรียนต้องทำ

อย่างไร (อภิปรายเกี่ยวกับการร้อยเชือกในกระบอกปริศนาว่ามี

ลักษณะการร้อยเชือกเป็นอย่างไร พร้อมทั้งวาดรูปแสดงลักษณะ

การร้อยเชือกและระบุชื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ภายในกระบอกปริศนา) 

5.3 หลังจากการอภิปรายลักษณะการร้อยเชือกภายในกระบอก

ปริศนาแล้วนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อไป (สร้างแบบจำลองตาม

รูปที่วาดไว้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้) 

5.4 หลังจากสร้างแบบจำลองตามรูปที่วาดไว้แล้วนักเรียนต้องทำ

อย่างไร (ทดสอบและปรับปร ุงแบบจำลองที ่สร ้างข ึ ้น ให้

เหมือนกับกระบอกปริศนา) 

5.5 นักเรียนจะทดสอบแบบจำลองอย่างไร (ทดสอบโดยการดึงเชือก

และสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนซึ่งควรได้ผลเหมือนการดึงเชือกท่ีกระบอก

ปริศนาในข้อ 1)  

5.6 นักเรียนจะปรับปรุงแบบจำลองเมื่อใด (เมื่อผลการทดสอบไม่

สอดคล้องกับการดึงเชือกที่กระบอกปริศนาในข้อ 1)  

5.7 หลังจากปรับปรุงแบบจำลองแล้ว นักเรียนต้องทำอะไรต่อไป 

(นำเสนอแบบจำลองลักษณะการร้อยเชือกที่อยู่ด้านในกระบอก

ปริศนา และบันทึกผลโดยการวาดรูป)  

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร แล้ว ให้นักเรียนรับ
อุปกรณ์และเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
โดยใช้แนวคำถามดังนี ้
7.1 ปลายเชือกท่ีกระบอกปริศนามีก่ีเส้น (4 เส้น)  

7.2 เมื่อดึงปลายเชือกเส้นใดเส้นหนึ่ง จะเกิดอะไรขึ้น (ปลายเชือกอีก

เส้นจะสั้นลงและอีกสองเส้นจะสั้นลงไปด้วย หรือเมื่อดึงปลาย

เช ือกหลาย ๆ คร ั ้ง จะเห ็นการหดสั ้นที ่ เปล ี ่ยนแปลงไม่

เหมือนเดิม ไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน) 

7.3 ภาพวาดแสดงการร ้อยเช ือกภายในกระบอกปริศนาเป็น

แบบจำลองหรือไม่ เพราะเหตุใด (เป็นแบบจำลองเพราะเป็น  

S1 สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดึงเชือก
ของกระบอกปริศนา 

S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
การร้อยเชือกภายในกระบอก
ปริศนา 

S14 การสร ้าง การใช ้ และการ
ปรับปรุงแบบจำลอง 

C1 สร ้างแบบจำลองท ี ่อธ ิบาย
ลักษณะการร้อยเชือกภายใน
กระบอกปริศนา 

C2 การนำข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากการ
สังเกตมาสร้างและปรับปรุง
แบบจำลอง 

C4 นำเสนอแบบจำลองให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

C5 ร่วมมือกันสร้าง ใช้ และ
ปรับปรุงแบบจำลอง 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้อธิบายลักษณะการร้อยเชือกภายในกระบอก

ปริศนา) 

7.4 เราวาดภาพเพ่ือจุดประสงค์อะไร (เพ่ือแสดงถึงความคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะการร้อยเชือกภายในกระบอกปริศนา) 

7.5 การทดสอบแบบจำลองกระบอกปริศนามีจุดประสงค์ใด (เพ่ือ

รวบรวมข้อมูลว่าแบบจำลองที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับกระบอก

ปร ิศนาหร ือไม ่และนำข ้อม ูลท ี ่ ได ้มาใช ้ ในการปร ับปรุง

แบบจำลอง) 

7.6 เหตุใดจึงต้องปรับปรุงแบบจำลอง  (เพื่อให้แบบจำลองที่สร้าง

ขึ้นมีลักษณะการร้อยเชือกเช่นเดียวกับกระบอกปริศนา) 

7.7 ในกิจกรรมนี ้อะไรบ้างจัดเป็นแบบจำลอง (ภาพวาดแสดง

ลักษณะการร้อยเชือกในกระบอกปริศนาและกระบอกปริศนาที่

สร้างข้ึน) 

7.8 กิจกรรมนี้ได้ฝึกทักษะการสร้างแบบจำลองอะไรบ้าง (ได้สร้าง

แบบจำลอง ใช้แบบจำลอง และไดป้รับปรุงแบบจำลอง) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบหรือซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ทักษะการสร้างแบบจำลอง จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าการ
สร้างแบบจำลองเป็นการสร้างสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งขึ ้นมาเพื ่อแทนวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ การสร้างแบบจำลอง การใช้แบบจำลอง การ
ปรับปรุงแบบจำลอง จัดเป็นกระบวนการในทักษะการสร้างแบบจำลอง 
(S13) 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน จากนั ้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

12. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

13. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 28-29 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู

ถ ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
ทักษะการสร ้างแบบจำลอง  
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  
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กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื ่องว่า หลักฐาน  
ต่าง ๆ ที่ใช้ตอบคำถามได้มาอย่างไร และเราจะมีวิธีสื่อสารคำตอบให้
น่าเชื่อถือได้อย่างไร โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบ
คำถาม ซึ ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบและชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบร่วมกันจากการเรียนเรื่อง
ต่อไป  
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 แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ฝึกและอธิบายทักษะการสร้างแบบจำลอง 

 

การวาดรูป และระบุชื่ออุปกรณ์ในกระบอกปริศนาขึ้นอยู่กับ

คำตอบของนักเรียน 
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การวาดรูปและ ระบุชื่ออุปกรณ์ในแบบจำลองขึ้นอยู่กับคำตอบ

ของนักเรียน 
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ภาพวาดและกระบอกปริศนาที่สร้างข้ึนเป็นแบบจำลองเพราะเป็น

สิ่งท่ีสร้างขึ้นเพื่ออธิบายการร้อยเชือกภายในกระบอกปริศนา 

ภาพวาดอธิบายลักษณะการร้อยเชือกภายในกระบอกปริศนาที่

สอดคล้องกับการร้อยเชือกในกระบอกปริศนาซึ่งมองไม่เห็น 

 

 

การสร้างแบบจำลอง 

 

 

การอธิบายลักษณะการร้อยเชือกในกระบอกปริศนาสามารถแสดงได้โดย

การวาดภาพ การสร้างชิ้นงาน และการทดสอบลักษณะการร้อยเชือกโดย

การสร้างแบบจำลองและปรับปรุงแบบจำลองจนผลการทดสอบสอดคล้อง

กับลักษณะการร้อยเชือกในกระบอกปริศนา 
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การสร้างแบบจำลองสามารถทำได้โดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งวาดภาพและสร้าง

ชิ้นงาน ความสามารถในการสร้าง และใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายวัตถุหรือ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงแบบจำลองหากแบบจำลองไม่

สอดคล้องกับลักษณะของวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจัดเป็นทักษะ

การสร้างแบบจำลอง 

 

 

คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าไฟฟ้า  

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2.3  

สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไร 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน 
ระดับ

คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจำลอง  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C1 การสร้างสรรค์  
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

เมื่อดึงเชือกท่ี

กระบอกปริศนา 

สามารถบอกการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อดึงเชือก
ทีก่ระบอกปริศนาได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 
 

สามารถบอกการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อดึงเชือก
ทีก่ระบอกปริศนาได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถบอกการ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่
ชัดเจนเมื่อดึงเชือกท่ี
กระบอกปริศนา 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเมื่อดึงเชือกเพ่ือ
บอกลักษณะการร้อย
เชือกในกระบอก
ปริศนา 

สามารถนำข้อมูลที่ได้
จากการดึงเชือกมาบอก
ลักษณะการร้อยเชือกใน
กระบอกปริศนาได้อย่าง
สมเหตุสมผลด้วยตนเอง  
 

สามารถนำข้อมูลที่ได้
จากการดึงเชือกมาบอก
ลักษณะการร้อยเชือกใน
กระบอกปริศนาได้อย่าง
สมเหตุสมผลจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น  

สามารถนำข้อมูลที่ได้
จากการดึงเชือกมาบอก
ลักษณะการร้อยเชือก
ในกระบอกปริศนาได้
แต่ไม่สมเหตุสมผลแม้
จะได้รับการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการสร้าง
และใช้แบบจำลอง
และลงข้อสรุปทักษะ
การสร้างแบบจำลอง
เพ่ืออธิบายวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ  

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสร้างและ
ใช้แบบจำลอง และลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่าทักษะการสร้าง
แบบจำลองเป็น
ความสามารถในการ
สร้างบางสิ่งบางอย่าง
ขึ้นมาเพ่ือแทนวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ และ
ใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้น
เพ่ืออธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสร้างและ
ใช้แบบจำลอง และลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่นว่าทักษะการสร้าง
แบบจำลองเป็น
ความสามารถในการ
สร้างบางสิ่งบางอย่าง
ขึ้นมาเพ่ือแทนวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง  ๆ 
และใช้สิ่งที่สร้างข้ึนมา
เพ่ืออธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสร้าง
และใช้แบบจำลองได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน
และลงข้อสรุปได้ไม่
ชัดเจนว่าทักษะการ
สร้างแบบจำลองเป็น
ความสามารถในการ
สร้างบางสิ่งบางอย่าง
ขึ้นมาเพ่ือแทนวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
และใช้สิ่งที่สร้างข้ึนมา
เพ่ืออธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S14 ก า ร ส ร ้ า ง
แบบจำลอง 

การสร้าง ใช้ และ
ปรับปรุงแบบจำลอง 

สามารถสร้างและ
ปรับปรุงแบบจำลองได้
สอดคล้องกับลักษณะ
ของกระบอกปริศนาและ
ใช้แบบจำลองเพ่ือ
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะการร้อยเชือก
ของกระบอกปริศนาได้
อย่างสมเหตุสมผลด้วย
ตนเอง 

สามารถสร้างและ
ปรับปรุงแบบจำลองได้
สอดคล้องกับลักษณะ
ของกระบอกปริศนาและ
ใช้แบบจำลองเพ่ือ
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะการร้อยเชือก
ของกระบอกปริศนาได้
อย่างสมเหตุสมผลจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถสร้างและ
ปรับปรุงแบบจำลองได้
สอดคล้องกับลักษณะ
ของกระบอกปริศนา
และใช้แบบจำลองเพ่ือ
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะการร้อยเชือก
ของกระบอกปริศนาได้
แต่ไม่สมเหตุสมผลแม้
จะได้รับการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C1 การสร้างสรรค์ 
 

การระบุสิ่งที่ต้อง
สร้าง การนำข้อมูลที่
รวบรวมได้มา
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เพ่ือ
สรา้งแบบจำลอง 
 

สามารถระบุสิ่งที่ต้อง
สร้างและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
เพ่ือสร้างแบบจำลองที่
สอดคล้องกับข้อมูลที่
รวบรวมได้ด้วยตนเอง 

สามารถระบุสิ่งที่ต้อง
สร้างและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
เพ่ือสร้างแบบจำลองที่
สอดคล้องกับข้อมูลที่
รวบรวมได้โดยต้องอาศัย
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถระบุสิ่งที่ต้อง
สร้างและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
เพ่ือสร้างแบบจำลองที่
สอดคล้องกับข้อมูลที่
รวบรวมได้แต่มีลักษณะ
ที่ยังไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มา
สนับสนุนการสร้าง
และปรับปรุง
แบบจำลองให้

สามารถใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุน
การสร้างและปรับปรุง
แบบจำลองให้

สามารถใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุนการ
สร้างและปรับปรุง
แบบจำลองให้สอดคล้อง
กับกระบอกปริศนาได้

สามารถใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาสนับสนุน
การสร้างและปรับปรุง
แบบจำลองให้สอดคล้อง
กับกระบอกปริศนาแต่
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

สอดคล้องกับ
กระบอกปริศนา 

สอดคล้องกับกระบอก
ปริศนาได้ด้วยตนเอง 

ถูกต้องโดยต้องอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอ
แบบจำลองให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

สามารถนำเสนอ
แบบจำลองให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ถูกต้อง ด้วย
ตนเอง 

สามารถนำเสนอ
แบบจำลองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ไดถู้กต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอ
แบบจำลองให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย 
และการสร้าง ใช้และ
ปรับปรุงแบบจำลอง 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย 
การสร้าง ใช้ และ
ปรับปรุงแบบจำลอง 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่
เริ่มต้นจนสำเร็จ          

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย การ
สร้าง ใช้ และปรับปรุง
แบบจำลอง รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นในบางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย 
การสร้าง ใช้ และ
ปรับปรุงแบบจำลอง 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 
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เรื่องที่ 3 หลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
 
ในเรื ่องนี ้น ักเรียนจะได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับการใช้

หล ักฐานมาสนับสนุนข้อสร ุป และการส ื ่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ให้มีความน่าเชื่อถือโดยการเชื่อมโยงคำตอบ
กับหลักฐานอย่างสมเหตุสมผล  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความสำคัญของหลักฐานในการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลและหาหลักฐานที่ทำให้คำตอบมี
ความน่าเชื่อถือ 

 

เวลา 3 ชั่วโมง 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
- 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1  หน้า  30-36 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1 หนา้  29-33
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหลักฐานกับการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจใช้สถานการณ ์ดังนี้ 
“ถ้ำแห่งหนึ่งมีภาพวาดบนผนังถ้ำ และมีการขุดพบถ้วยชามดินเผา
โบราณทีฝ่ังอยูบ่ริเวณนี้” จากนั้นใช้คำถามเพ่ือร่วมกันอภิปราย ดังนี้ 
1.1 นักเรียนคิดว่าถ้ำนี้เคยมีคนอาศัยอยู่หรือไม่ (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจของตนเอง เช่น มีหรือไม่มี) 
1.2 สิ่งที่จะยืนยันคำตอบของนักเรียนคืออะไร (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจของตนเอง เช่น หลักฐาน สิ่งของต่าง ๆ ที่พบในถ้ำ) 
1.3 นักเรียนรู ้จ ักคำว่า “หลักฐาน” หรือไม่ หลักฐานคืออะไร 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น รู้จักหรือไม่รู้จัก 
หลักฐานคือสิ่งที่นำมาสนับสนุนคำตอบ) 

1.4 หลักฐานมีประโยชน์อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น ใช้ในการสนับสนุนคำตอบ ใช้ในการหาคำตอบ) 

1.5 หลักฐานได้มาอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช่น การสังเกต การบันทึกภาพเหตุการณ ์การอัดเสียง) 

1.6 ถ้าเราต้องการสื่อสารหรือบอกบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นเข้าใจ
และเชื่อถือในสิ่งที่เราบอก เราควรทำอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น นำหลักฐานมาให้ดู ให้ฟังเสียงที่
บันทึกไว้ นำรูปมาให้ดู) 

2. ครูเชื ่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องหลักฐานกับการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้คำถามว่า นักเรียนรู้หรือไม่ว่าหลักฐาน 
คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน หน้า 
30 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึก
คำตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจาก
อ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

ในการตรวจสอบความร ู ้ เดิม    
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม ่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเร ียนไปหาคำตอบ
ด้วยตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 30 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูใช้
คำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้  
5.1 รางวัลที่ข้าวตูได้รับอันเนื่องมาจากผลของการตั้งใจเรียนตลอด

ภาคเรียนที่ผ่านมาคืออะไร (การได้รับอนุญาตให้เลี้ยงลูกสุนัข) 
5.2 ข้าวตูต้องการทำอะไรให้ลูกสุนัข (สร้างบ้านให้ลูกสุนัข) 
5.3 ก่อนจะสร้างบ้านให้ลูกสุนัข ข้าวตูและพ่อมีข้อสงสัยอะไรบ้าง 

(ควรสร้างบ้านของสุนัขไว้บริเวณใด) 
5.4 ข้าวตูทำอย่างไรเพ่ือตอบคำถามที่สงสัย (หาข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการของสุนัขจากคนที่เคยเลี้ยงสุนัข และสำรวจบริเวณที่จะ
สร้างบ้านให้สุนัข) 

5.5 ข้อมูลที ่ข ้าวตูรวบรวมได้มีอะไรบ้าง (ข้อมูลเกี ่ยวกับความ
ต้องการของสุนัขที่ข้าวตูรวบรวมจากการสอบถามคนที่เคยเลี้ยง
สุนัข ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพื้นที่ในบริเวณบ้านพบว่ามี
บริเวณที่อาจใช้สร้างบ้านสุนัข ได้แก่ บริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็น
พื้นที่จอดรถ มีแสงแดดส่องเกือบทั้งวัน และบริเวณข้างบ้านที่
ค่อนข้างโล่ง มีแสงแดดส่องเฉพาะช่วงเช้า และมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่ม
เงา) 

5.6 คำตอบของข้าวตูในการเลือกพ้ืนที่สร้างบ้านให้สุนัขคือบริเวณใด 
(พ้ืนที่ที่จะใช้สร้างบ้านให้สุนัข คือ บริเวณข้างบ้าน) 

5.7 หลักฐานที ่ข้าวตูใช้ในการสนับสนุนคำตอบคืออะไร  (พื ้นที่
บริเวณข้างบ้านเป็นพื้นที่โล่ง เพียงพอที่จะสร้างบ้านให้สุนัข 
และยังมีต้นไม้ให้ร่มเงาจึงไม่ร้อน ส่วนหน้าบ้านซึ่งเป็นโรงรถมี
พ้ืนที่จำกัดไม่เพียงพอสำหรับสร้างบ้านสุนัข นอกจากนั้นยังร้อน
เนื่องจากมีแสงแดดส่องเกือบทั้งวัน) 

5.8 หลักฐานที่ข้าวตูนำมาใช้ ได้มาอย่างไร (ได้มาจากการรวบรวม
ข้อมูลโดยการสอบถามผู้ที ่เคยเลี ้ยงสุนัขและจากการสำรวจ
บริเวณบ้าน จากนั้นก็นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือเลือกบริเวณที่
เหมาะสมในการสร้างบ้านให้สุนัข)  

 

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวคว ามค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า หลักฐานได้มาจากการ
รวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลนั ้นมาวิเคราะห์เพื ่อนำมาใช้ในการ
สนับสนุนคำตอบ 

7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 29 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. ครูให้นักเรียนอ่านคำถามในย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ่าน และร่วมกัน

อภิปรายเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ หลักฐานมีความสำคัญอย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

     ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำ

กิจกรรม 
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    แนวคำตอบในแบบบันทึกกจิกรรม 

 

หลักฐานได้มาจากการรวบรวมข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ 
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กิจกรรมที่ 3 คำตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร
 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้อ่านนิทาน จากนั้นรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อนำมาเป็นหลักฐานในการ
สนับสนุนคำตอบ เพ่ือให้ไดค้ำตอบทีม่ีความน่าเชื่อถือ  

 
เวลา  2 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูลและหาหลักฐานที่ทำให้คำตอบมีความ

น่าเชื่อถือ 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

- 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1   หน้า 32-35 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1  หน้า 30-33 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับคำตอบที่น่าเชื่อถือ โดยอาจเล่าข่าว หรือ
สถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นในปัจจุบันจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์        
ดังเรื่องราวจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ “ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้พบวัตถุลึกลับ
คล้ายเป็นสิ่งมีชีวิตตกลงมาจากฟ้า จึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึง
พบว่าชาวบ้านจำนวนมากพากันมุงดูวัตถุลึกลับดังกล่าว ที่เจ้าของบ้าน
นำมาบรรจุไว้ในขวดโหล เจ้าของบ้านเล่าว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดพายุ
รุนแรงและฝนตกหนัก ขณะนั้นเห็นวัตถุลึกลับมีลักษณะเป็นแสงคล้ายผี
พุ ่งไต้พุ ่งตรงมาที ่ข้างบ้าน แต่ตนก็ไม่ได้สนใจ เพราะคิดว่าน่าจะเป็น
ลูกเห็บตก กระทั่งรุ่งเช้าตนตื่นขึ้นมาเก็บกวาดบ้าน พบวัตถุดังกล่าวตรง
บันไดหน้าบ้าน ห่างจากจุดที่ตกประมาณ 5 เมตร วัตถุดังกล่าวมีลักษณะ
คล้ายตัวหนอนเป็นปล้อง ข้างในลำตัวมีลักษณะสีขาวขุ่น คล้ายเป็นแกน
น้ำแข็ง มีจุดเล็ก ๆ 2 จุดคล้ายตาและมีติ่งยื่นออกมาคล้ายใบหู  มีขนาด
เท่าฝ่ามือ ตนจึงนำมาบรรจุไว้ในขวดโหลพร้อมกับเติมน้ำลงไป ตนไม่รู้ว่า
เป็นตัวอะไร อย่างไรก็ตามตนจะเก็บไว้บูชา เพราะเชื่อว่าวัตถุนั้นน่าจะให้
โชคลาภและช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ภายหลังข่าวพบวัตถุนี ้แพร่
ออกไป ได้มีชาวบ้านหลั ่งไหลกันมาขอดูไม่ขาดระยะ ซึ ่งจะติดต่อให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบต่อไปว่าวัตถนุี้คืออะไรกันแน่”         
หลังจากนักเรียนฟังข่าวจบ ครูอาจใช้คำถามว่า นักเรียนคิดว่าวัตถุนี้คือ

อะไร เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น และนักเรียนมีหลักฐานอะไรที่ใช้
สนับสนุนความคิดของนักเรียน (นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง เช่น 
เป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก เพราะมีลักษณะคล้ายหนอน มีจุดคล้ายตา มีติ่ง
ยื่นออกมาคล้ายหูและตกลงมาจากฟ้า น่าจะมาจากนอกโลก หรืออาจเป็น
อุกกาบาตจากนอกโลก เพราะมีแสงคล้ายผีพุ่งไต้ และตกลงมาจากฟ้า) 

ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยอาจให้นักเรียน
คุยกันเป็นกลุ่มหรือจับคู่กันอภิปราย ทั้งนี้หากพบว่านักเรียนตอบคำถามโดย
ไม่มีหลักฐานประกอบ ครูอาจใช้คำถามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหลักฐานจาก
นักเรียน 
2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 3 โดยใช้คำถามว่า

นักเรียนรู้หรือไม่ว่า การทำให้คำตอบมีความน่าเชื่อถือหรือทำให้ผู้ฟัง
เชื่อในเรื่องราวที่เรากำลังสื่อสาร สามารถทำได้อย่างไร จากนั้นชักชวน
นักเรียนร่วมกันหาคำตอบในกิจกรรมที่จะทำต่อไป 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการทำกิจกรรม 
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3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้
คำถาม ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การทำให้คำตอบมี

ความน่าเชื่อถือ)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (วิเคราะห์ข้อมูลและหา

หลักฐาน)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (ได้หลักฐานที่ทำให้คำตอบ      

มีความน่าเชื่อถือ) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 32  
5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี ่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 

5.1 หลังจากอ่านนิทานเรื่องหอยทาก เต่า และหมูป่าแล้ว นักเรียนต้อง

ทำอะไร (อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแล้วระบุว่าตัวละครในนิทาน

สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  

5.2 ข้อมูลอะไรบ้างที ่นักเรียนต้องวิเคราะห์เพื ่อตอบคำถามที่สงสัย 

(ลักษณะและการเคลื่อนที่ของสัตว์ในนิทาน เส้นทางที่สัตว์ทั ้งสาม

ใช้ในการเดินทาง เวลาที่ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ) 

5.3 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องทำอะไรต่อ 

(อภิปรายและเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อน จากนั้นลงความเห็นว่า

คำตอบใดน่าเชื่อถือที่สุด พร้อมให้เหตุผลประกอบ) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
ตามแนวคำถามดังนี้ 
7.1 จากนิทาน ตัวละครในนิทานสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร และนักเรียน

คิดว่าคำตอบคืออะไร (สิ่งที่ตัวละครสงสัย คือ หอยทาก เต่า และ

หมูป่า ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน โดยนักเรียนตอบตามความคิดของ

ตนเอง) 

S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับคำตอบที่
น่าเชื ่อถือที ่สุดโดยวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการอ่านนิทาน 

C2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม
ได้เพื ่อนำมาเป็นหลักฐานใน
การสนับสนุนข้อสรุปอย่างมี
เหต ุผลและต ัดส ินในเล ือก
คำตอบที่น่าเชื่อถือที่สุด 

C4 นำเสนอคำตอบและหลักฐาน
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 

C5 ร่วมกันอภิปรายและ
เปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อน
ในกลุ่ม 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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7.2 นักเรียนใช้วิธีใดในการตัดสินใจเลือกว่าคำตอบของเพื ่อนคนใด       

มีความน่าเชื ่อถือ (เลือกคำตอบที่มีหลักฐานที่สมเหตุสมผลมา

สนับสนุน)  

7.3 ขณะที่อภิปรายกับเพื่อน นักเรียนมีวิธีการชักชวนให้เพื่อนเชื่อใน

คำตอบของนักเรียนอย่างไร (สื่อสารคำตอบให้เพื่อนเข้าใจ โดยมี

หล ักฐานมาสนับสนุน นอกจากนี้ คำตอบและหลักฐานมีการ

เชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล) 

7.4 เป็นไปได้หรือไม่ที่นักเรียนกับเพื่อนจะมีคำตอบที่แตกต่างกันแม้จะ

อ่านนิทานเรื่องเดียวกัน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (เป็นไปได้ 

เพราะแม้จะอ่านนิทานเรื่องเดียวกัน ข้อมูลเดียวกัน แต่นักเรียน         

แต่ละคนก็อาจมีความคิดที่แตกต่างกันเนื่องจากหลักฐานที่นักเรียน

เลือกนำมาใช้สนับสนุนอาจแตกต่างกันจึงทำให้ข้อสรุปหรือคำตอบ

ที่ได้แตกต่างกัน) 

7.5 เมื่อเกิดความคิดเห็นหรือมีคำตอบที่แตกต่างกัน นักเรียนจะทำ

อย่างไรเพื่อหาข้อสรุปหรือเพื่อให้ได้คำตอบที่น่าเชื่อถือมากที่สุด 

(ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อน โดยใช้การสื่อสาร

และโต้แย้งด้วยเหตุผล มีการใช้หลักฐานมาสนับสนุนคำตอบ 

จากนั้นจึงพิจารณาเลือกคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือ สมเหตุสมผล

ที่สุด)  

ในขณะที่อภิปรายหรือนำเสนอข้อมูล ครูอาจพบว่านักเรียนบางคน

อาจมีความคิดเห็นหรือใช้เกณฑ์ที ่แตกต่างกันในการตัดสินเปรียบเทียบ

ความเร็วในการวิ่งของสัตว์แต่ละชนิด โดยนักเรียนอาจตอบว่าหมูป่าวิ ่งเร็ว

ที่สุดเพราะมีรูปร่างที่เหมาะแก่การวิ่งมากที่สุด ซึ่งเป็นการใช้ประสบการณ์

ของตนเองในการตัดสิน หรือนักเรียนอาจตอบว่าหอยทากเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็ว

ที่สุดเพราะใช้เวลาน้อยที่สุดในการวิ่ง ซึ่งแสดงว่านักเรียนอาจยังไม่เข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีการเปรียบเทียบความเร็ว ดังนั้นครูอาจถามคำถามเพ่ือกระตุ้นให้

นักเรียนคิดหรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินว่า

ใครวิ่งได้เร็วหรือช้ากว่ากัน ดังนี้ 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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- นักเรียนเคยดูการวิ่งแข่งในงานกีฬาสี ซีเกมส์ หรือโอลิมปิก หรือไม่ 
ในการแข่งขันนั้น ๆ มีวิธีการตัดสินอย่างไรว่าใครวิ่งได้เร็วกว่ากัน 
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง) 

ครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตัดสิน
การแข่งขันวิ ่งและครูอาจนำภาพหรือคลิปการแข่งขันวิ ่งมาให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการตัดสินการ
แข่งขันวิ ่งที ่ใช้กันทั ่วไปเป็นสากล เช่น ในการแข่งขันจะมีการ
กำหนดจุดเริ่มต้นและเส้นชัย ให้ผู้เข้าแข่งขันวิ่งอย่างต่อเนื่องไปบน
เส้นทางเดียวกัน ใช้ระยะทางเท่ากัน คนที่ชนะคือคนที่เข้าเส้นชัย
ก่อน โดยเป็นผู้ที ่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการวิ่งในระยะทางที่เท่ากัน 
นอกจากนี้ครูยังอาจกระตุ้นให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่นักเรียนนำมาอภิปราย เช่น ลักษณะหรือความยาว
ขาของสัตว์กับความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อตอบคำถามว่าสัตว์ที่ขา
ยาวจะวิ่งเร็วกว่าสัตว์ที่ขาสั้นเสมอไปหรือไม่ ซึ่งจากการรวบรวม
ข้อมูลนักเรียนอาจพบว่ามีสัตว์หลาย ๆ ชนิดที ่ขาสั ้นแต่วิ ่งเร็ว
เช่นกัน เช่น หนู กระต่าย แต่อาจไม่พบข้อมูลยืนยันว่าสัตว์ชนิดไหน
วิ่งเร็วกว่ากันเนื่องจากยังไม่เคยมีใครนำสัตว์ทั้งหมดมาลองแข่งขัน 
จากข้อมูลในนิทาน นักเรียนจะเห็นได้ว่า แม้ในการแข่งขันสัตว์      
ทั้งสามจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุดเดียวกัน แต่สัตว์ทั้งสามมีการใช้
เส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อเข้าสู่เส้นชัย นักเรียนจะแสดงเส้นทางที่
แตกต่างกันนี้ได้อย่างไร (นักเรียนวาดแผนภาพแสดงการเดินทาง
ของสัตว์แต่ละชนิดตามความเข้าใจของตนเอง) 

ครูอาจให้นักเรียนนำแผนภาพแสดงเส้นทางการเดินทาง  
ไปยังเส้นชัยของสัตว์ทั ้งสามที่วาดตามความเข้าใจมาอภิปราย
ร่วมกัน โดยให้นักเรียนอภิปรายเปรียบเทียบข้อมูลในในแผนภาพ
กับข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายเรื่องวิธีการตัดสินการแข่งขันวิ่ง     
โดยครูชี้แนะให้นักเรียนเห็นว่าสัตว์ทั้งสามมีลักษณะการเคลื่อนที่
และใช้เส้นทางที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปได้ว่าระยะทางที่สัตว์ทั้งสาม
เดินทางนั้นก็จะแตกต่างกันด้วย จึงทำให้ไม่สามารถใช้เกณฑ์เรื่อง
เวลาในการตัดสินเปรียบเทียบความเร็วที ่สัตว์ทั ้งสามใช้ในการ
แข่งขันครั้งนี้ได)้ 
หลังจากนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการตัดสินการ

แข่งขันวิ ่ง ครูให้นักเรียนแต่ละคนได้สะท้อนความคิดของตนเองว่า

 

ตัวอย่างแผนภาพแสดงการเดินทางของสัตว์แต่ละชนิด 

ภาพตัวอย่างการแข่งขันวิ่ง 
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คำตอบของตนเปลี ่ยนไปหรือไม่ อย่างไร หลังจากได้หาข้อมูลและ

อภิปรายเพิ่มเติมกับผู้อ่ืน โดยครูอาจใช้แนวคำถาม ดังนี้ 

- หลังจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลและอภิปรายเพ่ิมเติมกับผู้อ่ืน คำตอบของ
นักเรียนเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิดของ
ตนเอง เช่น เปลี่ยนไป โดยจากเดิมคิดว่าหมูป่าเป็นสัตว์ที่ขายาวจึง
น่าจะวิ่งได้เร็วที่สุดแต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานใด ๆ มายืนยันว่าสัตว์ที่
ขายาวจะเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วกว่าสัตว์ที่ขาสั้นเสมอ หรือจากเดิมเคย
คิดว่าหอยทากใช้เวลาน้อยที ่สุดจะเป็นสัตว์ที ่ว ิ ่งได้เร ็วที ่สุด แต่
หลังจากหาข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับวิธีการตัดสินความเร็วในการ
แข่งขันวิ่ง คำตอบจึงเปลี่ยนเป็นไม่สามารถตัดสินได้ว่าสัตว์ชนิดใดวิ่ง
เร็วที ่สุดเพราะหลักฐานไม่เพียงพอเนื ่องจากในการแข่งขันสัตว์
ทั้งหลายไม่ได้ใช้เส้นทางเดียวกันซึ่งระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันอาจ
แตกต่างกัน) 

ในการอภิปรายส่วนนี้ นักเรยีนอาจยืนยันคำตอบเดิมหรือเปลี่ยนความคิด 
ครูควรให้เวลานักเรียนในการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นไปที่การให้
เหตุผลและนำหลักฐานมาสนับสนุนคำตอบของตนเอง  

- ถ้านักเรียนจะจัดการแข่งขันใหม่เพื่อตัดสินว่าระหว่างสัตว์ทั ้งสาม 
สัตว์ชนิดใดวิ่งได้เร็วกว่ากัน นักเรียนจะทำได้อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความคิดโดยใช้ข้อมูลที ่ได้รวบรวมมา เช่น ในการตัดสินการ
แข่งขันวิ่งให้มีความถูกต้องนั้น จะต้องให้สัตว์ทั้งสามเริ่มต้นและหยุด
การแข่งขันที่จุดเดียวกันโดยต้องเป็นการวิ ่งอย่างต่อเนื ่องและใช้
ระยะทางเท่ากัน หรืออาจจัดการแข่งขันวิ่งโดยใช้เวลาในการแข่งขันที่
เท่ากัน แล้วดูว่าสัตว์ชนิดใดวิ่งได้ระยะทางไกลกว่ากัน จึงจะสามารถ
ตัดสินได้ว่าสัตว์ตัวนั้นวิ่งได้เร็วที่สุด) 

ครูอาจเสริมว่านอกจากการกำหนดระยะทางในการแข่งขันให้เท่ากันแล้ว 

อีกวิธีที่จะตัดสินว่าสัตว์ชนิดใดวิ่งได้เร็วที่สุดอาจทำได้โดยกำหนดเวลาในการ

แข่งขันให้เท่ากัน แล้วตัดสินจากระยะทางที่วิ่งได้ ซึ ่งกรณีสถานการณ์ใน

นิทาน   เรื ่องนี ้ไม่ได้กำหนดทั้งระยะทางและเวลาในการแข่งขัน จึงไม่

สามารถเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งของสัตว์ทั้งสามได้ 

ครูเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนกับการตอบคำถามในชีวิตประจำวันหรือคำถาม

ทางวิทยาศาสตร์ว่าหลักฐานที่นำมาสนับสนุนคำตอบนั้นควรได้มาจากข้อมูล

ที่รวบรวมโดยอาจได้มาจากการใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการสังเกต หรือ

ถ ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
หล ักฐานก ับการส ื ่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ ครูควรดำเนินการ
โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
จนกระทั่งนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  

บางครั ้งเราอาจพบว่าข้อมูลที่

นำมาใช้ในการตัดสินสิ ่งต่าง ๆ ใน   

แต่ละสถานการณ์อาจไม่เพียงพอ 

เช่น การตัดสินว่าใครวิ่งได้เร็วกว่ากัน

นั้ น ต ้ อ ง ม ี ก า ร ว ั ด โ ด ย ก ำ ห น ด

ระยะทางที ่เท่ากันแล้วตัดสินด้วย

เวลาโดยใครที่ใช้เวลาในการแข่งขัน

น้อยที ่ส ุดจะถือว ่าว ิ ่งได ้เร ็วท ี ่สุด 

ดังนั้นครูควรให้เวลานักเรียนในการ

วิเคราะห์ข้อมูลและสื ่อสารคำตอบ 

โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าคำตอบที่

น่าเชื่อถือจะเป็นคำตอบที่มีหลักฐาน

ที่สมเหตุสมผลมาสนับสนุนและมี

การสื่อสารอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่ง

เป็นการฝึกทักษะการคิดและการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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อาจรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 

จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วสื่อสารโดยการอธิบายประกอบ

กับคำตอบให้ผู้อ่ืนเข้าใจอย่างสอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลกัน 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำตอบที่
น่าเชื่อถือ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าคำตอบที่น่าเชื่อถือ
เป็นคำตอบที่มีหลักฐานที่ได้มาจากการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
แล้วนำหลักฐานนั้นมาสนับสนุนคำตอบ และมีการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้ าใจ
โดยมีการเชื่อมโยงคำตอบกับหลักฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน (S13)  

9.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี ่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
คำถามท่ีนำเสนอ 

12. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

13. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 36 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องว่า การใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราค้นพบคำตอบที่น่าเชื่อถือ เราจะ
ใช ้ท ักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์ในการสืบเสาะหาความรู้            
ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมอธิบายเหตผุล
ประกอบและชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบร่วมกันจากการเรียนหน่วย
ต่อไป  
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 แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

วิเคราะห์ข้อมูลและหาหลักฐานที ่ทำให้คำตอบมีความ
น่าเชื่อถือ 

หอยทาก เต่า และหมูป่า สัตว์ชนิดใดจะว่ิงได้เร็วกว่ากัน 
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5 ชั่วโมง 

บันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่นักเรียนพบ 

นักเรียนตอบตามความคิดของตนเองโดยวิเคราะห์จากข้อมูลในตาราง 

7 ชั่วโมง 

8 ชั่วโมง 

บันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่นักเรียนพบ เช่น 
เผลอหลับ 

บันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่นักเรียนพบ 

ไม่มีขา 
เคลื่อนที่อย่าง
ช้า ๆ 

ไปทางป่า 

มีขาสั้น 
เคลื่อนที่โดย
การคลานอย่าง
ช้า ๆ 

ลัดเลาะไปตาม
ริมแม่น้ำ 

ไปทางป่า มีขายาว ว่ิงเร็ว   
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นักเรียนตอบตามหลักฐานที่นำมาสนับสนุนคำตอบ เช่น ถ้าคำตอบของนักเรียน คือ หมูป่า 
หลักฐานที่นักเรียนอาจนำมาสนับสนุนคำตอบ เช่น หมูป่าเป็นสัตว์ที่มีขายาว ถ้าคำตอบของ
นักเรียน คือ หอยทาก หลักฐานที่นักเรียนอาจนำมาสนับสนุนคำตอบ เช่น หอยทากใช้เวลาน้อย
ที่สุดในการแข่งขัน ถ้าคำตอบของนักเรียน คือ เต่า หลักฐานที่นักเรียนอาจนำมาสนับสนุน
คำตอบ เช่น เต่าลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำ ซึ่งน่าจะเป็นเส้นทางที่เข้าสู่เส้นชัยได้เร็วที่สุด 

นักเรียนลงความเห็นตามความคิดเห็นของตนเองว่า
คำตอบของเพื่อนคนใดน่าเชื่อถือ 

นักเรียนให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดคำตอบของเพื ่อนคนนั้นจึงเป็นคำตอบที่
น่าเชื่อถือ เช่น การตัดสินว่าสัตว์ชนิดใดว่ิงได้เร็วที่สุด ควรตัดสินจากเวลาที่สัตว์
แต่ละตัวใช้ในการแข่งขัน หรือการตัดสินว่าสัตว์ชนิดใดว่ิงได้เร็วที่สุด ควรตัดสิน
จากลักษณะของสัตว์เป็นต้น 

นักเรียนตอบตามผลการเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อน เช่น เหมือนกัน เพราะทุ กคนอ่าน
นิทานเรื่องเดียวกันทำให้ได้คำตอบเหมือนกัน หรือต่างกัน เพราะทุกคนมีความคิดต่างกัน 
และอาจพิจารณาเลือกหลักฐานที่นำมาสนับสนุนคำตอบต่างกัน ดังนั้นคำตอบจึงแตกต่างกัน 

นักเรียนตอบตามผลการเปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อน เช่น ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะ
คำตอบของตนเองมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน หรือเปลี่ยนแปลง เพราะคำตอบ
ของเพื่อนน่าเชื่อถือ และสมเหตุสมผลมากกว่า 
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หลักฐานเป็นสิ ่งที ่นำมาใช้เพื ่อสนับสนุนคำตอบจึงทำให้การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

การตอบคำถามหรือการสื่อสารเพื่อให้ผู้อ่ืนยอมรับ คำตอบนั้นต้องมีความ
น่าเชื่อถือโดยมีหลักฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสนับสนุนอย่าง    
มีเหตุมีผล 

คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 

คำตอบที่น่าเชื่อถือได้มาจากการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสนับสนุนคำตอบนั้น ๆ อย่างมีเหตุมีผล 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 3 คำตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลโดยพิจารณาได้
ว่าคำตอบใดมีความ
น่าเชื่อถือและ
สมเหตุสมผลมากที่สุด  
 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่าคำตอบใดมี
ความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด
โดยพิจารณาจากความ
สมเหตุสมผลของข้อมูล 
 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
โดยอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืนว่า
คำตอบใดมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุดโดย
พิจารณาจากความ
สมเหตุสมผลของข้อมูล 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วนว่าคำตอบ
ใดมีความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุดโดยยังขาดการ
พิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลของข้อมูล 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
จากการทำกิจกรรม 
และลงข้อสรุปได้ว่า
คำตอบที่น่าเชื่อถือ คือ 
คำตอบที่มีหลักฐานที่
ได้มาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลมาสนับสนุน 
และมีการสื่อสาร
คำตอบและหลักฐาน
นั้นเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล  
 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทำ
กิจกรรม และลงข้อสรุป
ไดว้่าคำตอบที่น่าเชื่อถือ 
คือ คำตอบที่มีหลักฐาน
ที่ได้มาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลมาสนับสนุน และ
มีการสื่อสารคำตอบและ
หลักฐานนั้นเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทำ
กิจกรรม และลง
ข้อสรุปได้ว่าคำตอบที่
น่าเชื่อถือ คือ คำตอบ
ทีม่ีหลักฐานที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลมา
สนับสนุน และมีการ
สื่อสารคำตอบและ
หลักฐานนั้นเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลได้ถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทำ
กิจกรรม และลง
ข้อสรุปได้ว่าคำตอบที่
น่าเชื่อถือ คือ คำตอบที่
มีหลักฐานทีไ่ด้มาจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลมา
สนับสนุน แต่ไม่
สามารถสื่อสารคำตอบ
และหลักฐานนั้น
เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
เหตุเป็นผล แม้ว่าจะ
ได้รับการชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมได้อย่างมี
เหตุผลเพื่อนำมาเป็น
หลักฐานและ
ตัดสินใจเลือก
คำตอบที่น่าเชื่อถือ
ที่สุด 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ที่รวบรวมได้อย่างมี
เหตุผลเพื่อนำมาเป็น
หลักฐานและตัดสินใจ
เลือกคำตอบที่น่าเชื่อถือ
ที่สุดไดถู้กต้องด้วย
ตนเอง 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมได้อย่างมีเหตุผล
เพ่ือนำมาเป็นหลักฐาน
และตัดสินใจเลือกคำตอบ
ที่น่าเชื่อถือที่สุดไดถู้กต้อง
โดยอาศัยการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ที่รวบรวมได้อย่างมี
เหตุผลเพื่อนำมาเป็น
หลักฐานได้เพียง
บางส่วนแต่ไม่อาจ
ตัดสินใจเลือกคำตอบที่
น่าเชื่อถือที่สุดได้ด้วย
ตนเอง แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอคำตอบ
และหลักฐาน
เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอคำตอบ
และหลักฐานเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลได้ด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอคำตอบ
และหลักฐานเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นเหตุเป็นผล จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถนำเสนอคำตอบ
และหลักฐานเชื่อมโยง
กันแต่ไมเ่ป็นเหตุเป็นผล 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับ
ผู้อืน่ในการอภิปราย 
และเปรียบเทียบ
คำตอบ รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย 
และเปรียบเทียบคำตอบ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่
เริ่มต้นจนสำเร็จ          

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย และ
เปรียบเทียบคำตอบ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย 
และเปรียบเทียบคำตอบ
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร ์(1 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ ่งที่ได้เรียนรู ้จากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หน้า 34 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ    

แผนภาพในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 37 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคำตอบของตนเองในสำรวจความรู้ก่อนเรียน     

ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 2-6 อีกครั ้ง ถ้าคำตอบของนักเรียนไม่

ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้นแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ครู

อาจนำคำถามในรูปนำบทในหนังสือเรียน หน้า 2 มาร่วมกันอภิปราย

คำตอบอีกครั้ง ดังนี้ 

1. รู ้หรือไม่ว ่าก่อนที่จะมาเป็นแผนภาพหรือตาราง ผู ้ที ่จ ัดทำ

รวบรวมข้อมูลมาโดยวิธีใด และต้องทำอย่างไรจึงจะนำเสนอ

ข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ผู้จัดทำต้องวัดและบันทึกข้อมูลเวลา

ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นของแต่ละจังหวัดไว้ แล้วนำมาจัดทำเป็นตาราง 

และแผนภาพ) 

2. ถ้าเราต้องเป็นผู ้นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในเรื ่องที ่เราสืบเสาะ     

หาความรู ้มา เราจะมีว ิธ ีการนำเสนอข้อมูลนั ้นให้ม ีความ

น่าเชื่อถือและทำผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร (เราต้องหาหลักฐานมา

สนับสนุนข้อมูลความรู้นั้น และนำข้อมูลที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ

มาจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

ถูกต้อง และรวดเร็ว)  

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรียนรู ้แบบนักวิทยาศาสตร์ ใน       
แบบบันทึกกิจกรรมหน้า 35-41 จากนั้นนำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียน       
ถ้าคำตอบยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องครูควรนำอภิปรายหรือให้
สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ โดยให้สำรวจห้องเรียนแล้ว

ร่วมกันวิเคราะห์ว่าควรปรับปรุงห้องเรียนอย่างไรเพ่ือให้เป็นระเบียบและ

สวยงาม จากนั้นออกแบบห้องเรียนจากผลการวิเคราะห์โดยสร้า งเป็น
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แบบจำลอง และนำเสนอแบบจำลองเพื่อให้นักเรียนทุกคนในห้องเข้าใจ

ตรงกัน 

6. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 

หน้า 42 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของความรู้จากสิ่งที่ได้

เรียนรู ้ในหน่วยนี้  ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีว ิตประจำวันได้

อย่างไร เช่น ความสำคัญของทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ

กับสเปซและสเปซกับเวลา และทักษะการสร้างแบบจำลองที่สามารถ

นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ในงานออกแบบ การสร้าง

แบบจำลองของสิ่งที่จะก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน อาคารพิพิธภณัฑ์ 

สวนสัตว์ สนามเด็กเล่น 

7. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสำคัญประจำหน่วยอีกครั้ง ดังนี้                   
- จัดกระทำข้อมูลและนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักฐานที่

น่าเชื่อถือได้อย่างไร  (ต้องเก็บรวบรวบข้อมูลโดยวิธีที่ถูกต้อง เลือก
ข้อมูลที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้ง
อธิบายความรู้ที่ได้จากข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้อง
กับหลักฐานที่ม)ี 

ถ้าคำตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้คำตอบที่
ถูกต้อง 
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            สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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     แนวคำตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

5 นาที 

6 นาที 

2 นาที 

1 นาที 

3 นาที 
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ทำให้สามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าใครใช้เวลาในการเล่นเกมน้อยที่สุด 
จึงนำมาจัดอันดับได้ง่าย 

นักเรียนสามารถจัดกระทำและสื่อความหมาย
ข้อมูลได้ตามรูปแบบท่ีตนเองเข้าใจ เช่น 
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กวาง เสือ 

นกกระจอกเทศ 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
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ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 

การวาดภาพแสดงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

การปั้นแสดงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
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คำตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน เช่น 

 

การสร้างแบบจำลอง 
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นักเรียนตอบ
ตามความคิด
ของตนเอง 
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นักเรียนบอกเหตุผลที่ทำให้ตนคิดว่าคำอธิบายของใครมีความน่าเชื่อถือ เช่น ข้าวหอมเคยเห็น
ต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าจนกิ่งหัก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่กิ่งมะม่วงจะถูกฟ้าผ่า ใบเตยเห็นบันไดพาด
กับต้นมะม่วงและเห็นรอยรองเท้า จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีคนหลายคนปีนต้นมะม่วงจนกิ่ง
มะม่วงหัก ภูมิได้ยินชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนฝนตกและลมแรง จึงมีความเป็นไปได้ว่าแรงจากลม
จะเป็นสาเหตุทำให้กิ่งมะม่วงหัก  
       **นักเรียนอาจมีคำตอบและเหตุผลที ่เลือกคำตอบนั้นแตกต่างกัน ครูควรกระตุ ้นให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและอาจถามเพิ่มเติมว่าถ้าต้องการให้คำตอบนั้น ๆ มีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นักเรียนต้องทำอย่างไร โดยนักเรียนอาจตอบว่าต้องมีการสืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม เช่น หากกิ่งไม้หักเพราะแรงจากลม อาจจะต้องมีการสำรวจต้นไม้อื่น ๆ บริเวณนั้นด้วย
ว่ามีความเสียหายลักษณะเดียวกันหรือไม่ ถ้ามีเพียงต้นมะม่วงต้นนี้ต้นเดียว แรงจากลมอาจ
ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้กิ่งมะม่วงหัก 
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บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1  อากาศ

และความส าคัญ

ต่อสิ่งมีชีวิต 

เรื่องท่ี 1 อากาศ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.1 อากาศ

มีส่วนประกอบ

อะไรบ้าง 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.2   ลด

มลพิษทางอากาศ    

ได้อย่างไร 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมที่ 1.3  ลม

เกิดข้ึนได้อย่างไร 

 

  อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น 

ประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ 

  แก๊สที่เป็นส่วนประกอบของอากาศ 

ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอ่ืน ๆ 

  อากาศโดยทั่วไปเป็นอากาศที่มีไอน้ า 

และมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต 

 

  ในอากาศมีฝุ่นละอองปริมาณมาก

หรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 

  อากาศที่มีปริมาณของส่วนประกอบ

ต่าง ๆ ไม่เหมาะสมท าให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ 

  ทุกคนควรปฏิบัติตนเพ่ือช่วยลดมลพิษ 

ทางอากาศ 
 

 

 

  ความแตกต่างของอุณหภูมิของ

อากาศสองบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน

จะท าให้มีการเคลื่อนทีข่องอากาศ 

  อากาศที่เคลื่อนที่ เรียกว่า ลม ซึ่ง

เคลื่อนที่ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 

  ลมมีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ 

ว 3.2 

ป.3/1 ระบุส่วนประกอบของ

อ า ก า ศ  บ ร ร ย า ย

ความส าคัญของอากาศ

แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง

มลพิษทางอากาศต่อ

สิ่ งมีชีวิต จากข้อมูลที่

รวบรวมได้ 

ป.3/2 ตระหนักถึงความส าคัญ

ของอากาศ โดยน าเสนอ

แนวทางการปฏิบัติตน

ในการลดมล พิษทาง

อากาศ 
 

 
 

 

 

ป.3/3 อธิบายการเกิดลมจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

ป.3/4 บรรยายประโยชน์และ

โทษของลมจากข้อมูล  

ที่รวบรวมได้ 

  ร่วมคิด ร่วมท า   

ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจ าหน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์ 

หน่วยที่ 2 อากาศและชวีิตของสัตว์ 
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บท 

 

เรื่อง 

 

กิจกรรม ล าดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

บทที่ 2 การ

ด ารงชีวิตของ

สัตว์ 

เรื่องท่ี 1 สิ่งที่

จ าเป็นต่อการ

เจริญเติบโตและ

การด ารงชีวิต

ของสัตว์ 

 

 

 

 

 

 
 

เรื่องท่ี 2 วัฏจักร

ชีวิตของสัตว์ 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.1 สัตว์

ต้องการสิ่งใดในการ

เจริญเติบโตและการ

ด ารงชีวิต 

 

กิจกรรมที่ 1.2 มนุษย์

ต้องการสิ่งใดในการ

เจริญเติบโตและการ

ด ารงชีวิต 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิต

ของสัตว์เป็นอย่างไร 

 

 

 

 

 

ร่วมคิด ร่วมท า 

  มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ า 

และอากาศเพ่ือการด ารงชีวิตและ

การเจริญเติบโต 

  อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและ

เจริญเติบโต  น้ าช่ วยให้ ร่ างกาย

ท างานได้อย่างปกติ และอากาศใช้ 

ในการหายใจ 

 

 

 

 

 

 

 

  สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์และ

มีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็ม

วัยก็จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปได้อีก 

หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิต

ของสัตว์  
 

   เราจึงไม่ควรท าให้วัฏจักรชีวิตของ

สัตว์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง 

ว 1.2 

ป.3/1 บรรยายสิ่งที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต 

และการเจริญเติบโต

ของมนุษย์และสัตว์ 

โดยใช้ข้อมูลที่

รวบรวมได้ 

ป.3/2 ตระหนักถึงประโยชน์

ของอาหาร น้ า และ

อากาศ โดยการดูแล

ตนเองและสัตว์ให้

ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง

เหมาะสม 

 
 

ป.3/3 สร้างแบบจ าลองที่

บรรยายวัฏจักรชีวิต

ของสัตว์และ

เปรียบเทียบวัฏจักร

ชีวิตของสัตว์บางชนิด 

ป.3/4 ตระหนักถึงคุณค่า

ของชีวิตสัตว์ โดยไม่

ท าให้วัฏจักรชีวิตของ

สัตว์เปลี่ยนแปลง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุส่วนประกอบของอากาศ 

2. บรรยายความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของ

มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต 

3. น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษทาง

อากาศ 

4. อธิบายการเกิดลม 

5. บรรยายประโยชน์และโทษของลม 

 

เวลา 13 ชั่วโมง 

แนวคิดส าคัญ 

 อากาศไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ 

และเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต มลพิษ

ทางอากาศเกิดจากการที่อากาศมีสารเจือปนในปริมาณ 

ที่ท าให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เมื่ออากาศที่อยู่บริเวณ

ใกล้กันมีอุณหภูมิแตกต่างกันจะท าให้เกิดลม ซึ่งลมมีทั้ง

ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิต 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1   หน้า 44-73 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1  หน้า 42-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

 เรื่องท่ี 1 อากาศ 

 กิจกรรมที่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

 กิจกรรมที่ 1.2 ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไร 

 กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดข้ึนได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 1 อากาศและความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 1.3 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต    
S2 การวัด    
S3 การใช้จ านวน    

S4 การจ าแนกประเภท    

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

   

S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล    

S7 การพยากรณ์    
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล    
S9 การตั้งสมมติฐาน    

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร    

S12 การทดลอง    

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป    
S14 การสร้างแบบจ าลอง    

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์    

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ    
C3 การแก้ปัญหา    

C4 การสื่อสาร    
C5 ความร่วมมือ    
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

 

     หมายเหตุ : รหสัทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครเูลม่นี้ 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 อากาศและความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

อากาศประกอบด้วยแก๊สออกซิเจนมากท่ีสุด                

(Jack, 2018) 

อากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนมากที่สุด รองลงมาเป็นแก๊ส
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอ่ืน ๆ เพียง
เล็กน้อย (Jack, 2018) 

อากาศประกอบด้วยฝุ่นละออง* ฝุ่นและอากาศเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบรรยากาศที่ห่อหุ้ม
โลกไว้ แต่ฝุ่นไม่ใช่ส่วนประกอบของอากาศ 

มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มองเห็นเท่านั้น 

(Assya, 2018) 

หากมองเห็นหมอกควันหรือไฟป่า เราก็จะรู้ว่าอากาศบริเวณ
นั้นมีสิ่งเจือปนหรือเป็นมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตามมลพิษ
ทางอากาศโดยทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งแม้แต่ควันหรือ
หมอกควันก็อาจมีอนุภาคขนาดเล็ก (เล็กกว่าความกว้างของ
เส้นผมมนุษย์) จนเราไม่สามารถมองเห็นได้ หรือบางครั้งใน
อากาศอาจมีแก๊สที่มองไม่เห็น เช่น แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(Natural Sounds and Night Skies Division, 2019) 

ลมเกิดเฉพาะบริเวณที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิของ

อากาศเหนือดินและเหนือน้ า (Assya, 2018) 

ลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศ 2 บริเวณที่
อยู่ใกล้กัน  ซึ่งจะเป็นอุณหภูมิของอากาศเหนือดินกับเหนือน้ า 
เหนือดินกับเหนือดิน หรือเหนือน้ ากับเหนือน้ าก็ได้  

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขต่อไปได้ 

* ข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนจากการทดลองใช้หนังสือเรียนของ สสวท. 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 

1.  ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยชักชวนนักเรียนให้ร่วมกัน

สังเกตรูปน าหน่วยในหนังสือเรียนหน้า 44-45 จากนั้นครูใช้ค าถามดังนี้ 

1.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในรูปบ้าง (นักเรียนตอบตามสิ่งที่

สังเกตเห็น เช่น ต้นไม้ กังหันลม หญ้า วัว) 

1.2 นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในรูปเกี่ยวข้องกับอากาศหรือไม่ 

อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น เกี่ยวข้อง 

โดยต้นไม้ หญ้า วัว ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตจะใช้อากาศในการหายใจ 

ส่วนกังหันลมใช้อากาศที่เคลื่อนที่ช่วยให้ใบพัดของกังหันหมุน) 

2. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่อง อากาศและชีวิตของสัตว์ โดยให้อ่านชื่อ

หน่วย และอ่านค าถามส าคัญประจ าหน่วยที่ 2 ในหนังสือเรียน  

หน้า 44 ดังนี้ สิ่งมีชีวิตใช้สิ่งใดบ้างในการด ารงชีวิต และใช้อย่างไร  

นักเรียนตอบค าถาม โดยครูยังไม่ต้องเฉลยค าตอบ และเมื่อเรียนจบ
หน่วยนี้แล้ว ครูถามค าถามนี้อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน  

3. นักเรียนอ่าน ชื่ อบท  และจุดประสงค์การ เรี ยนรู้ ประจ าบท  

ในหนังสือเรียน หน้า 45 จากนั้นครูใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 

ดังนี้ 

3.1  บทนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (อากาศและความส าคัญต่อ

สิ่งมีชีวิต) 

3.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบทนี้  เมื่อเรียนจบบทนี้

นักเรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง (ระบุส่วนประกอบของอากาศ 

บรรยายความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทาง

อากาศต่อสิ่งมีชีวิต น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษ

ทางอากาศ อธิบายการเกิดลม และบรรยายประโยชน์และโทษ

ของลม) 

4. นักเรียนอ่านแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียน หน้า 46 จากนั้นครูใช้

ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจว่า จากการอ่านแนวคิดส าคัญ 

ในการตรวจสอบความรู้ เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาค าตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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นักเรียนคิดว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (เรื่องลักษณะและ

ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ มลพิษทางอากาศ 

การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม) 

5. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 46 

โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียน จากนั้นครตูรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน โดยใช้ค าถาม 

ดังต่อไปนี้ 

5.1 อากาศมีอยู่ที่ใดบ้าง (อากาศมีอยู่รอบตัวเรา) 

5.2 อากาศมีความส าคัญอย่างไร (มนุษย์ พืชและสัตว์ใช้อากาศใน

การหายใจ) 

6. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับอากาศและความส าคัญต่อ

สิ่งมีชีวิตในส ารวจความรู้ก่อนเรียน 

7.  นักเรียนท าส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 44 

โดยนักเรียนอ่านค าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียนตอบค าถาม 

ซ่ึงค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

8. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมี

แนวคิดเกี่ยวกับอากาศและความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร โดยอาจสุ่ม

ให้นักเรียน 2-3 คน น าเสนอค าตอบของตนเอง โดยครูยังไม่ต้องเฉลย

ค าตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียน

จบบทนี้แล้ว ทั้งนี้ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่

น่าสนใจของนักเรียนแล้วน ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

แก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจของ

นักเรียนต่อไป 

 

 

 

 

 ในครั้ งถัดไป นักเรียนจะได้

เรียนเรื่องที่ 1 อากาศ ครูอาจเตรียมรูป

สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น รูปควันจาก

การเผาป่าที่ เข้าปกคลุมเมือง ท าให้

วิ สั ยทัศน์การมอง เห็นต่ าจนท า ให้

เครื่องบินไม่สามารถขึ้นและลงจอดได้ 

เพ่ือใช้ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน

เกี่ยวกับอากาศ 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แต่เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

      แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

  ไอน้ า 

 ปริมาณของไอน้ าในอากาศจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของบริเวณนั้น ๆ เช่น บริเวณที่ใกล้แหล่งน้ าก็จะมี   
ไอน้ าในอากาศมากกว่าบริเวณที่ไกลจากแหล่งน้ า 
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เรื่องที่ 1 อากาศ 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับอากาศ ซึ่งมีทั้ง

ส่วนประกอบของอากาศ มลพิษทางอากาศ การเคลื่อนที่ของ

อากาศกับการเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกต รวบรวมข้อมูลและระบุส่วนประกอบของอากาศ 

2. สังเกตและบรรยายสิ่งที่พบในอากาศกับมลพิษทาง

อากาศ 

3. รวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตน 

ในการลดมลพิษทางอากาศ 

4. วัดและเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศในบริเวณต่าง ๆ 

5. สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดลม 

6. สืบค้นข้อมูลและบรรยายประโยชน์และโทษของลม 

 

เวลา 11 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 

กรรไกร กระดาษ กระติกน้ าแข็ ง  กระป๋องทราย           

ผ้าสะอาดหรือกระดาษเยื่อ กระดาษเทาขาว ขวดน้ าพลาสติก

ขนาดเล็ก ขวดน้ าพลาสติกขนาดใหญ่ เชือกหรือด้าย ธูป     

ดินน้ ามัน ฝาขวดน้ า มีดคัตเตอร์ ถุงพลาสติก เทียนไข เทปใส  

เทอร์มอมิเตอร์ ไม้ขีดไฟ ไม้บรรทัด แว่นขยาย ยางรัดของ 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 3 เล่ม 1           หน้า 49-69 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 3 เล่ม 1   หน้า 47-65 



          คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์     122 

 

 

แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาท)ี 

ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับอากาศ โดยอาจใช้รูป
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น รูปควันที่ปกคลุมพ้ืนที่ในภาคเหนือ ท าให้ทัศน
วิสัยในการมองเห็นต่ าจนท าให้เครื่องบินไม่สามารถขึ้นและลงจอดได้ 
จากนั้นน าอภิปรายโดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
1.1 จากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด (นักเรียนตอบ

ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีฝุ่นละอองและมีควันไฟจาก   
การเผาป่า) 

1.2 ถ้าอากาศมีสภาพเช่นนี้ต่อไปนาน ๆ จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ท าให้เกิดปัญหาต่อ
การหายใจของสิ่งมีชีวิต และอาจท าให้เสียชีวิตได้) 

1.3 สถานการณ์นี้เป็นมลพิษทางอากาศหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิด
เช่นนั้น (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น สถานการณ์
นี้เป็นมลพิษทางอากาศเพราะควันที่ปกคลุมภาคเหนือซึ่งเกิดจาก
การเผาป่า ท าให้เกิดฝุ่นละอองจ านวนมากในบรรยากาศ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้) 

2.  ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่อง อากาศ โดยใช้ค าถาม

ว่าอากาศมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร  

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 49 
แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาแนวค าตอบและน าเสนอ ครูบันทึกค าตอบ
ของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียนอธิบาย
ความหมายของค าส าคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 49-50 โดยครูฝึกทักษะการ
อ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครู
ตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี้ 
5.1 อากาศมีอยู่ที่ใดบ้าง รู้ได้อย่างไร (อากาศมีอยู่รอบตัวเรา รู้ได้จาก

เมื่อโบกมือไปมาจะมีอากาศมาสัมผัสกับตัวเรา) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบ
ด้วยตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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5.2 มลพิษทางอากาศมีลักษณะอย่างไร (เป็นอากาศที่มีแก๊สบางชนิด 
สารพิษ หรือฝุ่นละอองในปริมาณมาก ที่ท าให้เกิดอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต) 

5.3 การกระท าของมนุษย์ที่ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง (การ
เผาไหม้เชื้อเพลิง การทิ้งขยะ การเผาป่าหรือการเกิดไฟป่า) 

5.4 ในชีวิตประจ าวันนักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศบ้างหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเป็นจริง) 

5.5 นักเรียนคิดว่าเราจะลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง) 

6. ครูน ารูปควันจากการเผาป่าทางภาคเหนือซึ่งครูใช้ตรวจสอบความรู้เดิม
ของนักเรียนมาให้นักเรียนดูอีกครั้ง จากนั้นครูและนักเรียนอภิปราย
ร่วมกันว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นมลพิษทางอากาศหรือไม่ (เป็นมลพิษ
ทางอากาศ เพราะมีฝุ่นละอองจ านวนมากเข้าปกคลุมพ้ืนที่ ซ่ึงอาจเป็น
อันตรายต่อมนุษย์ที่หายใจเข้าไป) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที)  
 

7. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า อากาศมีอยู่รอบตัวเรา 
เมื่ออากาศมีสิ่งเจือปน เช่น สารพิษ ฝุ่นละอองจนเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต จัดเป็นมลพิษทางอากาศ ซึ่งมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่        
เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

8. นักเรียนตอบค าถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 47 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน

รู้หรือยัง กับค าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
10. นักเรียนอ่านค าถามท้ายเรื่องที่อ่านและลองตอบค าถาม ดังนี้ 

10.1  อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
10.2  เราควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อลดมลพิษทางอากาศ 

ครูยังไม่เฉลยค าตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท า

กิจกรรม 

 

 

 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบ

อะไรบ้าง ครูควรเตรียมกระติกน้ าแข็ง

หรือลังโฟมพร้อมบรรจุน้ าแข็งให้เหลือ

พ้ืนที่เพียงพอที่จะใส่ถุงพลาสติกท่ีมี

อากาศเต็มถุงได้ นอกจากนี้ครูอาจ

เตรียมเครื่องเขียน เช่น กระดาษสีไม ้

หรือคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตที่มีโปรแกรม 

เช่น โปรแกรมกราฟิก (paint) โปรแกรม

เอกสาร (Microsoft word) หรือ

โปรแกรมประยุกต์ เช่น Animator  

หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือน ามาใช้ถ่าย

ภาพนิ่งหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

ทั้งหมดนี้ครูสามารถเลือกเตรียมไว้ให้

นักเรียนได้ตามความเหมาะสมเพ่ือใช้ใน

การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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   แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้ได้เมื่อเราโบกมือไปมา หรือเมื่อมีอากาศเคลื่อนที่หรือมีลมพัดมาถูก          

ตัวเรา 

 

 
 

มลพิษทางอากาศเป็นอากาศที่ไม่สะอาด หรือมีสิ่งเจือปนในอากาศ เช่น 

ฝุ่นละออง กลิ่น สารพิษ  

 

 
 

 

การเผาไหม้เชื้อเพลิง การทิ้งขยะ การเผาป่าหรือการเกิดไฟป่า 
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กิจกรรมท่ี 1.1 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
กิจกรรมน้ีนักเรียนจะได้สังเกตส่วนประกอบของ

อากาศ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพ่ือระบุส่วนประกอบของ
อากาศ  

 

เวลา  3  ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
สังเกต รวบรวมข้อมูลและระบุส่วนประกอบของ

อากาศ 
 

วัสดุ อุปกรณ์สําหรับทํากิจกรรม 
สิ่งทีค่รูต้องเตรียม/ห้อง 
1. กระติกนํ้าแข็ง 1-2 ใบ 
2. นํ้าแข็ง  2 กิโลกรมั 
สิ่งทีค่รูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ถุงพลาสติก 1 ใบ 
2. ยางรัดของ 1  เส้น 
3. ผ้าสะอาดหรือกระดาษเย่ือ 1  ผืน/แผ่น 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 S1 การสังเกต   
 S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 
 S8 การลงความเห็นจากข้อมลู 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน  ป.3 เล่ม 1      หน้า 51-54 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1  หน้า 47-51 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานและความรู้เดิมเกี่ยวกับส่วนประกอบของ
อากาศ โดยใช้แนวค าถามดังต่อไปนี้ 
1.1 เรามองเห็นอากาศท่ีอยู่รอบตัวหรือไม่ (มองไม่เห็น)  
1.2 อากาศรอบตัวเรามีส่วนประกอบอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจของตนเอง) 
1.3 อากาศในบริเวณต่าง ๆ มีส่วนประกอบเหมือนกันหรือไม่ 

อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของนักเรียน) 
2. ครูเชื่อมโยงความรู้ เดิมของนักเรียนไปสู่กิจกรรมที่ 1.1 โดยใช้

ค าถามดังนี้ ถ้าเราเก็บอากาศเข้าไปอยู่ในถุงพลาสติกและมัดปาก
ถุงไว้ เราจะสังเกตเห็นสิ่งใดในอากาศที่อยู่ภายในถุง (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งนักเรียนจะค้นพบค าตอบจากการท า
กิจกรรม)  

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียน 
หน้า 51 โดยร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์
ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ส่วนประกอบของ

อากาศ)  
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สังเกตและรวบรวม

ข้อมูล) 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (ระบุส่วนประกอบของ

อากาศ) 
4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 48 และ

อ่าน  สิ่งที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรม ซึ่งครูควรน าอุปกรณ์ต่าง ๆ มา
แสดงให้นักเรียนด ู

5. นักเรียนอ่านท าอย่างไรทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการท ากิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังนี้ 
5.1 กิจกรรมนี้นักเรียนต้องสังเกตสิ่งใด และใช้อวัยวะรับสัมผัส

ใดในการสังเกต (สังเกตภายในถุงพลาสติก โดยใช้ตามองดู
และใช้มือสัมผัส) 

ในการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

1. ครูแนะน าให้นักเรียนแกว่งถุงเพ่ือให้

อากาศเข้า ไปจนเต็มถุ ง  แต่ ไม่ ให้

นักเรียนเป่าอากาศเข้าไปในถุง โดย

เด็ดขาด 

2. ครูสามารถเตรียมภาชนะแช่เย็น เช่น 

ลังโฟม ถังน้ าแข็ง หรือใช้ช่องแช่แข็งของ

ตู้เย็นแทนกระติกน้ าแข็งได้  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ ชั กช วน ให้ นั ก เ รี ย น ไปห า
ค าตอบด้วยตนเองจากการอ่าน
เนื้อเรื่อง 
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5.2 ต้องสัมผัสภายในถุงพลาสติกกี่ครั้งและสัมผัสเมื่อใด (ต้อง
สัมผัสภายในถุงพลาสติก 2 ครั้ง โดยสัมผัสก่อนและหลังน า
ถุงพลาสติกไปแช่ในกระติกน้ าแข็ง) 

5.3 ก่อนสัมผัสภายในถุงพลาสติกจะต้องท าอย่างไร (เช็ดมือให้
แห้ง และใช้กระดาษเยื่อหรือผ้าสะอาดเช็ดผิวด้านนอกของ
ถุงพลาสติกให้แห้ง) 

5.4 วิธีการเก็บอากาศบรรจุในถุงท าได้อย่างไร (เปิดปาก
ถุงพลาสติกที่แห้ง แกว่งถุงไปมาให้อากาศเข้าไปเต็มถุง  
แล้วมัดปากถุงให้แน่น) 

5.5 ต้องน าถุงบรรจุอากาศไปแช่ในกระติกน้ าแข็งนานเท่าใด 
(แช่นาน 10 นาที) 

5.6 ต้องน าข้อมูลจากการสังเกตและจากการอ่านใบความรู้     
ไปท าอะไร (อภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศ และ
น าข้อมูลไปจัดกระท าและน าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ) 

5.7 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง (นักเรียน
ตอบตามประสบการณ์และความถนัดของนักเรียน เช่น         
ท าแผนผังความคิด ท าในโปรแกรมวาดรูป โปรแกรม
เอกสาร การถ่ายภาพเคลื่อนไหว) 

5.8 เรียงล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรมนี้ได้อย่างไร  
(1) สังเกตภายในถุงพลาสติกท่ีแห้ง 
 2) บรรจุอากาศเข้าไปในถุง น าไปแช่ในกระติกน้ าแข็ง    

10 นาท ี
 3) น าถุงออกจากกระติก เช็ดด้านนอกถุง แล้วสังเกต

ภายในถุงพลาสติก 
 4) อภิปรายผลการสังเกต 
 5) อ่านใบความรู้และอภิปรายส่วนประกอบของอากาศ 
 6) น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ)  

ครูควรบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือเป็นแนวทางให้

นักเรียนท ากิจกรรมตามล าดับ  
6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุ

อุปกรณ์และให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนการท ากิจกรรมใน
ท าอย่างไรข้อ 1-3 และบันทึกผลการท ากิจกรรมในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 48  

S1 สังเกตสิ่งที่พบบริเวณผิวด้านในของ
ถุงพลาสติกก่อนและหลังน าไปแช่ใน
กระติกน้ าแข็ง 

S6 น าเสนอส่วนประกอบของอากาศใน
รูปแบบที่น่าสนใจ 

S8 อภิปรายและลงความเห็นจากข้อมูลว่า
สิ่งที่พบบริเวณผิวด้านในของ
ถุงพลาสติกคืออะไร และสิ่งที่พบนั้น
เกิดข้ึนได้อย่างไร 

C4 น าเสนอข้อมูลจากการสังเกตและจาก
การอ่านใบความรู้เรื่องส่วนประกอบ
ของอากาศให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

C5 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของ
อากาศจากการสังเกตและจากการ
รวบรวมข้อมูลจากใบความรู้ และน า
ข้อมูลมาจัดกระท าข้อมูลในรูปแบบที่
น่าสนใจ 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการท ากิจกรรม 
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7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการสังเกต โดยใช้
ค าถามดังนี้ 
7.1 เมื่อนักเรียนสัมผัสที่ผิวด้านในของถุงพลาสติก่อนน าไปแช่ใน

กระติกน้ าแข็ง สิ่งที่พบคืออะไร (ไม่พบ) 
7.2 เมื่อนักเรียนสัมผัสที่ผิวด้านในของถุงพลาสติกหลังจากน าไป

แช่ในกระติกน้ าแข็งนาน 10 นาที สิ่งที่พบคืออะไร ทราบได้
อย่างไร (น้ า ทราบไดจ้ากการสังเกตและใช้มือสัมผัส) 

7.3 สิ่งที่พบที่ผิวด้านในของถุงพลาสติกในข้อ 7.2 มาจากไหน 
(จากอากาศที่อยู่ในถุง) 

7.4 จากกิจกรรมนี้ เราพบว่ามีสิ่งใดอยู่ในอากาศ (น้ า) 
8. นักเรียนรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศ 

โดยให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องส่วนประกอบของอากาศ 
9. หลังจากที่นักเรียนอ่านใบความรู้แล้ว ครูน าอภิปรายเกี่ยวกับ

ส่วนประกอบอากาศ โดยใช้ค าถามดังนี้ 
9.1 อากาศแห้งมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (มีแก๊สต่าง ๆ ได้แก่ แก๊ส

ไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และ
แก๊สอื่น ๆ) 

9.2 ในอากาศแห้ง มีแก๊สชนิดใดมากที่สุด และปริมาณเท่าใด 
(แก๊สไนโตรเจน มีปริมาณของแก๊ส 78 ส่วน ในอากาศ 100 
ส่วน) 

9.3 เรียงล าดับชนิดของแก๊สในอากาศแห้งจากปริมาณน้อยที่สุด
ไปหามากที่สุดได้อย่างไร (แก๊สที่มีปริมาณน้อยที่สุด คือ 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอ่ืน ๆ จากนั้นเป็นแก๊ส
ออกซิเจน และแก๊สที่มีปริมาณมากท่ีสุด คือแก๊สไนโตรเจน) 

9.4 อากาศบนโลกมีส่วนประกอบเหมือนหรือแตกต่างจาก
อากาศแห้ง อย่างไร (อากาศบนโลกมีชนิดของแก๊ส
เหมือนกับอากาศแห้ง แต่มีความแตกต่างคือ อากาศบนโลก
มีไอน้ าเป็นส่วนประกอบ)  

9.5 อากาศในแต่ละบริเวณมีปริมาณไอน้ าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
(อากาศในแต่ละบริเวณอาจมีปริมาณไอน้ าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นว่าเป็นพ้ืนที่ที่แห้งแล้ง หรือ
มีแหล่งน้ า ถ้าเป็นพ้ืนที่แห้งแล้งก็จะมีปริมาณไอน้ าใน
อากาศน้อยกว่าพ้ืนที่ใกล้แหล่งน้ า) 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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9.6 อากาศมีความส าคัญกับสิ่งมีชีวิตเพราะเหตุใด (สิ่งมีชีวิตใช้
แก๊สออกซิเจนในการหายใจ พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในการสร้างอาหาร หากไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตจะตาย) 

9.7 อากาศมีความส าคัญต่อโลกอย่างไร (อากาศมีผลต่อการเกิด
ลม ฝน หิมะ และลูกเห็บ) 

10. ครูชักชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเชื่อมโยงผลการท ากิจกรรม
กับข้อมูลที่ได้จากการอ่านใบความรู้ เรื่องส่วนประกอบของ
อากาศ โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
10.1 เมื่อบรรจุอากาศเข้าไปภายในถุง แล้วผูกปากถุงให้แน่น 

น าไปแช่ในกระติกน้ าแข็งนาน 10 นาที พบว่าในอากาศมี
อะไร (น้ า) 

10.2 น้ าที่พบในถุงพลาสติกเกี่ยวข้องกับไอน้ าที่เป็น
ส่วนประกอบของอากาศอย่างไร (น้ าที่พบในถุงพลาสติก
เกิดจากไอน้ าควบแน่นเป็นหยดน้ า) 

10.3 อากาศท่ีอยู่ในถุงพลาสติกเป็นอากาศแห้งหรืออากาศชื้น 
เพราะเหตุใด (เป็นอากาศชื้น เพราะมีไอน้ าเป็น
ส่วนประกอบ) 

10.4 จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและจากกการอ่านใบความรู้ 
สรุปได้ว่าอากาศมีส่วนประกอบใดบ้าง (อากาศประกอบ 
ด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊ส คาร์บอนได- 
ออกไซด์ และแก๊สอ่ืน ๆ เช่น อาร์กอน รวมถึงไอน้ า       
ในอากาศชื้น) 

ครูอธิบายเพ่ิมเติม หากนักเรียนยังไม่เข้าใจค าว่า ควบแน่น ดังนี้ 

การควบแน่นเกิดขึ้นเมื่อส่วนประกอบของอากาศคือไอน้ าซึ่งมีสถานะ

แก๊สและมองไม่เห็น เมื่อไอน้ าสัมผัสกับบริเวณที่เย็นกว่าหรือที่มี

อุณหภูมิต่ ากว่า เช่น บริเวณผิวของถุงพลาสติกที่น าไปแช่ในกระติก

น้ าแข็ง ไอน้ าจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ า ซึ่งการที่แก๊ส (ไอน้ า) เปลี่ยน

สถานะเป็นของเหลว (น้ า) เรียกว่า การควบแน่น เราจึงพบน้ าที่บริเวณ

ผิวด้านในของถุงพลาสติก ซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอน้ านั่นเอง 

11. หลังจากนักเรียนอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศแล้ว 
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดรูปแบบการน าเสนอส่วนประกอบของ
อากาศในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้    

S6 น าเสนอส่วนประกอบของ
อากาศในรูปแบบที่น่าสนใจ 

S8 อภิปรายส่วนประกอบของ
อากาศ 

C4 น าเสนอข้อมูลจากการสังเกต
และจากการอ่านใบความรู้เรื่อง
ส่วนประกอบของอากาศให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

C5 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของอากาศโดย
ร่วมกันอภิปรายส่วนประกอบ
ของอากาศในใบความรู้และน า
ข้อมูลมาจัดกระท าข้อมูลใน
รูปแบบที่น่าสนใจ 

C6 ใช้เทคโนโลยีช่วยในการ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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ซึ่งอาจจะเป็นกระดาษ สีไม้ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมกราฟิก (paint) โปรแกรมเอกสาร (Microsoft word) หรือ
แท็บเล็ตที่มีโปรแกรมประยุกต์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือน ามาใช้
ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

12. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เลือกในเวลาที่เหมาะสม 
โดยครูอาจให้นักเรียนให้คะแนนการน าเสนอของเพ่ือนที่มีรูปแบบ
น่าสนใจมากที่สุด 

13. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้ เ พ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของอากาศ รวมทั้งตรวจสอบแนวคิดคลาดเคลื่อนของ
นักเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า อากาศโดยทั่วไป
เป็นอากาศชื้น ประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่ง
แก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดคือแก๊สไนโตรเจน รองลงมาเป็นแก๊ส
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอ่ืน ๆ เช่น อาร์กอน 
ตามล าดับ และไอน้ าซึ่งมีปริมาณแตกต่างกันตามแต่ละพ้ืนที่ ส่วน
อากาศแห้งจะมีแก๊สทุกชนิดเป็นส่วนประกอบ ยกเว้นไอน้ า (S13)  

14. นักเรียนตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้แนว
ค าตอบที่ถูกต้อง 

15. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

16. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

17. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

 

 

 

 

 

 

 

    ถ้ า ค รู พ บ ว่ า นั ก เ รี ย น ยั ง มี

แนวคิดคลาดเคลื่ อน เกี่ ย วกับ

ส่ วนประกอบของอากาศ ใ ห้

ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี

แนวคิดที่ถูกต้อง 



 131 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์ 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมที่ 1.2 ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไร 
1. ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูควรเตรียมภาพบริเวณที่มีการจราจรแออัดหรือบริเวณก่อสร้างหรือ

วีดิทัศน์แสดงสภาวะอากาศในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก ๆ และมีคนสวมหน้ากากอนามัยเพ่ือ
ใช้ทบทวนความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ  

2. ในการท ากิจกรรม นักเรียนจะได้สังเกตสิ่ งที่ปรากฏบนเทปใสที่ติดบนกระดาษเทาขาว     
ครูควรเตรียมกระดาษเทาขาวที่ตัดไว้ดังรูปในกิจกรรมที่ 1.2 โดยเจาะรูที่ส่วนบนของ
กระดาษส าหรับร้อยเชือกเพ่ือน ากระดาษไปแขวนตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน (ควร
มากกว่า 1 บริเวณ) ครูควรส ารวจบริเวณที่จะให้นักเรียนน ากระดาษนี้ไปแขวน โดยเป็น
บริเวณที่ไม่มีอันตรายและไม่ท าให้กระดาษที่น าไปแขวนเกิดความเสียหาย เช่น ไม่เป็น
บริเวณท่ีมีน้ าหยด ไม่มีบุคคลอื่นไปรบกวน ไม่มีลมพัดแรงเกินไป  

3. ครูควรดาวน์โหลด QR code ในหนังสือเรียน หน้า 56 เพ่ือเตรียมเอกสารไว้ให้นักเรียน
วิเคราะห์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 
และอาจเตรียมแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

 
หลังจากเรียนบทที่ 1 เรื่อง 1 อากาศแล้ว นักเรียนจะได้เรียนบทที่ 2 การด ารงชีวิตของสัตว์       

ซึ่งการท ากิจกรรม 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต ในเรื่องที่ 1  
นักเรียนจะต้องเลี้ยงปลาเป็นเวลา 3 สัปดาห์  ครูจึงควรให้นักเรียนเริ่มท ากิจกรรมนี้หลังจากจบ
การเรียนกิจกรรมที่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง โดยให้นักเรียนอ่านท าอย่างไร ข้อ 1-5 
ในหนังสือเรียน หน้า 80 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายขั้นตอนการท ากิจกรรมจนนักเรียน
เข้าใจวิธีการท ากิจกรรม  จากนั้นให้นักเรียนเริ่มเลี้ยงปลา และสังเกตพฤติกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของปลา โดยวัดความยาวของปลาทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 79 เมื่อท ากิจกรรมครบทั้งสามสัปดาห์หรือเมื่อถึงชั่วโมง
เรียนของกิจกรรมนี้ ครูให้นักเรียนน าเสนอผลการเลี้ยงปลาและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของปลาและผลการวัดความยาวของปลา ซึ่งครูสามารถศึกษาวิธีการอภิปรายขั้นตอน
การท ากิจกรรมในท าอย่างไรข้อ 1-5 ได้จากคู่มือครูหน้า 205 กิจกรรมที่ 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใด
ในการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครเูพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

ภายในถุงพลาสติกแห้ง ใส ไม่มีสี ไม่พบ    
สิ่งใด 

สังเกต รวบรวมข้อมูล และระบุส่วนประกอบของอากาศ 

ภายในถุงพลาสติกชื้น มีหยดน้ าเล็ก ๆ เกาะอยู่ 

อากาศในถุงพลาสติก 

 

น้ า  

อากาศประกอบด้วยไอน้ า 

 

เปลี่ยนเป็นน้ า 
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อากาศแห้งโดยท่ัวไปประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งแก๊สที่มีปริมาณ

มากที่สุดคือแก๊สไนโตรเจน รองลงมาเป็นแก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ     

แก๊สอ่ืน ๆ เช่น อาร์กอน ตามล าดับ นอกจากนี้ในอากาศทั่วไปส่วนใหญ่ยังพบไอน้ าเป็น

ส่วนประกอบอีกด้วย 

นักเรียนน าเสนอข้อมูลได้ตามความคิดของกลุ่มในรูปแบบ 

ที่น่าสนใจ 
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สิ่งท่ีพบในถุงพลาสติก คือ น้ า เกิดจากไอน้ าที่เป็นส่วนประกอบของอากาศ

สัมผัสกับบริเวณที่เย็นกว่าเกิดการควบแน่น เปลี่ยนจากไอน้ าเป็นน้ า 

 

แตกต่างกัน โดยก่อนน าไปแช่ในกระติกน้ าแข็ง บริเวณผิวด้านในของ

ถุงพลาสติกแห้ง ใสไม่มีสี ไม่พบสิ่งใด แต่หลังจากน าไปแช่ในกระติกน้ าแข็ง 

พบว่าบริเวณผิวด้านในของถุงพลาสติกชื้น และมีน้ า  

 

อากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

และแก๊สอื่น ๆ เช่น อาร์กอน และไอน้ า 

 

แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สอื่น ๆ 

เช่น อาร์กอน ตามล าดับ 

ส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณไม่คงท่ี คือ ไอน้ า เพราะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม

ในบริเวณนั้น หากเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ไอน้ าในอากาศจะมีน้อย แต่หากเป็นพื้นที่ที่มี   

แหล่งน้ า ไอน้ าในอากาศก็จะมีมาก 
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เมื่อบรรจุอากาศเข้าไปในถุงพลาสติกแล้วน าไปแช่ในกระติกน้ าแข็ง พบว่าเกิดหยดน้ า

ภายในถุงพลาสติก ซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอน้ าในอากาศเป็นน้ า ไอน้ าจึงเป็น

ส่วนประกอบหนึ่งของอากาศ นอกจากนี้อากาศยังมีแก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอ่ืน ๆ เช่น อาร์กอน ในปริมาณจากมากไปหาน้อย 

ตามล าดับ ส่วนอากาศแห้งจะมีแก๊สต่าง ๆ เช่นเดียวกับอากาศโดยท่ัวไป แต่ไม่มีไอน้ า

เป็นส่วนประกอบ  

อากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนมากที่สุด รองลงมาเป็นแก๊สออกซิเจน แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอ่ืน ๆ เพียงเล็กน้อย ส่วนไอน้ าจะมีปริมาณแตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่  

 

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากกิจกรรมส ารวจความรู้ก่อนเรียน หรือการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตสิ่งที่พบ

บริเวณผิวด้านในของ

ถุงพลาสติกก่อนและ

หลังน าไปแช่ในกระติก

น้ าแข็ง 

 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดข้อมูลของ

สิ่งที่พบบริเวณผิวด้านใน

ของถุงพลาสติกก่อนและ

หลังน าไปแช่ในกระติก

น้ าแข็งได้ด้วยตนเอง แล้ว

บอกข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกตโดยไม่เพ่ิมความ

คิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดข้อมูลของ

สิ่งที่พบบริเวณผิวด้านใน

ของถุงพลาสติกก่อนและ

หลังน าไปแช่ในกระติก

น้ าแข็งได ้จากการชี้แนะ

ของครูหรือผู้อื่น หรือบอก

ข้อมูลโดยมีการเพ่ิมเติม

ความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ข้อมูลของสิ่งที่พบ

บริเวณผิวด้านในของ

ถุงพลาสติกก่อนและหลัง

น าไปแช่ในกระติก

น้ าแข็งได้เพียงบางส่วน 

หรือไม่สามารถบอก

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 

แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ

จากครูหรือผู้อ่ืน 

S6 การจัดกระท าและ

สื่อความหมายข้อมูล 

การจัดกระท าและสื่อ

ความหมายข้อมูลที่ได้

จากการท ากิจกรรม

และการอ่านใบความรู้

เรื่องส่วนประกอบของ

อากาศในรูปแบบที่

น่าสนใจ 

 

สามารถจัดกระท าข้อมูลที่

ได้จากการท ากิจกรรมและ

การอ่านใบความรู้เรื่อง

ส่วนประกอบของอากาศ

ในรูปแบบที่น่าสนใจผู้อ่ืน

เข้าใจได้และถูกต้อง ด้วย

ตนเอง 

 

สามารถจัดกระท าข้อมูลที่

ได้จากการท ากิจกรรมและ

การอ่านใบความรู้เรื่อง

ส่วนประกอบของอากาศ

ในรูปแบบที่น่าสนใจผู้อ่ืน

เข้าใจได้และถูกต้อง จาก

การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถจัดกระท า

ข้อมูลที่ได้จากการท า

กิจกรรมและการอ่านใบ

ความรู้เรื่อง

ส่วนประกอบของ

อากาศในรูปแบบที่

น่าสนใจ แต่ไม่สามารถ

ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

หรือไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะ

ได้รับค าชี้แนะจากครู

หรือผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น

จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก

ข้อมูลว่าสิ่งที่พบ

บริเวณผิวด้านในของ

สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้ว่าสิ่งที่พบบริเวณ

ผิวด้านในของถุงพลาสติก 

สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้ว่าสิ่งที่พบบริเวณ

ผิวด้านในของถุงพลาสติก 

สามารถลงความเห็น

จากข้อมูลได้ว่าสิ่งที่พบ

บริเวณผิวด้านในของ
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ถุงพลาสติกนั้นเกิดขึ้น

ได้อย่างไร 

นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรได้

ถูกต้อง ด้วยตนเอง 

นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรได้

ถูกต้อง จากการชี้แนะของ

ครูหรือผู้อื่น 

ถุงพลาสติกนั้นเกิดขึ้น

ได้อย่างไรได้เพียง

บางส่วน แม้ว่าจะได้

รับค าชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 

S13 การตีความ 

หมายข้อมูลและลง

ข้อสรุป 

การตีความหมาย

ข้อมูลจากการสังเกต

และการอ่านใบความรู้ 

แล้วลงข้อสรุปได้ว่า 

อากาศโดยทั่วไป

ประกอบด้วยแก๊ส   

ต่าง ๆ ในปริมาณท่ี

แตกต่างกัน ซึ่งแก๊สที่มี

ปริมาณมากที่สุดคือ

แก๊สไนโตรเจน 

รองลงมาเป็นแก๊ส

ออกซิเจนแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์

และแก๊สอ่ืน ๆ เช่น 

อาร์กอน ตามล าดับ 

และไอน้ าซึ่งมีปริมาณ

แตกต่างกันตามแต่ละ

พ้ืนที่ โดยอากาศแห้ง

จะไม่มีไอน้ าเป็น

ส่วนประกอบ 

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการสังเกตและ

การอ่านใบความรู้ แล้วลง

ข้อสรุปได้ว่าอากาศ

โดยทั่วไปประกอบด้วย

แก๊สต่าง ๆ ในปริมาณที่

แตกต่างกัน ซึ่งแก๊สที่มี

ปริมาณมากที่สุดคือแก๊ส

ไนโตรเจน รองลงมาเป็น

แก๊สออกซเิจนแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์และ

แก๊สอ่ืน ๆ เช่น อาร์กอน 

ตามล าดับ และไอน้ าซึ่งมี

ปริมาณแตกต่างกันตามแต่

ละพ้ืนที่ โดยอากาศแห้งจะ

ไม่มีไอน้ าเป็นส่วนประกอบ

ได้ด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการสังเกตและ

การอ่านใบความรู้ แล้วลง

ข้อสรุปได้ว่าอากาศ

โดยทั่วไปประกอบด้วยแก๊ส

ต่าง ๆ ในปริมาณท่ี

แตกตา่งกัน ซึ่งแก๊สที่มี

ปริมาณมากที่สุดคือแก๊ส

ไนโตรเจน รองลงมาเป็น

แก๊สออกซิเจน แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์และ

แก๊สอ่ืน ๆ เช่น อาร์กอน 

ตามล าดับ และไอน้ าซึ่งมี

ปริมาณแตกต่างกันตามแต่

ละพ้ืนที่ โดยอากาศแห้งจะ

ไม่มีไอน้ าเป็นส่วนประกอบ 

จากการชี้แนะของครูหรือ

ผู้อื่น 

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการสังเกต

และการอ่านใบความรู้ 

แล้วลงข้อสรุปได้ว่า

ส่วนประกอบของ

อากาศได้เพียงบางส่วน 

และลงข้อสรุปได้ไม่

สมบูรณ์ แม้ว่าจะได้

รับค าชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล

จากการสังเกตและ

การอ่านใบความรู้

เรื่องส่วนประกอบ

ของอากาศให้ผู้ อ่ืน

เข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล

จากการสังเกตและการ

อ่ า น ใ บ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

อากาศให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้

ถูกต้อง ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก

การสังเกตและการอ่านใบ

ความรู้เรื่องส่วนประกอบของ

อ า ก า ศ ใ ห้ ผู้ อ่ื น เ ข้ า ใ จ ไ ด้

ถูกต้อง จากการชี้แนะของครู

หรือผู้อื่น 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก

การสังเกตและการอ่านใบ

ความรู้เรื่องส่วนประกอบ

ของอากาศให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้

ถูกต้องเพียงบางส่วน แม้ว่า

จะได้รับค าชี้แนะจากครู

หรือผู้อื่น 

C5 ความ

ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับ

ผู้อืน่และการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ส่วนประกอบของ

อากาศโดย

เปรียบเทียบสิ่งที่พบ

ที่บริเวณผิวด้านใน

ของถุงพลาสติกก่อน

และหลังน าไปแช่ใน

กระติกน้ าแข็ง และ

ร่วมอภิปรายข้อมูล

ในใบความรู้และการ

น าข้อมูลมาจัด

กระท าข้อมูลใน

รูปแบบที่น่าสนใจ

รวมทั้งยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อืน่และการแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ

ส่วนประกอบของ

อากาศโดยเปรียบเทียบ

สิ่งที่พบที่บริเวณผิวด้าน

ในของถุงพลาสติกก่อน

และหลังน าไปแช่ใน

กระติกน้ าแข็ง และร่วม

อภิปรายข้อมูลใน      

ใบความรู้และการน า

ข้อมูลมาจัดกระท า

ข้อมูลในรูปแบบที่

น่าสนใจรวมทั้งยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ตลอดช่วงเวลาของการ

ท ากิจกรรม         

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

และการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่วนประกอบของ

อากาศโดยเปรียบเทียบสิ่งที่

พบที่บริเวณผิวด้านในของ

ถุงพลาสติกก่อนและหลัง

น าไปแช่ในกระติกน้ าแข็ง 

และร่วมอภิปรายข้อมูลในใบ

ความรู้และการน าข้อมูลมา

จัดกระท าข้อมูลในรูปแบบที่

น่าสนใจ รวมทั้งยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่นเป็นบาง

ช่วงเวลาของการท ากิจกรรม         

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้บ้ าง  แต่ ไม่ค่อยแสดง

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ

ส่วนประกอบของอากาศ

โดยเปรียบเทียบสิ่งที่พบที่

บ ริ เ ว ณ ผิ ว ด้ า น ใ น ข อ ง

ถุงพลาสติกก่อนและหลัง

น าไปแช่ในกระติกน้ าแข็ง 

และไม่ ได้ ร่ วมอภิปราย

ข้อมูลในใบความรู้และการ

น า ข้ อ มู ล ม าจั ด ก ร ะท า

ข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ 

รวมทั้ ง ไม่ ยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่น  
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กิจกรรมที่ 1.2 ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกการสังเกตสิ่งที่พบใน

อากาศจากบริ เวณต่างๆ ของโรงเรียนและที่บ้าน 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลด
มลพิษทางอากาศ  

เวลา 3 ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและบรรยายสิ่งที่พบในอากาศกับมลพิษ
ทางอากาศ 

2. รวบรวมข้ อมู ลและน า เสนอแนวทา งการ         
ปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศ   

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. เทปใส    1 ม้วน 
2. เชือก    1 ม้วน  
3. กรรไกร   1 เล่ม 
4. ไม้บรรทัด   1 อัน 

   สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/คน 
  กระดาษเทาขาวที่เจาะช่อง  2 แผ่น 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 S1 การสังเกต  
 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1    หน้า 55-59 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.3 เล่ม 1  หน้า 52-58 
3. วีดิทัศน์ส าหรับการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

มลพิษทางอากาศและแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดมลพิษทางอากาศจากเว็บไซต์ เช่น  
 ผลกระทบและแนวทางการป้องกันมลพิษ

ทางอากาศ 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=AK_e3mdxppg 

 มลพิษทางอากาศคืออะไรและแนวทางการ
ลดมลพิษทางอากาศ  
https://www.youtube.com/watch?v=
NI3_46V_K04 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูน ารูปบริเวณที่มีการจราจรแออัดหรือบริเวณก่อสร้างหรือวีดิทัศน์ที่

แสดงสภาพอากาศในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก ๆ และมีคนสวม

หน้ากากอนามัย  เพ่ือตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 

โดยใช้ค าถามนักเรียนดังนี้ 

1.1 เพราะเหตุใดคนในรูปจึงสวมหน้ากากอนามัย (นักเรียนตอบ

ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น เพราะบริเวณนั้นมีฝุ่นละออง

มาก) 

1.2 นักเรียนคิดว่าบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก ๆ เป็นบริเวณที่มีมลพิษ

ทางอากาศหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ

ตนเอง เช่น บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก ๆ เป็นบริเวณที่มีมลพิษ

ทางอากาศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต หากฝุ่นละออง

เหล่านั้นเข้าไปในร่างกายของเรา เช่น เข้าตาจะท าให้ระคาย

เคืองตา หรือเข้าจมูกอาจท าให้หายใจไม่สะดวก) 

1.3 ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน นักเรียนได้ท าอะไรบ้างที่ก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศ (นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง) 

1.4 แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศท าได้อย่างไร 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.2 โดยใช้ค าถาม

ดังนี้  กิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเราจะปฏิบัติตน

อย่างไรเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ

ตนเอง ซึ่งนักเรียนจะค้นพบค าตอบจากการท ากิจกรรม) 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น ครูและนักเรียนร่วมกัน

อภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดย

ใช้ค าถามดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (สิ่งที่พบในอากาศกับ

มลพิษทางอากาศ แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทาง

อากาศ) 

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สังเกตและรวบรวมข้อมูล) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ ชั กช วน ให้ นั ก เ รี ย น ไปห า
ค าตอบด้วยตนเองจากการท า
กิจกรรม 
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3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (บรรยายสิ่งที่พบในอากาศ

กับมลพิษทางอากาศ และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการ

ลดมลพิษทางอากาศ) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ลงในแบบบันทึก

กิจกรรม หน้า 52 และ 53 โดยครูให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้นักเรียนเติม

จุดประสงค์ให้ถูกต้อง  

5. นักเรียนอ่านสิ่งที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรม จากนั้นครูน าวัสดุอุปกรณ์ที่

ใช้ในการท ากิจกรรมมาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง 

6. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 1 ทีละข้อ ครูฝึกทักษะการอ่านโดยใช้

วิธีฝึกอ่านที่ เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครู

ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการท ากิจกรรมจนนักเรียนเข้าใจ

ล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้  

6.1 นักเรียนต้องเจาะกระดาษเทาขาวแล้วติดเทปใสดังรูปกี่แผ่น          

(2 แผ่น)  

6.2 นักเรียนต้องน ากระดาษที่ติดเทปใสไปแขวนที่ใดบ้าง แขวน

อย่างไร (แขวนที่โรงเรียนและที่บ้าน แขวนโดยเจาะรูด้านบน

ของกระดาษส าหรับร้อยเชือก และน าไปแขวนตามที่ต่าง ๆ 

อย่างน้อย 2 วัน) 

หมายเหตุ ครูควรแนะน าให้นักเรียนแขวนกระดาษบริเวณที่โล่ง

นอกอาคารหรือนอกบ้าน แต่ไม่ควรมีลมพัดแรง หรือมีผู้คน

รบกวน 

6.3 นักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้าง และสังเกตเมื่อใด (สังเกตบริเวณ

เทปใสด้านที่เป็นกาวก่อนน าไปแขวนและหลังจากแขวนแล้ว 2 

วัน และสังเกตสภาพแวดล้อมของบริเวณที่น ากระดาษเทาขาว

ไปแขวน) 

6.4 นักเรียนต้องใช้แว่นขยายเมื่อต้องการสังเกตสิ่งใด (ใช้แว่นขยาย

สังเกตบริเวณเทปใสให้ละเอียดขึ้นหลังจากแขวนกระดาษไว้ที่

บริเวณต่าง ๆ เป็นเวลา 2 วัน) 

6.5 นักเรียนจะบันทึกผลการสังเกตที่ใด (บันทึกลงในแบบบันทึก

กิจกรรมหน้า 52) 

ตอนที่ 1 
S1 สังเกตสิ่งที่ติดอยู่ที่เทปใสซึ่งน าไปแขวน

ไว้ที่ โรงเรียนและบ้านโดยใช้ตาและ    
แว่นขยาย 

S8 ลงความเห็นจากข้อมูลว่ าสิ่ งที่ พบ      
จากการท ากิจกรรมน่าจะเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดมลพิษทาง
อากาศหรือไม่ เพราะเหตุใด 

C5 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ท ากิจกรรมกับการเกิดมลพิษทางอากาศ
ในบริเวณต่าง ๆ  

 
 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการท ากิจกรรม 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์  

 

143 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6.6 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและลงความเห็นจากผลการสังเกต

เกี่ยวกับเรื่องอะไร และบันทึกที่ใด (ต้องร่วมกันอภิปรายและลง

ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบบนเทปใสว่าเกิดจากสภาพแวดล้อม

บริเวณที่แขวนกระดาษเทาขาวนั้นมีมลพิษทางอากาศหรือไม่ 

เพราะเหตุใด บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 53) 

6.7 นักเรียนจะเรียงล าดับวิธีการท ากิจกรรมทั้งหมดอย่างไร  

(1) เจาะกระดาษเทาขาว 2 แผ่นและติดเทปใส สังเกต 

 2) น ากระดาษไปแขวนที่โรงเรียน และท่ีบ้าน 

 3) แขวนกระดาษไว้อย่างน้อย 2 วัน สังเกต 

 4) อภิปรายว่าผลที่ได้จากการท ากิจกรรมและวิเคราะห์ว่าเกิด

จากมลพิษทางอากาศหรือไม่ เพราะเหตุใด) 

ครูบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมบนกระดานเพ่ือเป็นแนวทางใน

การท ากิจกรรมของนักเรียน 

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ช่วยกันท ากิจกรรมตามล าดับ ซึ่งขณะนักเรียนท ากิจกรรม ครูควรเดินดู

การท ากิจกรรมของนักเรียนเพ่ือให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือตาม   

ความจ าเป็น 

8. หลังจากท ากิจกรรมครบ 2 วัน นักเรียนบันทึกผลการสังเกตลักษณะ

ของเทปใสด้านที่เป็นกาวที่แขวนไว้ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและ

แขวนไว้ที่บ้าน จากนั้นครูอาจให้นักเรียนน าเสนอผลการสังเกต พร้อม

บอกสภาพแวดล้อมของบริเวณที่แขวนไว้ โดยครูอาจเขียนตาราง 1 

ลักษณะของเทปใสบนกระดาษที่น าไปแขวนไว้บริเวณต่าง ๆ ตาม   

แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 52 ไว้บนกระดาน 

9. ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 

9.1 บริเวณเทปใสด้านที่เป็นกาวบนแผ่นกระดาษ ก่อนและหลัง

น าไปแขวนในบริเวณต่าง ๆ มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน 

อย่างไร (แตกต่างกัน โดยก่อนน าแผ่นกระดาษไปแขวนไม่พบ 

สิ่งใดติดอยู่บนเทปใส แต่เมื่อแขวนแผ่นกระดาษเป็นเวลา 2 วัน 

พบว่ามีฝุ่นละอองเล็ก ๆ มีผงสีด าเล็ก ๆ หรือเศษไม้เล็ก ๆ     ติด

อยู่บนเทปใส) 

ครูอาจเขียนตารางนี้ไว้บนกระดาน เพื่อบันทึกข้อมูล

ที่นักเรียนน าเสนอ ดังตัวอย่าง 

ตาราง ลักษณะที่พบบริเวณเทปใสด้านที่มีกาว 

สภาพแวดล้อม และการเกิดมลพษิทาง

อากาศในบริเวณต่าง ๆ  ที่น ากระดาษไป

แขวนไว้ 
 

กลุ่ม
ท่ี 

 
บริเวณ
ท่ีแขวน 

ลักษณะท่ีพบบริเวณ
เทปใสด้านที่มีกาว 

 
  สภาพแวดล้อม 

ก่อน
แขวน 

หลัง
แขวน 

1 ใต้ต้นไม้ ไม่มีฝุ่น มีฝุ่นติด
เล็กน้อย 

อากาศเย็นสบาย 

2 ริมถนน ไม่มีฝุ่น มีฝุ่นติด
มาก 

มีรถวิ่งตลอดทั้งวัน 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ครูสามารถปรับเวลาในการ
แ ข ว น ก ร ะด า ษ ไ ด้ ต า ม ค ว าม
เหมาะสม ซึ่งอาจใช้เวลา 1 วัน
หรือมากกว่า 1 วัน โดยพิจารณา
ว่านักเรียนสามารถเห็นผลการท า
กิจกรรมได้ชัดเจนหรือไม่ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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9.2 สิ่งที่พบบนเทปใสที่ในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนแตกต่างกัน

หรือไม่ อย่างไร (ค าตอบขึ้นอยู่กับการท ากิจกรรม เช่น ไม่

แตกต่างกัน คือ มีฝุ่นละอองติดอยู่บนเทปใสเหมือนกัน หรือ 

แตกต่างกัน คือ มีปริมาณฝุ่นละอองที่พบไม่เท่ากัน โดยบริเวณ

ริมถนนมีปริมาณฝุ่นละอองติดที่เทปใสมากกว่าใต้ต้นไม้) 

9.3 สิ่งที่พบบนเทปใสที่บ้านของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันหรือไม่ 

อย่างไร (ค าตอบขึ้นอยู่กับการท ากิจกรรม เช่น ไม่แตกต่างกัน 

คือ มีฝุ่นละอองติดอยู่บนเทปใสในปริมาณที่ เท่ากัน หรือ 

แตกต่างกัน คือ มีปริมาณฝุ่นละอองที่พบในปริมาณที่ไม่เท่ากัน 

โดยบริเวณติดถนนมีปริมาณฝุ่นละอองติดที่เทปใสมากกว่า

ภายในบ้าน) 

9.4 เพราะเหตุใด แต่ละบริเวณจึงพบปริมาณฝุ่นละอองแตกต่างกัน 

(เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณแตกต่างกัน) 

9.5 สิ่งที่ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศในกิจกรรมนี้คืออะไร (ฝุ่น

ละออง) 

9.6 บริเวณใดของโรงเรียนที่มีมลพิษทางอากาศ เพราะเหตุใด 

(ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรม เช่น บริเวณริมถนนเพราะ

มีฝุ่นละอองมาก)  

9.7 บ้านของนักเรียนคนใดมีมลพิษทางอากาศ เพราะเหตุ ใด 

(ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรม เช่น บ้านของ......มีมลพิษ

ทางอากาศ เพราะมีฝุ่นละอองจ านวนมากซึ่งมาจากโรงสีข้าว) 

9.8 ถ้าเราสูดอากาศที่อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เราจะเป็น

อย่างไร (นักเรียนอาจตอบว่า อาจป่วย หายใจไม่สะดวก) 

10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร ตอนที่ 1 โดยครู

อาจใช้ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

11. ครูเชื่อมโยงผลการท ากิจกรรมในตอนที่ 1 เข้าสู่กิจกรรมตอนที่ 2 โดย

ใช้ค าถามดังนี้ 

11.1 ถ้าเราต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศ เราต้อง

ปฏิบัติตนอย่างไร เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ

ของตนเอง เช่น ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหลีกเลี่ยงที่จะอยู่

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

จากผลการท ากิจกรรมหากพบฝุ่ น
ละอองบนเทปใส อากาศบริเวณนั้นอาจจัด
ว่าเป็นเป็นมลพิษทางอากาศได้ แต่การ
พิจารณาว่าอากาศบริเวณใดเป็นมลพิษทาง
อากาศ อาจต้องพิจารณาในเรื่องปริมาณฝุ่น
ละออง ระยะเวลาที่พบฝุ่นละออง และผลที่
เกิดข้ึนกับสิ่งมีชีวิตด้วย 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 
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ในบริเวณนั้นเป็นเวลานาน เพราะอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย

ได้)  

11.2 กิจกรรมใดบ้างในชีวิตประจ าวันที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

และมีแนวทางการปฎิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศอย่างไร 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น การทิ้งขยะโดยไม่

คัดแยกขยะ ซึ่งท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น แนวทางการปฏิบัติคือ

ควรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง) 

12. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 2 ทีละข้อ ครูฝึกทักษะการอ่านโดยใช้

วิธีฝึกอ่านที่ เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครู

ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม

ดังนี้ 

12.1 เมื่อสังเกตรูป นักเรียนต้องบันทึกอะไรบ้าง และบันทึกที่ใด 

(บันทึกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผลของมลพิษทาง

อากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษ

ทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมนั้น ๆ ลงในแบบบันทึกกิจกรรม

หน้า 53-54) 

12.2 นักเรียนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

(รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง 

แก๊ส หรือสารเจือปนต่าง ๆ และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตน

เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ) 

12.3  นักเรียนบันทึกผลการวิเคราะห์แนวทางการปฎิบัติตนเพ่ือลด

มลพิษทางอากาศที่ใด (ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 54) 

12.4 นักเรียนจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทาง

อากาศในรูปแบบใดที่น่าสนใจ (นักเรียนตอบตามที่คิดไว้ เช่น 

ท าแผนผังความคิด วาดรูป โปรแกรมกราฟิก (paint) โปรแกรม

เอกสาร (Microsoft word) โปรแกรมประยุกต์ ถ่ายภาพนิ่งหรือ

ถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที)่   

12.5 นักเรียนจะเรียงล าดับวิธีการท ากิจกรรมอย่างไร  

 (1) สังเกตรูปหน้า 56 

ตอนที่ 2 
S1 สังเกตกิจกรรมต่าง ๆ ในรูป 
S8 ลงความเห็นจากข้อมูลในรูปว่ากิจกรรม

ใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและ
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร 

C4 น าเสนอกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ผลของมลพิษทางอากาศท่ีมีต่อ
สิ่งมีชีวิต และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศ 

C5 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทาง
อากาศ และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศ 

C6 ใช้เทคโนโลยีช่วยน าเสนอข้อมูลที่
รวบรวมได้ในรูปแบบที่สนใจ 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการท ากิจกรรม 
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  2) วิเคราะห์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและผลต่อ

สิ่งมีชีวิต แนวทางการปฎิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 

บันทึกผล 

     3) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 

  4) วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษ

ทางอากาศ บันทึกผล) 

ครูบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมบนกระดานเพ่ือเป็นแนวทางใน

การท ากิจกรรมของนักเรียน 

13. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร ตอนที่ 2 แล้วให้

นักเรียนท ากิจกรรมไปทีละข้อและบันทึกผล โดยครูคอยแนะน าและให้

ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

14. หลังจากท ากิจกรรมเสร็จแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศซึ่งนักเรียนได้จัดกระท าในรูปแบบที่น่าสนใจ 

โดยอาจให้จัดแสดงหน้าห้องเรียนแล้วให้นักเรียนทุกคนเดินชมผลงาน

ของเพ่ือน แล้วร่วมกันให้คะแนนการน าเสนอของกลุ่มที่น่าสนใจมาก

ที่สุด 

15. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้ค าถามดังนี้ 

15.1 จากรูปกิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผล

ต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร (การปล่อยควันจากรถยนต์   ควันจาก

โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพราะท าให้เกิด

ฝุ่นละอองจ านวนมาก  และมีแก๊สพิษในอากาศ การทิ้งขยะและ

การขับถ่ายของสุนัขก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพราะท าให้เกิด

กลิ่นเหม็น)  

15.2 กิจกรรมดังกล่าว (ข้อ 15.1) ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร (นักเรียน

ตอบตามความคิดของตนเอง เช่น ควันจากรถยนต์และควันจาก

โรงงานอุตสาหกรรมมีผลต่อการหายใจของทั้งมนุษย์ สัตว์ และ

พืช บดบังแสงที่พืชน ามาใช้ในการสร้างอาหาร ท าให้บ้านเรือน

สกปรก และถ้ามีควันมาก ๆ จะท าให้มีผลต่อการมองเห็น       

สิ่งต่าง ๆ ไม่ชัดเจน การทิ้งขยะไม่ถูกที่ท าให้เกิดความสกปรก

เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ในมนุษย์และ

สัตว์ได้) 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

  ครูสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อให้นักเรียน
ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
ที่เกิดจากฝุ่นละออง แก๊ส  หรือสารเจือปน
ต่าง ๆ โดยครูสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ได้จาก 

http://ipst.me/10910 หรือสามารถเปิด
วีดิทัศน์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้จาก  
 สาเหตุของมลพิษทางอากาศ 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=JHND-PlpVj8   

 ผลกระทบและแนวทางการป้องกัน
มลพิษทางอากาศ 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=AK_e3mdxppg  

 มลพิษทางอากาศคืออะไรและแนว
การลดมลพิษทางอากาศ  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=NI3_46V_K04  

หรือจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

http://ipst.me/10910
https://www.youtube.com/watch?v=JHND-PlpVj8
https://www.youtube.com/watch?v=JHND-PlpVj8
https://www.youtube.com/watch?v=AK_e3mdxppg
https://www.youtube.com/watch?v=AK_e3mdxppg
https://www.youtube.com/watch?v=NI3_46V_K04
https://www.youtube.com/watch?v=NI3_46V_K04


คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์  

 

147 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

15.3 แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศที่ เกิดจาก

กิจกรรมดังกล่าว ท าได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิดของ

ตนเอง เช่น ใช้รถสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ลดการใช้วัสดุที่ท าให้

เกิดขยะ) 

16. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบหรือซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

การลดมลพิษทางอากาศ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า 

อากาศที่มีฝุ่นละอองจ านวนมาก การเพ่ิมปริมาณของแก๊ส หรือสาร  

เจือปนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผล

ต่อสิ่งมีชีวิต เช่น หายใจไม่สะดวกหรืออาจเป็นโรคเกี่ยวกับระบบ

หายใจหรือโรคอ่ืน ๆ ตามมาได้ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษ

ทางอากาศท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ

ในแต่ละบริเวณ (S13)  

17. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร ตอนที่ 2 และ

ร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

18. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน  

สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 

และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

19. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพ่ิมเติม

ใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ

ตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่

น าเสนอ 

20. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอน

ใดบ้าง  

21. ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายค าถามชวนคิด ในหนังสือเรียน หน้า 59 

โดยอาจให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือหาค าตอบ  

 

 

 

 

 

    ถ้ า ค รู พ บ ว่ า นั ก เ รี ย น ยั ง มี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษ
ทางอากาศให้ร่วมกันอภิปรายจน
นักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้อง 

 

 

 ในครั้ งถัดไป นักเรียนจะได้
เ รี ยนกิจกรรมที่  1.3 ลมเกิดขึ้ น ได้
อย่างไร ครูวางแผนเลือกบริเวณต่าง ๆ 
ในโรงเรียนที่ปลอดภัยกับนักเรียน 
เ พ่ือให้น า เทอร์มอมิ เตอร์ ไปแขวน 
นอกจากนี้ครูอาจให้นักเรียนเตรียมขวด
พลาสติกเปล่าแบบหนาขนาด 1,500 
มิลลิลิตร และขวดพลาสติกเปล่าใบเล็ก
ขนาด 600 มิลลิลิตรมาอย่างละ 1 ใบ
ต่อกลุ่ม หรือครู เตรียมไว้ ให้ เ พ่ือให้
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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              แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกตและบรรยายส่ิงที่พบในอากาศกับมลพิษทางอากาศ 

นักเรียนวาดรูปตามที่สังเกตได้ 

นักเรียนตอบ

ตามที่สังเกตได้ 

เช่น ใกล้ถนน  

มีรถวิ่งไปมา 

มีต้นไม้หลาย

ต้น นักเรียนวาดรูปตามที่สังเกตได้ 
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รวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดมลพิษ 

ฝุ่นละออง 

การปล่อยควันจากรถยนต์ เวียนศีรษะ หายใจ       

ไม่สะดวก 

ใช้รถสาธารณะแทน         

การใช้รถส่วนตัว 

เป็นสิ่งเจือปนอยู่ในอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต 

ทางอากาศ 

การปล่อยควันจาก

โรงงานอุตสาหกรรม 

เวียนศีรษะ หายใจ         

ไม่สะดวก 

ปลูกต้นไม้ ลดการปล่อยควัน 

นักเรียนตอบตามท่ีได้วิเคราะห์กิจกรรมในรูป 
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แนวค าตอบ เช่น การปลูกต้นไม้ การใช้รถสาธารณะหรือการเดินทางไป

ด้วยกันเพื่อลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงจากรถยนต์หลายคัน  การคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สามารถน าขยะ

ที่ใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ 

 

การทิ้งขยะ ส่งกล่ินหม็น ลดการใช้สิ่งของที่

ก่อให้เกิดขยะ 

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

การขับถ่ายของสุนัข ส่งกล่ินหม็น ฝึกให้สุนัขขับถ่ายให้เป็นที่  

หรือเก็บมูลสุนัขไปท้ิงในที่

ที่เหมาะสม 
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นักเรียนน าเสนอในรูปแบบท่ีน่าสนใจ 
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นักเรียนตอบตามท่ีสังเกตได้ เช่น แตกต่างกัน  โดยเมื่อแขวนกระดาษที่มี

เทปใสที่บริเวณโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้ถนนพบว่ามีฝุ่นละอองติดอยู่ที่เทปใส

มากกว่าเทปใสที่แขวนไว้ที่บ้าน 

นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น ไม่เท่ากัน เพราะแต่ละบริเวณมีสภาพแวดล้อม

แตกต่างกัน 

นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ เช่น เม่ือน าเทปใสไปแขวนในบริเวณต่าง ๆ  

พบว่ามีฝุ่นละอองมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละ

บริเวณ 
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การปล่อยควันจากรถยนต์ การปล่อยแก๊สหรือควันจากโรงงานอุตสาหกรรม 

การเผาขยะ การเผาป่า การทิ้งขยะ ฯลฯ  

แนวทางการปฏิบัติตนขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น การ

ปลูกต้นไม้เพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การ

เผาขยะ การเผาป่า  หรือการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ 

กิจกรรมหลายกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เช่น ควันที่เกิดจากการใช้รถยนต์       

การเผาขยะ  การทิ้งขยะ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต เช่น 

การหายใจน าแก๊สที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเข้าไป กลิ่นเหม็นมีผลท าให้วิงเวียน

ศีรษะ หรือขยะท่ีหมักหมมท าให้เกิดโรคได้ ส่วนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลด

มลพิษทางอากาศมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดมลพิษ เช่น การปลูก

ต้นไม้ช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  

กิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจ าวันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิต แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษทางอากาศมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับ

สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศนั้น 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 

ไม่ควรท า เพราะการเผาไหม้ของถ่านจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมา ท าให้อากาศในเต็นท์มีปริมาณ
ของแก๊ส 2 ชนิดเพิ่มมากขึ้น และเม่ือนักท่องเที่ยวหายใจสูดเอา
อากาศเข้าไป ท าให้ร่างกายได้รับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็น
อันตรายต่อร่างกายมากขึ้น รวมทั้งท าให้ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจน
ซึ่งเป็นแก๊สที่จ าเป็นต่อร่างกายน้อยลง ท าให้เกิดอาการง่วงหลับโดย
ไม่รู้ตัว และเสียชีวิตได้ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากกิจกรรมส ารวจความรู้ก่อนเรียน หรือการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไร 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตสิ่งที่ติด

เทปใสที่แขวนไว้ที่

โรงเรียนและบ้านโดย

ใช้ตาและแว่นขยาย 

และการสังเกต

กิจกรรมในรูปที่

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ 

 

สามารถใช้ตาและแว่น

ขยายบอกรายละเอียด

ของสิ่งที่ติดเทปใสที่

แขวนไว้ที่โรงเรียนและ

บ้าน และใช้ตาสังเกต

กิจกรรมในรูปที่

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศได้ด้วยตนเอง 

โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็น  

สามารถใช้ตาและแว่น

ขยายบอกรายละเอียด

ของสิ่งที่ติดเทปใสที่

แขวนไว้ที่โรงเรียนและ

บ้าน และใช้ตาสังเกต

กิจกรรมในรูปที่

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศได้ จากการชี้แนะ

ของครูหรือผู้อื่น หรือมี

การเพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ตาและแว่น

ขยายบอกรายละเอียดของ

สิ่งที่ติดเทปใสที่แขวนไว้ที่

โรงเรียนและบ้าน และใช้

ตาสังเกตกิจกรรมในรูปที่

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศได้เพียงบางส่วน 

แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ

จากครูหรือผู้อ่ืน 

S8 การลงความ 

เห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้ว่าสิ่งที่พบ

จากกิจกรรม 

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศหรือไม่ และ

จากรูป กิจกรรมใด

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ และส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิตอย่างไร 

สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ด้วยตนเองว่า  สิ่งที่พบ

จากกิจกรรม ก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศหรือไม่ 

และจากรูป กิจกรรมใด

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ และส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิตอย่างไร 

สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

จากการชี้แนะของครู

หรือผู้อื่นว่า สิ่งที่พบจาก

กิจกรรม ก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศหรือไม่ 

และจากรูป กิจกรรมใด

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ และส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิตอย่างไร 

สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนว่าสิ่ง

ที่พบจากกิจกรรม 

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศหรือไม่ และจากรูป 

กิจกรรมใดก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศ และ

ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร 

แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ

จากครูหรือผู้อ่ืน  
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 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การตีความ 

หมายข้อมูลและลง

ข้อสรุป 

การตีความหมาย

ข้อมูลจากการสังเกต 

และลงข้อสรุป

เกี่ยวกับสิ่งที่อาจท า

ให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ และบริเวณที่

อาจมีมลพิษทาง

อากาศ และ

ตีความหมายข้อมูล

จากการรวบรวม

ข้อมูลและลงข้อสรุป

เกี่ยวกับ กิจกรรมที่

ก่อให้มลพิษทาง

อากาศ และส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิต และ

แนวทางในการ

ปฏิบัติตนเพื่อลด

มลพิษทางอากาศ  

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการสังเกต 

และลงข้อสรุปเกี่ยวกับ

สิ่งที่อาจท าให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ และบริเวณ

ที่อาจมีมลพิษทางอากาศ 

และตีความหมายข้อมูล

จากการรวบรวมข้อมูล

และลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 

กิจกรรมที่ก่อให้มลพิษ

ทางอากาศ และส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิต และแนวทางใน

การปฏิบัติตนเพื่อลด

มลพิษทางอากาศได้

ถูกต้องด้วยตนเอง 

 

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการสังเกต 

และลงข้อสรุปเกี่ยวกับ

สิ่งที่อาจท าให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ และบริเวณ

ที่อาจมีมลพิษทางอากาศ 

และตีความหมายข้อมูล

จากการรวบรวมข้อมูล

และลงข้อสรุปเกี่ยวกับ 

กิจกรรมที่ก่อให้มลพิษ

ทางอากาศ และส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิต และแนวทางใน

การปฏิบัติตนเพื่อลด

มลพิษทางอากาศได้

ถูกต้อง จากการชี้แนะ

ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการสังเกต และ

ลงข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่

อาจท าให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ และบริเวณที่อาจ

มีมลพิษทางอากาศ และ

ตีความหมายข้อมูลจาก

การรวบรวมข้อมูลและลง

ข้อสรุปเกี่ยวกับ กิจกรรม

ที่ก่อให้มลพิษทางอากาศ 

และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต 

และแนวทางในการปฏิบัติ

ตนเพื่อลดมลพิษทาง

อากาศได้ไม่ถูกต้อง แม้ว่า

จะได้รับค าชี้แนะจากครู

หรือผู้อื่น 

 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอกิจกรรมที่

ก่อให้ เกิดมลพิษทาง

อากาศ ผลต่อสิ่งมีชีวิต 

และแนวทางการปฏิบัติ

ตนเพ่ือลดมลพิษทาง

สามารถน าเสนอกิจกรรมที่

ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ม ล พิ ษ ท า ง

อากาศ ผลต่อสิ่ งมีชี วิต 

และแนวทางการปฏิบัติตน

เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ

สามารถน าเสนอกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

ผลต่อสิ่งมีชีวิต และแนวทาง

การปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษ

ทางอากาศให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้

สามารถน าเสนอกิจกรรม

ที่ ก่อให้ เกิดมลพิษทาง

อากาศ ผลต่อสิ่งมีชีวิต 

และแนวทางการปฏิบัติ

ตน เ พ่ื อลดมล พิษทาง
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ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

อากาศให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้

อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ

รวดเร็ว 

ให้ ผู้ อ่ื น เ ข้ า ใ จ ได้ อ ย่ า ง

ถูกต้อง และรวดเร็ว ได้  

ด้วยตนเอง 

อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

จากการชี้แนะของครูหรือ

ผู้อื่น 

อากาศให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้

เพียงบางส่วน แม้ว่าจะได้

รับค าชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 

C5 ความ

ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ในการท ากิจกรรมและ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเกิดมลพิษ

ทางอากาศในบริเวณ

ต่าง ๆ และการรวบรวม

ข้อมูลและน าเสนอ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศ ผล

ต่อสิ่งมีชีวิต และแนว

การปฏิบัติตนเพื่อลด

มลพิษทางอากาศใน

รูปแบบที่น่าสนใจ 

รวมทั้งยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อืน่ในการท ากิจกรรม

และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเกิดมลพิษทาง

อากาศในบริเวณต่าง ๆ 

และการรวบรวมข้อมูล

และน าเสนอกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ ผลต่อสิ่งมีชีวิต 

และแนวการปฏิบัติตนเพ่ือ

ลดมลพิษทางอากาศใน

รปูแบบที่น่าสนใจ รวมทั้ง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้อื่นตลอดช่วงเวลาของ

การท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ในการท ากิจกรรมและแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เกิดมลพิษทางอากาศใน

บริเวณต่าง ๆ และการ

รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ ผลต่อสิ่งมีชีวิต 

และแนวการปฏิบัติตนเพ่ือ

ลดมลพิษทางอากาศใน

รูปแบบที่น่าสนใจ รวมทั้ง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้อื่นเป็นบางช่วงเวลาของ

การท ากิจกรรม         

สามารถท างานร่วมกับ

ผู้ อ่ืนในการท ากิจกรรม

และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเกิดมลพิษ

ทางอากาศในบริ เ วณ  

ต่าง ๆ และการรวบรวม

ข้ อ มู ล แ ล ะ น า เ ส น อ

กิ จ ก ร ร ม ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

มลพิษทางอากาศ ผลต่อ

สิ่ งมีชีวิต และแนวการ

ปฏิบัติตนเพ่ือลดมลพิษ

ทางอากาศในรูปแบบที่

น่าสนใจได้บ้าง รวมทั้งไม่

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้อื่น  

C6 ก า ร ใ ช้

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

 

การใช้เทคโนโลยีช่วยใน

การน าเสนอข้อมูลที่

รวบรวมได้เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศ ผล

ต่อสิ่งมีชีวิต และ

แนวทางการปฏิบัติตน

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วย

ในการน าเสนอข้อมูลที่

รวบรวมได้เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ ผลต่อสิ่งมีชีวิต 

และแนวทางการปฏิบัติตน

เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยใน

การน าเสนอข้อมูลที่รวบรวม

ไดเ้กี่ยวกับกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

ผลต่อสิ่งมีชีวิต และแนวทาง

การปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษ

ทางอากาศในรูปแบบที่

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วย

ในการน าเสนอข้อมูลที่

รวบรวมได้เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

มลพิษทางอากาศ ผลต่อ

สิ่งมีชีวิต และแนวทาง

การปฏิบัติตนเพื่อลด
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ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

เพ่ือลดมลพิษทาง

อากาศในรูปแบบที่

น่าสนใจ 

 

ในรูปแบบที่น่าสนใจด้วย

ตนเอง 

น่าสนใจ จากการชี้แนะของ

ครูหรือผู้อื่น 

มลพิษทางอากาศใน

รปูแบบที่ไม่น่าสนใจ 

แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ

จากครูหรือผู้อ่ืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์     160 
 

  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กิจกรรมที่ 1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้วัดและเปรียบเทียบ

อุณหภูมิของอากาศในบริเวณต่าง ๆ สร้างแบบจ าลอง
และอธิบายการเกิดลม สืบค้นข้อมูลและบรรยาย
ประโยชน์และโทษของลม  

 

เวลา  4  ชัว่โมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วัดและเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศในบริเวณ   

ต่าง ๆ  
2. สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดลม 
3. สืบค้นข้อมูลและบรรยายประโยชน์และโทษของลม 
 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. เทอร์มอมิเตอร์  2 อัน 
2. กระดาษ   1 แผ่น 
3. เทปใส   1 ม้วน 
4. กรรไกร   1 เล่ม 
5. เชือกหรือด้าย  1 เส้น 

(ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร)         
6. ธูป    1 ดอก 
7. ไม้ขีดไฟ   1 กลัก 
8. กระป๋องบรรจุทราย 1 ใบ 
9. เทียนไข   1 เล่ม 
สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ฝาขวดน้ า    1 ฝา 
2. ขวดน้ าพลาสติกใบใหญ่ 1 ใบ        
3. ขวดน้ าพลาสติกใบเล็ก 1 ใบ 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S1  การสังเกต   
  S2  การวัด 
 S7  การพยากรณ์ 
 S8  การลงความเห็นจากข้อมูล 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 S14 การสร้างแบบจ าลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
C2    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4   การสื่อสาร 
C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1    หน้า 60-66 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.3 เล่ม 1 หน้า 59-65 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู

เรื่องลมเกิดขึ้นได้อย่างไร http://ipst.me/9914 

 

http://ipst.me/9914
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศในแต่ละวัน 

และในแต่ละสถานที่ โดยน ารูปสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่าง

กัน เช่น ป่า  สนามหญ้าโล่งแจ้ง มาให้นักเรียนสังเกต จากนั้นครู

อาจใช้ค าถามดังนี ้

1.1 ในเวลาเดียวกัน อุณหภูมิของอากาศตามบริเวณต่าง ๆ จะ

เท่ากันหรือไม่ และจะรู้ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจของตนเอง เช่น ไม่เท่ากัน ในป่าจะมีอุณหภูมิของ

อากาศต่ ากว่าสนามหญ้าโล่งแจ้ง รู้ได้จากการใช้เครื่องวัด

อุณหภูมิ เช่น เทอร์มอมิเตอร์ มาวัดอุณหภูมิของอากาศ) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนไปสู่การท ากิจกรรมที่ 1.3 โดย

ใช้ค าถามดังนี้ อากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกัน

หรือไม่ อากาศจะเคลื่อนที่ไปอย่างไร และเกี่ยวข้องกับการเกิดลม

หรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) จากนั้นครูชักชวนนักเรียน

หาค าตอบจากการท ากิจกรรม 

3. นักเรียนอ่าน ชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 

60 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความ

เข้าใจจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (อุณหภูมิของอากาศ

ในบริเวณต่าง ๆ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม) 

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การวัด การสร้าง

แบบจ าลอง และการสืบค้นข้อมูล) 

3.3  เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะท าอะไรได้ (เปรียบเทียบอุณหภูมิ

ของอากาศในบริเวณต่าง ๆ อธิบายการเกิดลม และบรรยาย

ประโยชน์และโทษของลม) 

 

 

ในการตรวจสอบความรู้ เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาค าตอบที่ถูกต้อง
จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
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4.  นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ข้อที่ 1 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 

59 และข้อที่ 2 และ 3 ลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 60 จากนั้น

อ่าน สิ่งท่ีต้องใช ้ในการท ากิจกรรม จากนั้นครูน าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ในการท ากิจกรรมมาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง 

5. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ตอนที่ 1 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความ

เข้าใจเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 

5.1 ต้องเลือกบริเวณที่จะวัดอุณหภูมิของอากาศที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มอ่ืน 
ๆ กี่บริเวณ (2-3 บริเวณ) 

5.2 ใช้เครื่องมือใดวัดอุณหภูมิของอากาศ (เทอร์มอมิเตอร์) 
5.3 การเตรียมเครื่องมือที่จะน าไปวัดท าได้อย่างไร และจะแขวน

เครื่องมือนี้อย่างไร (ใช้กระดาษท าเป็นกรวยแล้วน ามาหุ้ม

กระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์ และน าเทอร์มอมิเตอร์ไปแขวน

ให้ปลายเทอร์มอมิเตอร์สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1 เมตร)  

5.4 เพราะเหตุใดจึงต้องหุ้มกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์ไว้ (นักเรียน

ตอบตามความเข้าใจ แต่ครูควรเฉลยว่าการใช้กระดาษหุ้ม

กระเปาะไว้เพ่ือไม่ให้กระเปาะเทอร์มอมิเตอร์ถูกแสงอาทิตย์

โดยตรง เพราะเราต้องการวัดอุณหภูมิของอากาศ ไม่ต้องการ

วัดอุณหภูมิของแสงอาทิตย์) 

6. ก่อนจะให้นักเรียนท ากิจกรรมตอนที่ 1 ครูให้นักเรียนสังเกต

ลักษณะของเทอร์มอมิเตอร์ และสาธิตวิธีวัดอุณหภูมิของอากาศ 

จากนั้นให้นักเรียนฝึกวัดอุณหภูมิของอากาศจนนักเรียนสามารถท า

ได้อย่างถูกต้อง 

7.   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกสถานที่ที่ไม่ซ้ ากัน และครูควร

แนะน าให้เลือกสถานที่ทั้งที่เป็นกลางแจ้ง เช่น สนามหน้าโรงเรียน 

และสถานที่ในร่ม เช่น ใต้ต้นไม้ หรือใต้อาคารเรียน นอกจากนี้

ควรให้นักเรียนตกลงเวลาที่จะวัดอุณหภูมิของอากาศตามสถานที่

ต่าง ๆ ให้เหมือนกัน เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย โดย

อาจเลือกช่วงเวลาพักกลางวันที่นักเรียนว่างพร้อมกัน   

ครูน าเทอร์มอมิเตอร์มาแสดงและสาธิต

ให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จัก

ลักษณะและวิธีการใช้ ซึ่งเทอร์มอมิเตอร์บางชนิด

บรรจุของเหลวสีแดง บางชนิดบรรจุของเหลวสีเงิน 

ครูแนะน าส่วนที่เห็นเป็นสีแดงหรือสีเงินที่ปลาย

ด้านหนึ่ง เรียกว่ากระเปาะเทอร์มอมิเตอร์ ด้านใน

กระเปาะเป็นของเหลวสีแดงหรือสีเงิน เมื่อจะวัด

อุณหภูมิของสิ่งใดก็น ากระเปาะไปสัมผัสกับวัตถุ

นั้น ของเหลวสีแดงหรือสีเงินสามารถหดหรือ

ขยายตัวเพื่อบอกระดับความร้อนของวัตถุหรือ

อุณหภูมิได้ การอ่านค่าอุณหภูมิของวัตถุให้ดูจาก

ระดับความสูงของของเหลวที่ตรงกับขีดแบ่งบน

แท่งแก้วโดยต้องมองระดับของของเหลวให้อยู่ใน

ระดับสายตา อุณหภูมิมีหน่วยวัดเป็นองศา

เซลเซียส เทอร์มอมิเตอร์แบบแท่งยาวจะสามารถ

วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-100 องศาเซลเซียส 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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8. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามขั้นตอนที่บันทึกไว้บนกระดาน 

ขณะที่ท ากิจกรรมครูควรช่วยเหลือและให้ค าแนะน าตามความ

จ าเป็น 

9. เมื่อทุกกลุ่มส ารวจอุณหภูมิตามเวลาที่ก าหนดแล้ว ครูอาจให้

นักเรียนน าข้อมูลมาบันทึกในตารางบนกระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ

ที่ครูเขียนเตรียมไว้ให้ ซ่ึงติดแสดงไว้หน้าชัน้เรียน 

10. นักเรียนน าเสนอผลการส ารวจอุณหภูมิของอากาศ จากนั้นครูและ

นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม จากข้อมูลในตารางโดย

ใช้ค าถามดังนี้ 

10.1 อุณหภูมิของอากาศในบริเวณต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน 

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (อุณหภูมิของอากาศบริเวณ 

ต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันจะแตกต่างกัน เช่น บริเวณที่อยู่ใน  

ที่ร่มใต้ต้นไม้ จะมีอุณหภูมิของอากาศต่ ากว่าบริเวณ    กลาง

สนามหน้าโรงเรียน ) 

10.2 เพราะเหตุใดสถานที่ต่างกัน จึงมีอุณหภูมิแตกต่างกัน (เพราะ   

แต่ละสถานที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เช่น บริเวณที่มี

ต้นไม้ใหญ่ท าให้ร่ม จึงได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์น้อย 

ท าให้มีอุณหภูมขิองอากาศต่ ากว่าบริเวณท่ีโล่งแจ้ง) 

11.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า อุณหภูมิของ

อากาศแต่ละสถานที่ในเวลาเดียวกันอาจจะไม่เท่ากัน (S13) 

12.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร ตอนที่ 1 ใน

แบบบันทึกกิจกรรมหน้า 63 โดยครูอาจใช้ค าถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้

แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

13.  ครูเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมตอนที่ 2 โดยถามว่า อุณหภูมิของอากาศ

ที่แตกต่างกันในบริเวณต่าง ๆ มีผลท าให้เกิดลมได้หรือไม่ อย่างไร

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) ครูชักชวนให้นักเรียนหา

ค าตอบจากการท ากิจกรรม  

ตัวอย่างตารางบันทึกผลที่ เขียนบน
กระดานหรือกระดาษปรู๊ฟส าหรับการบันทึก
ข้อมูล 

ตาราง อุณหภูมิของอากาศที่บริเวณต่าง ๆ 

 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ตอนที่ 1 
S1 สังเกตลักษณะสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ี

วัดอุณหภูมิของอากาศ 
S2 วัดอุณหภูมิของอากาศในบริเวณต่าง ๆ 

โดยใช้เทอร์มอมิเตอร์ และระบุหน่วยของ
อุณหภูมิของอากาศ 

S8 ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับความ
แตกต่างของอุณหภูมิของอากาศในแต่ละ
สถานที่ในเวลาเดียวกัน  

C5 ร่วมกันท างานกับผู้อ่ืนในการส ารวจ
อุณหภูมิของอากาศในบริเวณต่าง ๆ  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการท ากิจกรรม 
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14. นักเรียนอ่าน สิ่งที่ต้องใช้ ในการท ากิจกรรม จากนั้นครูน าวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในกิจกรรมตอนที่ 2 มาแสดงให้นักเรียนดูทีละ

อย่าง 

15. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ตอนที่ 2 ข้อ 1-6 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะ

การอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครู

ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรม และ

อาจใช้ค าถามพร้อมกับเขียนล าดับขั้นตอนบนกระดาน ดังนี้ 

15.1 นักเรียนจะสร้างแบบจ าลองโดยใช้ขวดพลาสติกกี่ใบ ขวดแต่

ละใบมีขนาดอย่างไร (ใช้ขวดพลาสติก 2 ใบ ขวดใหญ่ 1 ใบ 

และขวดเล็ก 1 ใบ) 

15.2 นักเรียนจะน าขวดแต่ละใบมาประกอบกันดังรูปได้อย่างไร 

(ตัดก้นขวดทั้งสองใบ แล้วท าเครื่องหมายกากบาทตรง

ต าแหน่งที่จะสอดปากขวดใบเล็กเข้าไป จากนั้นกรีดขวดใบ

ใหญ่ตามรอยกากบาท แล้วเสียบปากขวดใบเล็กเข้าไปใน

ช่องให้แน่น) 

15.3  เทียนไขที่ใช้ในกิจกรรมต้องสูงเท่าใด (สูงเท่ากับความสูง

ของปากขวดใบเล็กที่วางนอนอยู่)  

15.4 กิจกรรมนี้นักเรียนจะวัดอุณหภูมิของอากาศเหนือปากขวด

ในแนวตั้งและปลายขวดแนวนอนกี่ครั้ง แต่ละครั้งวัดเมื่อไร 

(วัด 2 ครั้ง ครั้งแรกวัดก่อนจุดเทียนไข และวัดอีกครั้งหลัง

จุดเทียนไข)  

15.5 เมื่อยังไม่จุดเทียนไข สิ่งที่ต้องสังเกตและบันทึกผลเมื่อใช้ธูป

ที่มีควันจ่อที่ปลายขวดในแนวนอนคืออะไร และต้องบันทึก

ที่ใด (สังเกตการเคลื่อนที่ของควันธูป แล้ววาดลูกศรแสดง

ทิศทางที่ควันธูปเคลื่อนที่ไป โดยบันทึกในแบบบันทึก

กิจกรรมหน้า 61)  

15.6 นักเรียนต้องพยากรณ์และบันทึกสิ่งใด (พยากรณ์และบันทึก

ว่าควันธูปจะเคลื่อนที่อย่างไร เมื่อจุดเทียนไขแล้วน าธูปที่มี

ตัวอยา่งล าดับขั้นตอนการท ากจิกรรมตอนที่ 2 
สร้างแบบจ าลองแลว้น ามาครอบเทียนไขที่ยังไม่จุดไฟ 

 
วัดและบันทึกอุณหภูมิของอากาศปลายขวดทั้งสองใบ 

 
ใช้ธูปจ่อที่ปลายขวดแนวนอน 

 
สังเกตการเคลื่อนที่ของควันธูป 

 
บันทึกผลโดยเขียนลกูศรตามทิศทางที่ควันธูปเคลื่อนไป 

 
พยากรณ์การเคลื่อนที่ของควันธูป 
เมื่อยังไม่จุดเทียนไข บันทึกผล 

 
จุดเทียนไข 
 

วัดและบันทึกอุณหภูมิของอากาศที่ปลายขวดทั้งสองใบ 
 

จ่อควันธูปทีป่ลายขวดใบเล็ก 
 

สังเกตการเคลื่อนที่ของควันธูป 
 

บันทึกผลโดยเขียนลกูศรตามทิศทางที่ควันธูปเคลื่อนไป 
 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ควันจ่อที่ปลายขวดแนวนอนและบันทึกการพยากรณ์การ

เคลื่อนที่ของควันธูปในตารางที่ 3 หน้า 60) 

15.7  บันทึกผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของควันธูปหลังจุดเทียน

ไขอย่างไร และบันทึกที่ใด (เขียนลูกศรแสดงการเคลื่อนที่

ของควันธูป โดยเขียนหัวลูกศรชี้ทิศทางที่ควันธูปเคลื่อนที่ไป 

แล้วบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 61) 

ครูแนะน าเพ่ิมเติมว่าควรใช้ดินน้ ามันหรือฝาขวดรองฐาน

เทียนไขเพ่ือไม่ให้น้ าตาเทียนหยดลงบนโต๊ะ และการดับไฟจาก            

ไม้ขีดไฟให้ปลอดภัยท าได้โดยปักไม้ขีดไฟที่ติดไฟลงในกระป๋อง

บรรจุทราย 

16. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามล าดับที่เขียนไว้บนกระดาน   

ครูควรให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแต่ละกลุ่มตามความจ าเป็น 

17. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการท ากิจกรรมในตารางที่ครูเตรียมไว้

บนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยอาจใช้

ค าถามดังนี ้

17.1 อุณหภูมิของอากาศเหนือปากขวดแนวตั้งและปลายขวด

แนวนอนก่อนจุดเทียนไขและหลังจุดเทียนไข เท่ากันหรือไม่ 

อย่างไร (ไม่เท่ากัน โดยก่อนจุดเทียนไข อุณหภูมิของอากาศ

ที่ปากขวดแนวตั้งและปลายขวดแนวนอนเท่ากันหรือ

ใกล้เคียงกัน แต่หลังจากจุดเทียนไขแล้ว อุณหภูมิของ

อากาศเหนือปากขวดแนวตั้งจะมากกว่าปลายขวดแนวนอน) 

17.2 ผลการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของควันธูปก่อนท ากิจกรรม

เหมือนหรือแตกต่างจากผลการสังเกตเมื่อท ากิจกรรม

หรือไม่ อย่างไร (เมื่อจุดเทียนไข ควันธูปเคลื่อนที่จากปลาย

ขวดแนวนอนไปยังขวดแนวตั้ง แล้วเคลื่อนที่ขึ้นไปทางปาก

ขวดแนวตั้ง ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากการพยากรณ์

ของนักเรียน) 

17.3 ควันธูปเคลื่อนที่ได้อย่างไร (อากาศพาควันธูปให้เคลื่อนที่ไป) 

ตอนที่ 2 
S1 สังเกตการเคลื่อนที่ของควันธูปจากแบบจ าลอง 
S2 วัดอุณหภูมิของอากาศโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์และระบุ

หน่วยของอุณหภูมิของอากาศ 

S7 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของควันธูปจากแบบจ าลอง  

S14 สร้างแบบจ าลองการเกดิลมและใช้แบบจ าลอง

อธิบายการเกิดลม 

C2 คิดโดยใช้เหตผุลเพื่อสร้างค าอธิบายการเกดิลมจาก

แบบจ าลองและจากข้อมูลทีร่วบรวมได ้

C4 น าเสนอข้อมูลจากใบความรู้และการอภิปรายการเกดิ

ลม ประโยชน์และโทษของลม 

C5 ร่วมกันเพื่อสร้างแบบจ าลอง และสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

ประโยชน์และโทษของลม 

 
 
 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการท า

กิจกรรม 

 

เ พ่ือความปลอดภัย ในการใช้มีดตัด      
ก้นขวด ครูอาจตัดก้นขวดทั้งใบใหญ่และ   
ใบเล็กเตรียมไว้ พร้อมทั้งเจาะขวดใบใหญ่ให้
ล่วงหน้า จากนั้นนักเรียนใช้กรรไกรตัดขยาย
ให้ช่องใหญ่ขึ้น เพ่ือเสียบปากขวดใบเล็กเข้า
ได้พอด ี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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17.4 การเคลื่อนที่ของควันธูปก่อนจุดเทียนไขและหลังจุดเทียนไข

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (ก่อนจุดเทียนไข ควันธูปไม่เข้า

ไปในขวดแนวนอน แต่เมื่อจุดเทียนไขแล้ว ควันธูปเคลื่อนที่

เข้าไปในขวดแนวนอน แล้วเคลื่อนที่สูงขึ้นออกไปทางปาก

ขวดแนวตั้ง) 

17.5 จากแบบจ าลอง อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณใดไปบริเวณใด 

(อากาศเคลื่อนที่จากปลายขวดแนวนอนที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า

ไปยังขวดแนวตั้งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า แล้วอากาศจะเคลื่อนที่

สูงขึ้นในแนวตั้ง) 

17.6 อากาศเคลื่อนที่ในขวดได้เพราะเหตุใด (อุณหภูมิของอากาศ

เหนือปากขวดแนวตั้งและปลายขวดแนวนอนไม่เท่ากัน) 

18. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าเมื่ออุณหภูมิ

ของอากาศ 2 แห่งแตกต่างกัน จะท าให้อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณ

ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าในแนวราบไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 

จากนั้นอากาศก็จะเคลื่อนที่สูงขึ้นในแนวตั้ง (S13)  

19. นักเรียนร่วมกันอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 2 ข้อที่ 7-9 โดยครูใช้วิธีฝึก

ทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครู

ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยใช้

ค าถามดังนี ้

19.1 นักเรียนอ่านใบความรู้ เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเกิดลม 

ประโยชน์และโทษของลม) 

19.2 เมื่ออ่านใบความรู้จบแล้ว นักเรียนต้องร่วมกันอภิปราย

เกี่ยวกับเรื่องอะไร (อธิบายการเกิดลมจากแบบจ าลอง และ

ข้อมูลจากการอ่านใบความรู้ ประโยชน์และโทษของลม) 

  ครูมอบหมายให้นักเรียนอ่านใบความรู้เกี่ยวกับการเกิดลม 

ประโยชน์และโทษของลมนอกเวลาเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย

ผลการอ่านใบความรู้ในการเรียนครั้งถัดไป 
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20. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดลม ประโยชน์และ

โทษของลม โดยอาจใช้ค าถามดังนี้ 

20.1 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ลมเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของ

อากาศเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกัน) 

20.2 ข้อมูลจากแบบจ าลองและจากการอ่านใบความรู้ มีสิ่งใดที่

เหมือนกัน (สิ่ งที่ เหมือนกันคือ พบว่าอากาศสามารถ

เคลื่อนที่ได้เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศ 2 

บริเวณ) 

20.3 จากการอ่านใบความรู้ท าให้ทราบข้อมูลใดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

การเกิดลมบ้าง (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการอ่านใบความรู้คือ 

เมื่ออากาศ 2 บริเวณที่อยู่ ใกล้กันมีอุณหภูมิไม่เท่ากัน 

อากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นในแนวตั้ง และ

อากาศที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ในแนวราบ 

ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศ เรียกว่า ลม) 

20.4  แบบจ าลองนี้ เหมือนและแตกต่างจากการเกิดลมตาม

ธรรมชาติอย่างไร (สิ่งที่เหมือนกัน คือ เกิดการเคลื่อนที่ของ

อากาศจากการที่อากาศ 2 บริเวณ มีอุณหภูมิแตกต่างกัน 

สิ่งที่แตกต่างกันคือแบบจ าลองมีขนาดเล็กกว่าการเกิดลมใน

ธรรมชาติ และในแบบจ าลองแหล่งที่ ให้ความร้อนคือ            

เทียนไข แต่ในธรรมชาติแหล่งที่ให้ความร้อนคือดวงอาทิตย์) 

20.5 จากการอ่านใบความรู้ ตัวอย่างประโยชน์ของลมมีอะไรบ้าง 

(ใช้แล่นเรือใบ ช่วยให้เมล็ดพันธุ์ พืชกระจายไปได้ไกล       

ใช้หมุนระหัดวิดน้ า ใช้หมุนกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้า) 

ถ้าครูพบว่ านัก เรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การเกิดลม ประโยชน์และโทษ
ของลม ให้ร่วมกันอภิปรายจน
นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้อง  
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20.6 ตัวอย่างโทษของลมมีอะไรบ้าง (ลมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

สูงหรือพายุ จะท าให้บ้านเรือนเสียหาย หรือลมพัดพากลิ่น

เหม็นเข้ามาในบ้านได้) 

21. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปตอนที่ 2 ว่าเมื่อ

อุณหภูมิของอากาศ 2 บริเวณแตกต่างกัน อากาศที่มีอุณหภูมิสูง

กว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นในแนวตั้ง และอากาศที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจะ

เคลื่อนเข้าไปแทนที่ในแนวราบ ท าให้เกิดลม ซึ่งลมมีทั้งประโยชน์

และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (S13)  

22. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร ตอนที่ 2 ใน

แบบบันทึกกิจกรรมหน้า 63-65 โดยครูอาจใช้ค าถามเพ่ิมเติม

เพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

23. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียน

อ่านสิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

24. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ

ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ค าถามท่ีเพ่ือนน าเสนอ 

25. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและใน

ขั้นตอนใดบ้าง  

26. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 67-68 

ครูน าอภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้  

จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง 

ซึ่งเป็นค าถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเนื้อหาในบทถัดไป ดังนี้ 

“นอกจากอากาศเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแล้ว 

ในการเจริญเติบโตและด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตยังต้องการอะไรอีก

บ้าง” นักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของตนเอง โดย

นักเรียนจะหาค าตอบได้จากการเรียนในเรื่องต่อไป 

 

        ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน

หน่วยที่ 2 บทที่ 2 การด ารงชีวิตของ

สัตว์ ครูควรเตรียมตัวรูปพืช หรือต้นพืช

จริ ง  เ พ่ือใช้ ส าหรับทบทวนความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่ งที่จ า เป็นต่อการ

เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 
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บางครั้งในขณะน าธูปจ่อปลายขวดแนวนอนเมื่อจุดเทียนไขแล้ว อาจพบว่าควันธูปเคลื่อนที่   

เข้าไปในขวดแนวนอนได้ระยะหนึ่ง แล้วเคลื่อนที่ย้อนกลับออกมาทางปลายขวดแนวนอน ครูสามารถ

อธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าควันธูปที่เคลื่อนที่ย้อนออกมานั้นอาจเกิดจากอากาศที่อยู่รอบ ๆ ขวด เช่น 

มีลมจากบริเวณปากขวดด้านบนซึ่งอาจมาจากพัดลมด้านบน จึงอาจส่งผลท าให้ควันธูปด้านในย้อนกลับ

ออกมาทางเดิมได ้ 

เมื่อจุดเทียนไข อากาศบริเวณเหนือเทียนไขจะได้รับความร้อน ท าให้อากาศขยายตัวมากกว่า

บริเวณท่ีไม่ได้รับความร้อน ท าให้อากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าจะมีปริมาตรมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นอากาศที่

ได้รับความร้อนจะมีความหนาแน่นของอากาศน้อยกว่าอากาศบริเวณอ่ืน อากาศร้อนจึง เคลื่อนที่สูง   

ขึ้นไปด้านบนได ้

 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 
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     แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

วัดและเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศในบริเวณต่าง ๆ 

สวนหย่อมในโรงเรียน 

สนามฟุตบอล สนามหญ้า โล่ง 

 
 มีต้นไม้ มีสระน้ าเล็ก ๆ  

มีต้นไม้ มีสระน้ าเล็ก ๆ  ขึ้นอยู่กับผลการวัดตามจริง 

ขึ้นอยู่กับผลการวัดตามจริง 

 
ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการอภิปรายของนักเรียน             

เช่น เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง  

หมายเหต ุ ผลการสังเกตอาจแตกตา่งจากตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของบริเวณที่วัดอุณหภูมิ 
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สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดลม             

สืบค้นข้อมูลและบรรยายประโยชน์และโทษของลม  

ขึ้นอยู่กับผลการวัดตามจริง โดยอุณหภูมิของอากาศหลังจุดเทียนไขจะมากกว่า 
ขึ้นอยู่กับผลการวัดตามจริง โดยอุณหภูมิของอากาศก่อนและหลังจุดเทียนไข
ควรใกล้เคียงกัน 

ค าตอบขึ้นอยู่กับการพยากรณ์ของ

นักเรียน 

อากาศในขวดแนวต้ังมีอุณหภูมิสงูกว่า               

อากาศในขวดแนวนอน  
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อากาศ 

การเคลื่อนที่ของควันธูปที่เคลื่อนที่ขึ้นไปตรง ๆ 

อากาศบริเวณปลายขวดแนวนอนมีอุณหภูมิเท่ากับอากาศบริเวณอื่น  อากาศ

จึงไม่เคลื่อนที่เข้าไปในขวดแนวนอน 

ในขวด

แนวนอน  ควันธูปที่เคลื่อนเข้าไปในขวดแนวราบ 

อุณหภูมิของอากาศในขวดแนวต้ังสูงกว่า อากาศในขวดแนวนอนที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 

จึงเคลื่อนเข้าไปในแนวราบและเคลื่อนที่สูงขึ้นสู่ปากขวดในแนวต้ัง 

ลอยขึน้ไปด้านบน 

เคลื่อนที่ในแนวราบไปยังขวดแนวต้ัง 

การเคลื่อนที่ของควันธูป อากาศในขวดแนวต้ังมีอุณหภูมิสงูกว่า ท าให้อากาศบริเวณปลาย

ขวดแนวนอนซ่ึงอุณหภูมิต่ ากว่าเคลื่อนเข้ามาแทนที ่

เคลื่อนที่เข้าไป  

ไม่เคลื่อนที่เข้าไปในขวด  
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ประโยชน์ของลม โทษของลม 

 ใช้แล่นเรือใบ 
 หมุนกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
 พัดพาเมล็ดพืชให้ไปงอกใน

บริเวณต่าง ๆ 
 ท าให้เกิดเนินทราย 
 ใช้หมุนระหัดวิดน้ า 
 

 ลมพัดฝุ่นละออง หรือกลิ่นเหม็น
เข้ามา 

 ลมที่พัดรุนแรงท าให้บ้านเรือน
เสียหาย 
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เมื่อวัดอุณหภูมิของอากาศบริเวณต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน บริเวณที่อยู่ใน       

ทีร่่ม เช่น สวนหย่อมของโรงเรียนจะมีอุณหภูมิต่ ากว่าบริเวณสนามฟุตบอล 

ซึ่งอยู่กลางแจ้ง 

อุณหภูมิของอากาศในเวลาเดียวกัน แต่ในสถานที่ซ่ึงมีสภาพแวดล้อมต่างกัน 

เช่น ในที่ร่ม และบริเวณกลางแจ้ง อาจจะมีอุณหภูมิไม่เท่ากัน 

อากาศในแบบจ าลองมีการเคลื่อนที่ รู้ได้จากการเคลื่อนที่ของควันธูป 
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อากาศในแบบจ าลองก่อนจุดเทียนไขและหลังจุดเทียนไขจะเคลื่อนที่แตกต่างกัน 

โดยก่อนจุดเทียนไข อากาศด้านนอกขวดจะไม่เคลื่อนที่เข้าไปในขวดแนวนอน   

แต่เม่ือจุดเทียนไข อากาศจากภายนอกขวดจะเคลื่อนที่เข้าไปในขวดแนวนอน

ต่อไปยังขวดแนวตั้ง แล้วเคลื่อนที่สูงขึ้นในแนวตั้ง 

การเคลื่อนที่ของอากาศเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของอากาศ  โดยในบริเวณที่มี

อุณหภูมิของอากาศสูงกว่า อากาศจะเคลื่อนที่เคลื่อนที่สูงข้ึน และอากาศจาก

บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ 

- ประโยชน์ของลม เช่น ช่วยพัดพาเมล็ดพืชให้ไปตกไกล ๆ เพื่อช่วยให้เมล็ดพืช              
ไปตกและเจริญเติบโตยังบริเวณต่าง ๆ ใช้แล่นเรือใบ ใช้หมุนกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า        
ใช้หมุนระหัดวิดน้ า 

- โทษของลม เช่น พัดพาฝุ่นละอองเข้าสู่บ้านเรือน ลมที่พัดแรงท าให้บ้านเรือนเสียหาย  

จากแบบจ าลองการเกิดลม ก่อนจุดเทียนไขในขวด อุณหภูมิของอากาศบริเวณ
ปากขวดแนวตั้งและแนวนอนเท่ากัน อากาศภายนอกจะไม่เคลื่อนที่เข้าไปใน
ขวดแนวนอน แต่เม่ือจุดเทียนไขในขวด อากาศในขวดแนวตั้งจะมีอุณหภูมิสูง
กว่าอากาศในขวดแนวนอน ท าให้อากาศในขวดแนวตั้งเคลื่อนที่สูงขึ้นไป 
อากาศจากขวดแนวนอนเคลื่อนที่ในแนวราบเข้าไปแทนที่ ท าให้เกิดลม  

ลมมีประโยชน์ เช่น ช่วยในการแล่นเรือใบ พัดพาเมล็ดพืชไปตกและงอกในที่
ต่าง ๆ แต่ลมก็มีโทษ เช่น ลมที่พัดแรงมาก ๆ อาจท าให้บ้านเรือนเสียหายได้ 
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ลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศ 2 บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน 

โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นไปในแนวตั้ง อากาศที่มี

อุณหภูมิต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ในแนวราบ ลมมีทั้งประโยชน์และโทษ

ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการท ากิจกรรม หรือการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.3 ลมเกดิขึ้นได้อย่างไร 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S7 การพยากรณ์  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย 

รายละเอียดลักษณะ

สภาพแวดล้อมใน

บริเวณท่ีจะวัด

อุณหภูมิของอากาศ 

และบรรยาย

รายละเอียดการ

เคลื่อนที่ของควันธูป

จากแบบจ าลองการ

เกิดลม  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดลักษณะ

สภาพแวดล้อมในบริเวณที่

จะวัดอุณหภูมิของอากาศ 

และการเคลื่อนที่ของควัน

ธูปจากแบบจ าลองการเกิด

ลมได้ด้วยตนเอง โดยไม่

เพ่ิมความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดลักษณะ

สภาพแวดล้อมในบริเวณที่

จะวัดอุณหภูมิของอากาศ 

และการเคลื่อนที่ของควัน

ธูปจากแบบจ าลองการเกิด

ลมจากการชี้แนะของครู

หรือผู้อื่น หรือมีการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท

สัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะ

สภาพแวดล้อมใน

บริเวณท่ีจะวัด

อุณหภูมิของอากาศ 

และการเคลื่อนที่

ของควันธูปจาก

แบบจ าลองการเกิด

ลมได้เพียงบางส่วน 

แม้ว่าจะได้รับค า

ชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 

S2 การวัด - การใช้เทอร์มอ
มิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ของอากาศ 

- การระบุหน่วยของ
อุณหภูมิ 

สามารถใช้เทอร์มอมิเตอร์

วัดอุณหภูมิของอากาศได้

ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และ

บอกหน่วยของอุณหภูมิได้

ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถใช้เทอร์มอมิเตอร์

วัดอุณหภูมิของอากาศได้

ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และ

บอกหน่วยของอุณหภูมิได้

ถูกต้องจากการชี้แนะของ

ครูหรือผู้อื่น  

สามารถใช้เทอร์มอ

มิเตอร์วัดอุณหภูมิ

ของอากาศได้ด้วย

วิธีการที่ถูกต้อง

บางส่วน แม้ว่าจะ

ไดร้ับการชี้แนะจาก

ครูหรือผู้อื่น 

S7 การพยากรณ์ การคาดการณ์การ

เคลื่อนที่ของควันธูป 

จากแบบจ าลองการ

สามารถคาดการณ์การ

เคลื่อนที่ของควันธูป จาก

แบบจ าลองการเกิดลม 

สามารถคาดการณ์การ

เคลื่อนที่ของควันธูป จาก

แบบจ าลองการเกิดลม 

สามารถคาดการณ์

การเคลื่อนที่ของ

ควันธูปจาก
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ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

เกิดลม เมื่อจุดเทียน

ไขในขวดแนวตั้ง 

เมื่อจุดเทียนไขในขวด

แนวตั้งได้อย่าง

สมเหตุสมผลด้วยตนเอง 

โดยควันธูปจะเคลื่อนที่

จากบริเวณปลายขวด

แนวนอนไปยังขวดแนวตั้ง 

โดยอาศัยข้อมูลจากการ

สังเกตแบบจ าลอง 

เมื่อจุดเทียนไขในขวด

แนวตั้งได้อย่าง

สมเหตุสมผลโดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น โดยควันธูปจะ

เคลื่อนที่จากบริเวณปลาย

ขวดแนวนอนไปยังขวด

แนวตั้ง โดยอาศัยข้อมูล

จากการสังเกต

แบบจ าลอง 

แบบจ าลองการเกิด

ลม เมื่อจุดเทียนไข

ในขวดแนวตั้งได้โดย 

ไม่สมเหตุสมผล แม้

จะได้รับการชี้แนะ

จากครูหรือผู้อ่ืน 

S8 การลงความ 

เห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก

ข้อมูลว่าอากาศในแต่

ละสถานที่ในเวลา

เดียวกันอาจแตกต่าง

กัน  

สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้ว่าอากาศในแต่ละ

สถานที่ในเวลาเดียวกัน

อาจแตกต่างกันได้ด้วย

ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้ว่าอากาศใน   

แต่ละสถานที่ในเวลา

เดียวกันอาจแตกต่างกัน

ได้จากการชี้แนะของครู

หรือผู้อื่น 

สามารถลงความเห็น

จากข้อมูลไดเ้พียง

บางส่วนแม้ว่าจะได้

รับค าชี้แนะจากครู

หรือผู้อื่น 

S13 การตีความ 

หมายข้อมูลและ

ลงข้อสรุป 

การตีความหมาย

ข้อมูลที่ได้จากการ

สร้างแบบจ าลอง 

และการสืบค้นข้อมูล 

และลงข้อสรุปและ

บอกเหตุผลได้ว่าลม

เกิดจากความ

แตกต่างของอุณหภูมิ

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลที่ได้จากการสร้าง

แบบจ าลอง และการ

สืบค้นข้อมูล และลง

ข้อสรุปและบอกเหตุผลได้

ถูกต้องว่าลมเกิดจากความ

แตกต่างของอุณหภูมิของ

อากาศท่ีอยู่บริเวณใกล้กัน 

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลที่ได้จากการสร้าง

แบบจ าลอง และการ

สืบค้นข้อมูล และลง

ข้อสรุปและบอกเหตุผลได้

ถูกต้องว่าลมเกิดจาก

ความแตกต่างของ

อุณหภูมิของอากาศท่ีอยู่

สามารถ

ตีความหมายข้อมูลที่

ได้จากการสร้าง

แบบจ าลอง และการ

สืบค้นข้อมูล และลง

ข้อสรุปได้ว่าลมเกิด

จากความแตกต่าง

ของอุณหภูมิของ
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ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ของอากาศท่ีอยู่

บริเวณใกล้กัน        

2 บริเวณ ซึ่งลมมีทั้ง

ประโยชน์และโทษต่อ

สิ่งมีชีวิต 

2 บริเวณ ซึ่งลมมีทั้ง

ประโยชน์และโทษต่อ

สิ่งมีชีวิตได้ด้วยตนเอง 

บริเวณใกล้กัน 2 บริเวณ 

ซึ่งลมมีท้ังประโยชน์และ

โทษต่อสิ่งมีชีวิต จากการ

ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

อากาศท่ีอยู่บริเวณ

ใกล้กัน 2 บริเวณ ซ่ึง

ลมมีทั้งประโยชน์

และโทษต่อสิ่งมีชีวิต 

แต่ไม่สามารถบอก

ทิศทางการเคลื่อนที่

ของอากาศจาก

แบบจ าลองได้ แม้ว่า

จะได้รับค าชี้แนะ

จากครูหรือผู้อ่ืน 

S14 การสร้าง

แบบจ าลอง 

การสร้างแบบจ าลอง

และใช้แบบจ าลอง

เพ่ืออธิบายการเกิด

ลม 

สามารถสร้างแบบจ าลอง

และใช้แบบจ าลองอธิบาย

การเกิดลม โดยใช้ลูกศร

แสดงทิศทางของลมใน

แบบจ าลองได้ถูกต้องด้วย

ตนเอง 

สามารถสร้างแบบจ าลอง

และใช้แบบจ าลองอธิบาย

การเกิดลม โดยใช้ลูกศร

แสดงทิศทางของลมใน

แบบจ าลองได้ถูกต้องจาก

การชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 

สามารถสร้าง

แบบจ าลองและใช้

แบบจ าลองอธิบาย

การเกิดลม โดยใช้

ลูกศรแสดงทิศทาง

ของลมใน

แบบจ าลองได้

ถูกต้องบางส่วน 

แม้ว่าจะได้รับการ

ชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 

 

 

 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์  

 

181 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด

อย่างมี

วิจารณญาณ 

 

การคิดโดยใช้เหตุผลที่

หลากหลาย เพ่ือสร้าง

ค าอธิบายการเกิดลม 

จากแบบจ าลองและ

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผลที่

หลากหลายเพื่อสร้างค า 

อธิบายการเกิดลมจาก

แบบจ าลองและจากข้อมูล

ที่รวบรวมได้อย่างถูกต้อง

ด้วยตนเอง 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล

ที่หลากหลายเพื่อสร้าง

ค าอธิบายการเกิดลม จาก

แบบจ าลองและจาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้อย่าง

ถูกต้องจากการชี้แนะของ

ครูหรือผู้อื่น 

คิดโดยใช้เหตุผลที่ไม่

เหมาะสมเพ่ือสร้าง

ค าอธิบายการเกิดลม 

จากแบบจ าลองและจาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้  

C4 การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลจาก

การอ่านใบความรู้ และ

การอภิปราย เกี่ยวกับ

การเกิดลม ประโยชน์

และโทษของลมด้วย

การพูด หรือเขียน

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก

การอ่านใบความรู้ และการ

อภิปรายเกี่ยวกับการเกิด

ลม ประโยชน์และโทษของ

ลมด้วยการพูด หรือเขียน  

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง

ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูล

จากการอ่านใบความรู้ 

และการอภิปรายเกี่ยวกับ

การเกิดลม ประโยชน์และ

โทษของลมด้วยการพูด 

หรือเขียนเพ่ือให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ถูกต้อง จากการ

ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถน าเสนอข้อมูล

จากการอ่านใบความรู้ 

และการอภิปราย

เกี่ยวกับการเกิดลม 

ประโยชน์และโทษของ

ลมด้วยการพูด หรือ

เขียนเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้เพียงบางส่วน และ

ต้องใช้เวลานาน แม้ว่า

จะได้รับค าชี้แนะจากครู

หรือผู้อื่น 

C5 ความ

ร่วมมือ 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน

การส ารวจอุณหภูมิของ

อากาศในบริเวณต่าง ๆ 

และการสร้าง

แบบจ าลองการเกิดลม 

สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นในการส ารวจอุณหภูมิ

ของอากาศในบริเวณ   

ต่าง ๆ และการสร้าง

แบบจ าลองการเกิดลม 

สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นในการส ารวจ

อุณหภูมิของอากาศใน

บริเวณต่าง ๆ และการ

สร้างแบบจ าลองการเกิด

สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นในการส ารวจ

อุณหภูมิของอากาศใน

บริเวณต่าง ๆ และการ

สร้างแบบจ าลองการเกิด
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ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

รวบรวมข้อมูล และ

อธิบายการเกิดลมจาก

แบบจ าลอง รวมทั้ง

ยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน  

รวบรวมข้อมูล และอธิบาย

การเกิดลมจากแบบจ าลอง 

รวมทั้งยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่นตลอดเวลา

ที่ท ากิจกรรม 

ลม รวบรวมข้อมูล และ

อธิบายการเกิดลมจาก

แบบจ าลอง รวมทั้ง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้อื่นเป็นบางช่วงเวลาที่

ท ากิจกรรม 

ลม รวบรวมข้อมูล และ

อธิบายการเกิดลมจาก

แบบจ าลองในบาง

ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

แต่ไม่ค่อยสนใจความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 อากาศและความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต (1 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 66 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
ภาพสรุปเนื้อหาประจ าบทในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 
70-71 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน 
ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 44-45 อีกครั้ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้
ครูอาจน าค าถามในรูปน าบทในหนังสือเรียน หน้า 46 มาร่วมกัน
อภิปรายค าตอบอีกครั้ง ดังนี้ 
3.1 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (อากาศมีส่วนประกอบของแก๊ส

ไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่
ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีแก๊สอื่น รวมทั้งมีไอน้ าเป็นส่วนประกอบ) 

3.2 การเคลื่อนที่ของอากาศท าให้เกิดปรากฏการณ์ใดบนโลกบ้าง (การ
เคลื่อนที่ของอากาศท าให้เกิดลม โดยลมจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่
อากาศมีอุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณท่ีอากาศมีอุณหภูมิสูง) 

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 อากาศและความส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 67-69 จากนั้นน าเสนอค าตอบ
หน้าชั้นเรียน ถ้าค าตอบยัง ไม่ถูกต้องครูควรน าอภิปรายหรือให้
สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า โดยนักเรียนร่วมกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลม ถ้าบ้านของนักเรียนอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีลมพัดแรงเกือบทั้งวัน โดยอาจให้นักเรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
หรือท าผังความคิดบนกระดาษปรู๊ฟและติดแสดงที่ผนังห้อง 
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       สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 

ลดการใช้รถยนต์ เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานในการเดินทาง 

ลดการเผาขยะ หรือเศษใบไม้ 

ช่วยกันปลูกต้นไม้ 
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S 
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ท าให้บริเวณนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลมได้ เช่น 

- ท าให้เมล็ดพืชไม่สามารถปลิวไปตกที่อ่ืน  
- ไม่สามารถแล่นเรือใบ 
- ไม่สามารถตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 
- การกั้นทิศทางของลมสามารช่วยป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจ

เกิดกับบ้านเรือน หรือสวน 
 

นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง  

ใช้ลมหมุนกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้กับบ้าน

ของตนเองได้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท 
เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. บรรยายสิ ่งที ่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ    
การดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย ์ 

2. ดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้ร ับอาหาร น้ำ และ
อากาศอย่างเหมาะสม 

3. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์
และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 

4. บอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง 

เวลา 11 ชั่วโมง 

แนวคิดสำคัญ 
สัตว์ต้องการสิ่งทีจ่ำเป็นต่าง ๆ ในการเจริญเติบโต

และการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ เมื่อสัตว์เจริญเติบโต
เป็นตัวเต็มวัย จะสืบพันธุ์และมีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็น
ตัวเต็มวัยก็จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปอีก การเปลี่ยนแปลง
นี้มีการหมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็น  
วัฏจักรชีวิต โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะ
และแตกต่างกัน สัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายด้าน เรา
จึงควรดูแลตนเองและดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ 
ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม และ
ต้องไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงไป 

 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1  หน้า 74-104  
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1 หน้า 70-97  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1 สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์      

กิจกรรมที่ 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิต 

กิจกรรมที่ 1.2 มนุษย์ต้องการสิ่งใดในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 

เรื่องท่ี 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
กิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร 

 

 

 

 

บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสตัว ์
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต    
S2 การวัด    

S3 การใช้จำนวน    

S4 การจำแนกประเภท    

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

   

S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล    
S7 การพยากรณ์    

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล    
S9 การตั้งสมมติฐาน    

S10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร    

S12 การทดลอง    

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป    
S14 การสร้างแบบจำลอง    

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์    

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ    
C3 การแก้ปัญหา    

C4 การสื่อสาร    
C5 ความร่วมมือ    
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การสื่อสาร 
   

 

หมายเหตุ: รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี้ 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์ มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ยารักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ * สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ คือ อาหาร น้ำ 
และอากาศ ส่วนยารักษาโรคจะใช้เฉพาะเมื่อมีอาการป่วย 
จึงไม่จัดเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต  

ความสูงของมนุษย์ข ึ ้นอยู ่ก ับอายุและเพศ คนที ่ม ีอายุ
มากกว่าจะต้องสูงกว่า และเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง 
(Pine, et al., 2001)  

ความสูงของมนุษย์ข ึ ้นอย ู ่ก ับปัจจ ัยหลายอย่าง เช่น 
พันธุกรรม การรับประทานอาหาร สภาพแวดล้อม คนที่มี
อายุมากกว่าไม่จำเป็นต้องสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า หรือ
เพศชายไม่จำเป็นต้องสูงกว่าเพศหญิงเสมอไป (Pine, et 
al., 2010 และ รชตะ ปิวาวัฒนพาณิช, 2019) 

มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ (Phillips & Ryan, 2017) ในการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต จะจัดมนุษย์อยู่ในกลุ่มสัตว์มี
กระดูกสันหลังที่เลี ้ยงลูกด้วยน้ำนม เนื ่องจากมีลักษณะ   
บางประการที่เหมือนกับสัตว์ในกลุ่มนี้  (Phillips & Ryan, 
2017) 

ไข่ของสัตว์เป็นสิ ่งไม่มีชีวิต (Noureddine & Zouhaire, 
2017) 

ไข่ของสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ 
เซลล์ไข่ที่มีการผสมกับอสุจิของเพศผู้จะเป็นต้นกำเนิดของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด (Noureddine and Zouhaire, 2017) 

ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขต่อไปได้ 

* ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียนในการทดลองใช้หนังสือเรียนของ สสวท. 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง)  
1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

พืช โดยนำต้นพืชของจริง หรือรูปพืช มาให้นักเรียนสังเกต หรือให้
นักเรียนสังเกตพืชที่อยู่รอบ  ๆ ห้องเรียน แล้วใช้คำถามดังนี้  

1.1 สิ่งนี้คืออะไร และเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ (ต้นพืช หรือต้นไม้ หรือ
ตอบชื่อพืชที่ครูนำมาให้สังเกต และสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิต) 

1.2 พืชต้องการสิ่งที่จำเป็นใดสำหรับการเจริญเติบโตบ้าง (น้ำ แสง 
อากาศ ธาตุอาหาร) 

1.3 สิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ ในข้อ 1.2 มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชอย่างไร (พืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ด สร้างอาหาร และ
ลำเลียงอาหารและธาตุอาหาร ใช้แสงในการสร้างอาหาร ใช้
อากาศในการงอกของเมล็ด หายใจ และสร้างอาหาร และใช้
ธาตุอาหารเพ่ือช่วยให้เจริญเติบโตได้เป็นปกติ) 

1.4 นอกจากพืชแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิต (มนุษย์และ
สัตว์) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีว ิตของส ัตว ์และมนุษย์  และการเปลี ่ยนแปลงขณะ
เจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ โดยใช้คำถามดังนี้ 
2.1 สัตว์และมนุษย์ต้องการสิ่งที ่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ   

การดำรงชีวิตเหมือนกับพืชหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น ไม่เหมือนกัน พืชต้องการแสง น้ำ 
อากาศ ธาตุอาหาร สำหรับการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
ส่วนสัตว์และมนุษย์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ สำหรับ  
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต)  

2.2 ในขณะเจริญเติบโต มนุษย์และสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยขณะเจริญเติบโตมนุษย์และสัตว์จะมีขนาด
ร่างกายใหญ่ข้ึน หรือสัตว์บางชนิดมีรูปร่างลักษณะ และรูปแบบ
การดำรงชีวิตทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในขณะเจริญเติบโต) 

3. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท ใน
หนังสือเรียน หน้า 75 จากนั้นครูใช้คำถามดังนี้  
3.1 บทนี้จะได้เรียนเรื่องอะไร (การดำรงชีวิตของสัตว์) 

   ในการทบทวนความรู้พื ้นฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

    ในการตรวจสอบความรู ้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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3.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบบทนี้นักเรียนสามารถ
ทำอะไรได้บ้าง  
(- บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ

สัตว์และมนุษย ์ 
- ดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับอาหาร น้ำ และอากาศอย่าง

เหมาะสม  
- สร ้างแบบจำลองท ี ่บรรยายว ัฏจ ักรช ีว ิตของส ัตว ์และ

เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด  
- บอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง)  

4. นักเรียนอ่านแนวคิดสำคัญ ในหนังสือเรียน หน้า 76 จากนั้นครูใช้
คำถามว่า จากการอ่านแนวคิดสำคัญ นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง  

(- สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และ
มนุษย ์ 

 - วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 - การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับอาหาร น้ำ และอากาศอย่าง

เหมาะสม 
 - การไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง) 

5. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูปและอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 
76 โดยคร ูฝ ึกท ักษะการอ ่านตามว ิธ ีการอ ่านท ี ่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจจากการอ่าน ดังนี้  
5.1 รูปนี้คือสถานที่ใด (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ)  
5.2 นักเรียนเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือไม่ (นักเรียนตอบตาม

ประสบการณ์ของตนเองซึ่งอาจมีทั้งที่เคยไปและไม่เคยไป) 
5.3 นักเรียนคิดว่า คนในรูปนี้คือใคร (นักประดาน้ำ) 
5.4 นักประดาน้ำ ดำน้ำลงไปในตู้ปลาเพ่ืออะไร (ให้อาหารปลา) 
5.5 นักประดาน้ำ สามารถอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานได้หรือไม่ อย่างไร 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น อยู่ได้นาน เพราะ
เมื่ออยู่ใต้น้ำ นักประดาน้ำใช้ถังออกซิเจนช่วยในการหายใจ) 

5.6 ถ้านักเรียนลงไปในน้ำ จะอยู่ได้นานเหมือนนักประดาน้ำหรือไม่ 
เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น อยู่

ครูอาจนำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการ
แสดงดำน้ำให้อาหารปลา มาให้
นักเรียนดูเป็นสื่อประกอบการอ่าน
เนื้อเรื ่อง โดยอาจค้นหาว่า “การ
แสดงดำน้ำให้อาหารปลา” หรือ 
“ โ ช ว ์ ใ ห ้ อ าห ารปล า  ส งขล า 
อควาเรียม” หรือ “อควาเรียม 80 
บาท ที ่สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา”  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหร ืออภ ิปรายได ้ตาม     
แนวคำตอบ คร ูควรให ้ เวลา
น ัก เร ี ยนค ิดอย ่ าง เหมาะสม      
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 
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ครูชวนนักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.1 
สัตว์ต้องการสิ ่งใดในการเจริญเติบโต
และการดำรงช ีว ิต โดยการส ัง เกต
พฤติกรรมของปลาและวัดความยาวของ
ปลาทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลัง
เลิกเรียน 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องท่ี 1 สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์ 
โดยครูเตรียมไข่ไก่มา 1 ฟอง สำหรับใช้
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน  
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 

ได้ไม่นานเหมือนนักประดาน้ำ เพราะมนุษย์ไม่สามารถหายใจ
ใต้น้ำได)้ 

5.7 ปลาสามารถอยู่ในน้ำตลอดเวลาได้เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ปลาใช้เหงือกในการหายใจ) 

5.8 ปลาต้องการอะไรบ้างสำหรับการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ปลาต้องการ
อาหาร  น ้ ำ  และอากาศสำหร ับการ เจร ิญ เต ิบ โตและ              
การดำรงชีวิต) 

6. ครูชักชวนนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์ใน 
สำรวจความรู้ก่อนเรียน  

7. นักเรียนทำสำรวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 
72-76 โดยให้นักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเอง จึงให้
นักเรียนตอบคำถาม โดยคำตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และ
คำตอบอาจถูกหรือผิดก็ได ้

8. ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างไรบ้าง หรืออาจสุ่มให้
นักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลย
คำตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบ
บทนี้แล้ว ทั ้งนี ้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื ่อนหรือแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน แล้วนำมาออกแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื ่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื ่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

การสำรวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
 

ใช้ในการหายใจ 

ช่วยให้ร่างกาย 

เจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้อย่างปกติ 

ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต 

และแข็งแรง 
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√ √ 

√ 
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วัฏจักรชีวิตของไก่และยุงแตกต่างกัน โดยรูปร่างลักษณะในแต่ละระยะ

ของวัฏจักรชีวิตของไก่จะแตกต่างกับยุง และในขณะเจริญเติบโตตั้งแต่

ออกจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัย ไก่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ 

ในขณะที่ยุงมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ 
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√ 

วัฏจักรชีวิตของปูจึงเปลี่ยนแปลงไป และถ้ายังรับประทานปูท่ีมีไข่ต่อไป 

จะทำให้ไข่ปูซึ่งจะเจริญเติบโตต่อไปเป็นลูกปู มีจำนวนลดลง 

ทำให้ลูกปูมีจำนวนลดลง และส่งผลให้ปูตัวเต็มวัยลดจำนวนลงไปด้วย 

ปูอาจสูญพันธุ์ได้ 
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เรื่องที่ 1 สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต
ของสัตวแ์ละมนุษย์  

 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์  
และการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้ร ับสิ ่งที ่จำเป็นต่อ    
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและบรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต  

และการดำรงชีวิตของสัตว์ 
2. บอกแนวทางในการดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น

ต ่อการเจร ิญเต ิบโตและการดำรงชีว ิตอย ่าง
เหมาะสม 

3. รวบรวมข ้อม ูลและบรรยายส ิ ่ งท ี ่จำเป ็นต่อ      
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ 

4. สืบค้นข้อมูลและบอกแนวทางในการดูแลตนเอง
ให้ได้ร ับสิ ่งที ่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ     
การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 

 

เวลา 6 ชั่วโมง 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

 ภาชนะสำหรับเลี ้ยงปลา ลูกปลา อาหารปลา    
ไม้บรรทัด สำลี จานกระดาษ กระชอนตักปลา น้ำ วีดิทัศน์
เกี ่ยวกับการเจริญเติบโตและการดำรงชีว ิตของสัตว์       
ชนิดต่าง ๆ สมุดรายงานสุขภาพประจำปี ที ่ว ัดส่วนสูง 
เครื่องชั่งน้ำหนัก 

 
 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน  ป.3 เล่ม 1 หน้า 78-90 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.3 เล่ม 1 หนา้ 77-85 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 

ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ   
การดำรงชีวิตของสัตว์ โดยนำไข่ไก่มาให้นักเรียนสังเกต จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
1.1 สิ่งนี้คืออะไร (ไข่ไก)่ 
1.2 ไข่ไก่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 

เช่น ไข่ไก่เป็นสิ่งมีชีวิต) 
1.3 นักเร ียนคิดว ่า ไข่จะฟักออกมาเป็นอะไร (นักเร ียนตอบตาม     

ความเข้าใจของตนเอง เช่น ไข่จะฟักออกมาเป็นลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบ) 
1.4 ไข่และลูกไก่ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจของตนเอง เช่น ไข่และลูกไก่เป็นระยะหนึ่งของวัฏจักรชีวิต
ของไก่ โดยภายในไข่จะมีตัวอ่อน จากนั้นตัวอ่อนจะฟักออกมาเป็น
ลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบ) 

1.5 ลูกไก่ต้องการสิ ่งใดบ้างในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ลูกไก่ต้องการอาหาร 
น้ำ และอากาศในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ โดยใช้คำถามว่า ไก่และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ต้องการ 
สิ่งที่จำเป็นใดบ้างในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (35 นาที) 

3. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน หน้า 78 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึกคำตอบ
ของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังการอ่านเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื ้อเรื ่องในหนังสือเรียน หน้า 78-79 โดยครูฝึกทักษะ    
การอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครู
ตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี ้ 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต ่ช ักชวนให ้หาคำตอบด ้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5.1 แม่ไก่กกไข่เพ่ืออะไร (ให้ความอบอุ่นแก่ไข่) 
5.2 ไก่ท่ีฟักออกมาจากไข่ เรียกว่าอะไร (ลูกเจี๊ยบ) 
5.3 ลูกเจี๊ยบมีลักษณะอย่างไร (ตัวเล็ก มีขนอ่อนสีเหลือง) 
5.4 ข้าวตูสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลูกเจี๊ยบต้องการสิ่งที่จำเป็นใดบ้าง 

เพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้) 
5.5 การดำรงชีวิตคืออะไร (การมีชีวิตอยู่ต่อไปได)้ 
5.6 นักเรียนคิดว่าลูกเจี๊ยบน่าจะเจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้หรือไม่ 

เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ได้ 
เพราะลูกเจี๊ยบกินอาหาร กินน้ำ และหายใจ) 

5.7 ข้าวตูนั่งมองแม่ไก่และลูกเจี๊ยบทำอะไร (คุ้ยเข่ียหาอาหาร) 
5.8 แม่ไก่และลูกไก่ทำสิ่งนั้นเพ่ืออะไร (เพ่ือหาอาหาร) 
5.9 ระหว่างที่ข้าวตูนั ่งมองแม่ไก่กับลูกเจี้ยบ เกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้น 

(พ่อเรียกไปดูข่าว) 
5.10 พ่อกำลังดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การพบตัวนักฟุตบอลเยาวชน

ทีมหนึ่งที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำ) 
5.11 ทีมนักฟุตบอลเข้าไปติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลากี่วัน (10 วัน) 
5.12 เพราะเหตุใดนักฟุตบอลจึงออกจากถ้ำไม่ได้ (เพราะมีน้ำจำนวน

มากกั้นทางออกไว้) 
5.13 ขณะติดอยู่ในถ้ำนักฟุตบอลมีอาการอย่างไร เพราะเหตุใดจึงมี

อาการเช่นนั้น (อ่อนเพลีย เพราะไม่มีอาหาร และมีน้ำไม่เพียงพอ)  
5.14 พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายวันได้อย่างไร (ดื่มน้ำที่

ไหลลงมาตามหินย้อยและทุกคนพยายามอยู่นิ่ง ๆ เพ่ือใช้พลังงาน
ของร่างกายให้น้อยที่สุด)  

5.15 ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาหรือให้การช่วยเหลือ พวกเขาจะเป็น
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น พวกเขา
อาจไม่มีชีวิตรอด หรืออาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เนื่องจาก
ร่างกายอ่อนแอ จนอาจทำให้เสียชีวิต) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (15 นาที)  

6. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า แม่ไก่กกไข่เพื่อให้
ความอบอุ่นแก่ไข่ เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบ ลูกเจี๊ยบต้องการสิ่งที่
จำเป็นต่าง ๆ สำหรับการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต ส่วนนักฟุตบอล
ที ่ต ิดอยู ่ในถ้ำมีร่างกายอ่อนแอ เพราะไม่ได้รับอาหารและน้ำอย่าง

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหร ืออภ ิปรายได ้ตาม     
แนวคำตอบ คร ูควรให ้ เวลา
น ัก เร ี ยนค ิดอย ่ าง เหมาะสม      
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับคร ู

 หินย้อย เป็นหินปูนที่มีลักษณะเป็น
แท่งหรือแผ่น ที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ   
ห ินย ้อย เก ิดจากน ้ำทำปฏ ิก ิ ร ิ ยากับ                      
แก ๊ สคาร ์ บอน ไดออก ไซด ์ เ ก ิ ด เ ป็ น         
กรดคาร์บอนิกซึ ่งเป็นกรดอ่อนละลาย
หินปูนและทำปฏิกิริยากับหินปูน ได้เป็น
แคลเซียมไบคาร์บอเนต ซึ่งละลายน้ำได้ 
เม ื ่ อน ้ ำท ี ่ ม ีแคลเซ ียมไบคาร ์บอเนต      
ละลายอยู ่หยดลงมาจากเพดานถ้ำและ
สัมผ ัสกับอากาศจะเกิดปฏิก ิร ิยาเคมี        
ได้ เป ็นแคลเซ ียมคาร ์บอเนต น้ำ และ    
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยแคลเซียม
คาร์บอเนตซึ่งเป็นของแข็งจะสะสมตัวเป็น
แผ่นหรือแท่ง พอกยาวลงมาจากเพดานถ้ำ
เรื่อย ๆ ทีละน้อย 

คร ูอาจให ้ ความรู้ แก่ น ั ก เ ร ี ยน
เพิ่มเติมว่า น้ำที่ไหลผ่านจากหินย้อย อาจ
มีเชื้อโรค เศษฝุ่น หรือสารบางอย่างปนมา
กับน้ำ ดังนั้นน้ำที ่มาจากหินย้อยจึงไม่
เหมาะสำหรับการดื่ม 
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เพียงพอ พวกเขาก็ต้องการสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิตเช่นเดียวกัน 

7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 77 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน  

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน  
9. ครใูห้นักเรียนตอบคำถามท้ายเรื่องที่อ่าน ดังนี้  

9.1 เจ้าหน้าที ่ต้องส่งสิ่งใดเข้าไปช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมนี ้ เพื ่อให้    
พวกเขายังคงดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง) 

9.2 สัตว์ต้องการสิ ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต
เช่นเดียวกับมนุษย์หรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำ
กิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ในครั ้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำ
กิจกรรมท่ี 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใดในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต ครูอาจ
เตรียม ดังนี ้
1. รูปสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น สุนัข 

แมว ซึ ่งมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   
1 รูป และมีร่างกายซูบผอม อ่อน
แรง 1 ร ูป สำหร ับใช้ตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักเรียน  

2. สแกน QR code ในหนังส ือเร ียน
หน้า 80 เพื ่อเป ิดว ีด ิท ัศน ์ศ ึกษา
เก ี ่ ยวก ับการ เจร ิญ เต ิบ โตและ      
การดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
ก่อนถึงชั่วโมงเรียน 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ไข่ จนลูกเจี๊ยบฟักออกมาจากไข่ 

ดื่มน้ำที่ไหลลงมาตามหินย้อย และทุกคนพยายามอยู่นิ่ง ๆ เพื่อใช้
พลังงานของร่างกายให้น้อยที่สุด  
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กิจกรรมที่ 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตการเจริญเติบโต

และการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ จากการเลี้ยงปลา
และการดูว ีด ิท ัศน์ เพื ่อบรรยายสิ ่งที ่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีว ิตของสัตว์ รวมทั ้งบอก
แนวทางในการดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

 

เวลา  3 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและบรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

และการดำรงชีวิตของสัตว์ 
2. บอกแนวทางในการดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น

ต ่อการเจร ิญเต ิบโตและการดำรงช ีว ิตอย ่าง
เหมาะสม 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/ห้อง 
1. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและ    

การดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ     1 เรื่อง 
2. สำลี        1 ถุง 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1.  ภาชนะสำหรับเลี้ยงปลา 1 ใบ 
2.  น้ำ   1 ถัง 
3.  จานกระดาษ  3 ใบ 
4.  กระชอนตักปลา  1 อัน 

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ลูกปลา   3 ตัว 
2. อาหารปลา  1 ถุง 
3. ไม้บรรทัด   1 อัน 

 
 

 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S1   การสังเกต  
 S2   การวัด 
 S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1  หน้า 80-84 
2. แบบบันทึกกจิกรรม ป.3 เล่ม 1 หน้า 78-81 

 



205 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์ 
 

 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. คร ูตรวจสอบความร ู ้ เด ิมของน ักเร ียนเก ี ่ยวก ับส ิ ่ งท ี ่จำเป ็นต่อ               
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ โดยครูนำรูปสัตว์ชนิดใดชนิด
หนึ่ง เช่น สุนัข แมว ซึ่งมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 1 รูป และมีร่างกายซูบ
ผอม อ่อนแรง 1 รูป มาให้นักเรียนสังเกต จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
1.1 สัตว์ในรูปนี้เป็นสัตว์ชนิดใด (นักเรียนตอบชื่อสัตว์ในรูป) 
1.2 สัตว์ในรูปทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (นักเรียน

ตอบตามที่สังเกตได้ เช่น แตกต่างกัน โดย สัตว์ในรูปหนึ่งมีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ ร่างกายสะอาด ส่วนสัตว์อีกรูปหนึ่งมีร่างกาย
อ่อนแอและซูบผอม) 

1.3 เพราะเหตุใดสัตว์ในรูปทั้งสองนี้จึงมีลักษณะแตกต่างกัน (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น เพราะสัตว์ได้รับอาหารที่
แตกต่างกัน ตัวหนึ่งอาจจะได้กินอาหารอย่างเพียงพอ ส่วนอีกตัว
หนึ่งอาจจะไม่ได้กินอาหาร) 

1.4 นักเรียนเคยเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้หรือไม่  และถ้าเลี้ยงสัตว์ในรูป อยากให
สัตว์เลี้ยงเหมือนรูปใด (นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง 
ซึ่งอาจจะมีทั้งเคยเลี้ยงและไม่เคยเลี้ยง และถ้าจะเลี้ยงสัตว์ในรูป 
อยากให้สัตว์เลี้ยงเหมือนรูปที่สัตว์มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพราะ
สัตว์มีสุขภาพดี น่ารัก สะอาด) 

1.5 นักเร ียนจะเลี ้ยงสัตว ์อย่างไรให้ม ีล ักษณะตามความต้องการ 
(นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง เช่น ให้อาหารและน้ำแก่สัตว์  
ให้สัตว์อยู่ในที่ที่มีอากาศสะอาด รวมทั้งทำความสะอาดร่างกายสัตว์
ให้สะอาดอยู่เสมอ) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.1 โดยใช้คำถามว่า 
เราจะเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพดีและร่างกายแข็งแรงได้อย่างไร 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้
คำถาม ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี ้นักเรียนจะได้เร ียนเรื ่องอะไร (สิ ่งที ่จำเป็นต่อการ

เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)  

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการทำกิจกรรม 
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3.3 เมื ่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (บรรยายสิ ่งที ่จำเป็นต่อ       

การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ และบอกแนวทางในการ

ดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสม) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 78  

5. นักเรียนอ่านสิ่งที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม ซึ่งถ้านักเรียนไม่รู ้จักวัสดุ 
อุปกรณ์บางอย่าง ครูควรนำสิ่งนั้นมาแสดงให้ดู  

6. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ข้อ 1-5 ทีละข้อ โดยครูใช้ว ิธ ีฝ ึกการอ่าน          
ที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม 
(ครูอาจเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมบนกระดาน) โดยครใูช้คำถามดังนี้  
6.1 นักเรียนต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก (ร่วมกันอภิปรายและเลือกชนิด

ปลาที่จะเลี้ยง) 
6.2 นักเรียนสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (วิธีการเลี้ยง

ปลา)  
6.3 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลี ้ยงปลาได้จากที่

ใดบ้าง (อินเทอร์เน็ต หนังสือ สอบถามครูหรือผู้ปกครอง) 
6.4 เมื่อสืบค้นข้อมูลแล้ว นักเรียนต้องทำอะไรต่อไป (วางแผนการเลี้ยง

ปลา จัดภาชนะสำหรับเลี้ยงปลาและเลี้ยงปลาตามแผนที่วางไว้) 
6.5 เมื่อเลี้ยงปลาแล้ว นักเรียนต้องทำอะไรบ้าง (สังเกตพฤติกรรมและ

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของปลาโดยการวัดความยาวของ
ปลา) 

6.6 นักเรียนจะนำปลาออกมาเพื่อวัดความยาวได้อย่างไร (ใช้กระชอน
ตักปลาตักปลามาวางบนสำลีที่ชุ่มน้ำ แล้วใช้สำลีที่ชุ่มน้ำอีกแผ่นวาง
บนตัวปลา)  

6.7 นักเรียนจะใช้อะไรวัดความยาวของปลา (ไม้บรรทัด) 
6.8 เมื่อตักปลาออกมาแล้ว นักเรียนจะวัดความยาวของปลาอย่างไร 

(นำไม้บรรทัดมาวางเทียบกับตัวปลาตั้งแต่หัวปลาจนถึงหางปลา) 
ในกรณีที่นักเรียนใช้ไม้บรรทัดไม่ถนัด อาจใช้แถบกระดาษวัด

ความยาวของปลา โดยทำเครื่องหมายบนแถบกระดาษเพื่อใช้เป็น
ตำแหน่งปลายสุดของหัวปลา แล้วนำแถบกระดาษมาทาบกับ     
ต ัวปลา ทำเครื่องหมายที ่ปลายสุดของหางปลา จากนั ้นนำ        
แถบกระดาษที่ทำเครื่องหมายแล้ว ไปเทียบกับไม้บรรทัดแล้วอ่าน

S1 สังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะของปลาที่เลี้ยง 

S2 วัดความยาวของปลาด้วยไม้บรรทัด
และระบุหน่วยการวัด 

S8 ลงความเห็นจากการสังเกต การอ่าน
ใบความรู้ และดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการ
ดำรงช ีว ิตของส ัตว ์ต ่าง ๆ รวมทั้ง
แนวทางการดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ ่งที่
จำเป็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

C2 ว ิ เคราะห ์การ เจร ิญ เต ิบ โตและ 
พฤติกรรมของปลาที่ได้จากการอ่าน
ใบความรู้และการดูวีดิทัศน์ และสรุป
ถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของปลา 

C4 นำเสนอวิธีการเลี้ยงปลาและผลการ
เลี้ยงปลาของกลุ่มตนเอง  

C5 ทำงานร่วมกับผู้อื ่นในการเลี้ยงปลา 
สังเกตพฤติกรรมและการเจริญเติบโต
ของปลา รวมทั้งการอภิปรายเกี่ยวกับ
สิ ่งที ่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ และการดูแล
สัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น
เหล่านั้นอย่างเหมาะสม  

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้

ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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ค่า  ทั้งนี้ครูควรสาธิตวิธีการวัดความยาวของปลาให้นักเรียนดูก่อน
ลงมือทำกิจกรรม 

6.9 เพราะเหตุใดจึงว ัดการเจริญเติบโตของปลาด้วยวิธ ีด ังกล ่าว 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ปลาจะอยู่นิ่งพอที่จะ
สามารถวัดความยาวได้โดยไม่ได้รับอันตราย) 

6.10 นักเรียนต้องสังเกตและวัดความยาวของปลากี่ครั้ง และวัดแต่ละ
ครั้งห่างกันกี่วัน (3 ครั้ง โดยวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

6.11 เมื่อวัดความยาวของปลาครบ 3 สัปดาห์แล้ว นักเรียนต้องทำอะไร
ต่อไป (นำเสนอผลการเลี้ยงปลาและอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของปลาและผลการวัดความยาวของปลา) 

7. หลังจากเลี ้ยงปลาครบ 3 สัปดาห์แล้ว ครูให้นักเรียนนำเสนอผลการ  
เลี้ยงปลา เช่น วิธีการเลี้ยงปลา การเจริญเติบโตของปลา และอภิปราย
เกี่ยวกับพฤติกรรมของปลาและผลการวัดความยาวของปลา ตามแนว
คำถาม ดังนี้ 
7.1 นักเรียนเลือกเลี้ยงปลาอะไร (นักเรียนตอบชื่อปลาที่นำมาเลี้ยง) 
7.2 นักเรียนมีวิธีการเลี้ยงปลาอย่างไร (นักเรียนตอบตามทีท่ำจริง) 
7.3 ปลามีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้  เช่น  

ว่ายน้ำ อ้าปากกินอาหาร อ้าและหุบปากบ่อย ๆ มีการขยับบริเวณ
เหงือกตลอดเวลา) 

7.4 เพราะเหตุใดปลาจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น ปลาเคลื่อนที่ กินอาหาร หายใจ และนำน้ำ
เข้าสู่ร่างกาย) 

7.5 ความยาวของตัวปลามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร (นักเรียน
ตอบตามผลการทำกิจกรรม เช ่น ความยาวของตัวปลามีการ
เปลี่ยนแปลง โดยปลามีความยาวเพิ่มข้ึน) 

7.6 ปลาที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความจริง เช่น ปลามีการเจริญเติบโต รู้ได้จากในแต่ละสัปดาห์ ปลา
มีความยาวเพิ่มข้ึน) 

8. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ข้อ 6-7 โดยครูใช้วิธีฝึกการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี ่ยวกับ
วิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม (ครูอาจเขียน
ขั้นตอนการทำกิจกรรมบนกระดาน) โดยครใูช้คำถามดังนี้  
8.1 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (ชีวิตของปลา) 

ข้อแนะนำในการเลี้ยงปลามีดังนี้ 

1. การทำกิจกรรมที่ 1.1 สัตว์ต้องการสิ่งใด
ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
นักเร ียนควรเริ ่มเลี ้ยงปลาหลังจากทำ
กิจกรรมที ่ 1.1 อากาศมีส่วนประกอบ
อะไรบ้าง ในบทที ่ 1 เร ื ่องที ่ 1 เพราะ
นักเรียนต้องเลี้ยงปลาเป็นเวลา 3 สัปดาห์  
โดยหลังจากทำกิจกรรมที่ 1.1 อากาศมี
ส่วนประกอบอะไรบ้างแล้ว ครูให้นักเรียน
อ่านทำอย่างไรของกิจกรรมนี้ ข้อ  1-5 
และอภิปรายขั้นตอนการทำกิจกรรมตาม
แนวการจัดการเรียนรู ้ข้อ 6 จากนั้นให้
นักเรียนเริ่มเลี้ยงปลา สังเกตพฤติกรรม
และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของ
ปลา โดยการวัดความยาวของปลาทุก
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั ้ง เป็นเวลา 3 
สัปดาห์ เม ื ่อทำกิจกรรมครบทั ้งสาม
ส ัปดาห ์หรือเม ื ่อถ ึงช ั ่วโมงเร ียนของ
กิจกรรมนี้ ครูให้นักเรียนนำเสนอผลการ
เลี ้ยงปลาและร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับ
พฤติกรรมและผลการวัดความยาวของ
ปลาตามแนวการจัดการเรียนรู้ข้อท่ี 7  

2. ควรเลือกเลี้ยงลูกปลา และเลือกชนิดปลา
ที่สามารถเลี้ยงในภาชนะที่ขนาดไม่ใหญ่
เกินไป เลี้ยงง่าย และเจริญเติบโตได้เร็ว 
เช่น ปลาสอด ปลาหางนกยูง ปลาคาร์พ  

3. ควรเลี ้ยงปลาอย่างน้อย 3 ตัว และวัด
ความยาวของปลาทั ้งสามตัว ทั ้งนี ้เพื่อ
แก้ปัญหาที่อาจมีปลาตายในช่วงเวลา 3 
สัปดาห์  

4. การตักปลามาวัดความยาวควรทำอย่าง
ระมัดระวัง และไม่ควรใช้เวลานานเกินไป 
เพราะอาจทำให้ปลาตายได้ อีกทั้งครูควร
สาธิตการวัดความยาวของตัวปลาให้
นักเรียนดูก่อนท่ีจะลงมือทำ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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8.2 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับสิ ่งที ่จำเป็นต่อ       
การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้จากที่ใด  
(วีดิทัศน์) 

8.3 เมื่อดูวีดิทัศน์แล้ว นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื ่องอะไรบ้าง    
(สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ และสัตว์
ได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสมหรือไม่) 

9. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร ข้อ 6-7 แล้ว ครูให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

10. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
10.1 จากการเลี้ยปลาและสังเกตพฤติกรรมพบว่าปลามีการอ้าปาก

และหุบปากตลอดเวลา ปลาทำพฤติกรรมเช่นนั้นเพ่ืออะไร (เพ่ือ
นำน้ำเข้าสู่ร่างกาย) 

10.2 ปลาได้ร ับแก๊สออกซิเจนด้วยวิธีใด (เมื ่อน้ำไหลผ่านเหงือก 
เหงือกจะช่วยกรองแก๊สออกซิเจนจากน้ำ ทำให้ปลาได้รับแก๊ส
ออกซิเจน) 
ครูอาจจะให้ความรู้แก่นักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแก๊สออกซิเจน  

โดยเชื่อมโยงความรู้พื ้นฐานจากบทที่ 1 อากาศมีแก๊สออกซิเจนเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ และในน้ำก็มี
แก๊สออกซิเจนละลายอยู่ ซึ่งสัตว์น้ำจะใช้แก๊สออกซิเจนในน้ำในการ
หายใจ  
10.3 นอกจากน้ำและแก๊สออกซิเจนแล้ว ปลายังต้องการสิ่งที่จำเป็น

ใดอีก (อาหาร)  
10.4 การเลี้ยงปลาที่ถูกต้องและเหมาะสมทำได้อย่างไร (เลี้ยงปลาใน

น้ำที่สะอาดและมีแก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพอ ให้ปลาได้รับ
อาหารตามความเหมาะสมกับชนิดของปลาและขนาดของปลา) 

10.5 ในวีดิทัศน์มีสัตว์อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามที ่ส ังเกตจาก 
วีดิทัศน์) 

10.6 สัตว์แต่ละชนิดต้องการสิ่งใดเพื ่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและ
ดำรงชีวิตอยู่ได ้(อาหาร น้ำ และอากาศ) 

11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายและลงข้อสรุปว่า ร่างกายของสัตว์มีการเจริญเติบโต สังเกตได้

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ  
สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงช ีว ิตของส ัตว์      
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียน 
มีแนวคิดที่ถูกต้อง  
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จากความยาวของลำตัวหรือขนาดของสัตว์มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ ได้แก่ อาหาร น้ำ 
และอากาศซึ่งมีแก๊สออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ เราควรดูแลสัตว์ให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านี้อย่างเหมาะสม (S13) 

12. นักเรียนตอบคำถามในฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนว
คำตอบที่ถูกต้อง 

13. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูให้นักเรียนอ่าน สิ่งที่
ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

14. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

15. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

สังเกตและบรรยายส่ิงที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต

ของสัตว์ 

บอกแนวทางในการดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโต

และการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 

คำตอบขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดปลาของนักเรียน เช่น ปลาสอด 

การเลี้ยงปลาสอด เตรียมตู้ปลาหรืออ่างที่มีขนาดพอเหมาะ ใส่น้ำสะอาด เพิ่ม

ไม้น้ำ พืชน้ำ หรือสาหร่ายลงไป จากนั้นใส่ปลาลงในตู้ปลาหรืออ่าง การให้

อาหาร ใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปท่ีมีขนาดเล็กวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ครั้งละ

ประมาณ 10 เม็ด ต่อปลา 1 ตัว ในสัปดาห์แรก และอาจจะให้เพิ่มขึ้นใน

สัปดาห์ถัด ๆ ไป และถ้าไม่เติมออกซิเจนลงไปในน้ำ ต้องเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง 

คำตอบขึ้นอยู่กับผลการเลือกชนิดปลา และการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน เช่น  
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ปลากินอาหาร ว่ายน้ำไปมา 

หรืออยู่นิ่ง ๆ อ้าปากและหุบปาก 

บ่อย ๆ มีการขยับแผ่นปิดเหงือก 

2.4,  2.3,  2.3 

3.2,  3.1,  3.0 

3.4,  3.3,  3.4 

อาหาร น้ำ และแก๊สออกซิเจน 

อาหาร น้ำ อากาศ 

√ 

สัตว์แต่ละชนิดได้รับอาหารแตกต่างกัน ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของสัตว์ 

รวมทั้งได้รับน้ำที่สะอาด อยู่ในที่ที่เหมาะสมและมีอากาศอย่างเพียงพอ 

คำตอบขึ้นอยู่กับผลการทำกิจกรรม
ของนักเรียน เช่น 

ปลากินอาหาร ว่ายน้ำไปมา 

หรืออยู่นิ่ง ๆ อ้าปากและหุบปาก 

บ่อย ๆ มีการขยับแผ่นปิดเหงือก 

ปลากินอาหาร ว่ายน้ำไปมา 

หรืออยู่นิ่ง ๆ อ้าปากและหุบปาก 

บ่อย ๆ มีการขยับแผ่นปิดเหงือก 
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กินอาหารเมื่อใส่อาหารลงไปในน้ำ ว่ายน้ำหรืออยู่นิ่ง ๆ อ้าและหุบปาก

ตลอดเวลา ขยับแผ่นปิดเหงือก เพื่อนำน้ำและแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย  

อาหาร น้ำ และอากาศ 

ให้อาหารปลาตามความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของปลา เลี้ยงปลาในน้ำ

ที่สะอาด มีแก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพอ 

ลูกปลามีการเจริญเติบโต รู้ได้จากลูกปลามีความยาวลำตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละ

สัปดาห์ 

ให้สัตว์ได้รับอาหารที่เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตว์ ได้รับน้ำสะอาด และ

อยู่ในสถานที่ท่ีมีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวก 
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สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น ปลา สุนัข แมว นก ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ ซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต โดยควรให้อาหารตาม

ความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตว์ ให้สัตว์ได้รับน้ำที่สะอาดอย่าง

เพียงพอ และให้อยู่ในที่ที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวก  

อาหาร น้ำ และอากาศเป็นสิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ

สัตว์ชนิดต่าง ๆ จึงควรดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.1 สัตวต์อ้งการสิ่งใดในการเจรญิเติบโต 
และการดำรงชีวิต  

 

รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
 
 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะของปลา  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะของปลาได้
ถูกต้องครบถ้วนด้วย
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมเติม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะของปลาได้
ถูกต้องครบถ้วนจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น หรือมีการ
เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะของปลาได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S2 การวัด การใช้ไม้บรรทัดวัด
ความยาวของปลาและ
ระบุหน่วยได้ 

สามารถใช้ไม้บรรทัด
วัดความยาวของปลา
และระบุหน่วยได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถใช้ไม้บรรทัด
วัดความยาวของปลา
และระบุหน่วยได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถใช้ไม้บรรทัดวัด
ความยาวของปลา แต่ไม่
สามารถระบุหน่วยได้
ถูกต้อง แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต การอ่าน         
ใบความรู้ และดู        
วีดิทัศน์ เกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ปลา สิ่งที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ 
ตลอดจนการดูแลสัตว์
ให้ได้รับอาหาร น้ำ 
และอากาศอย่าง
เพียงพอ 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต การอ่านใบ
ความรู้ และดูวีดิทัศน์ 
เกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ปลา สิ่งที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ 
ตลอดจนการดูแลสัตว์
ให้ได้รับอาหาร น้ำ 
และอากาศอย่าง

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต การอ่านใบ
ความรู้ และดูวีดิทัศน์ 
เกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ปลา สิ่งที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ 
ตลอดจนการดูแลสัตว์
ให้ได้รับอาหาร น้ำ 
และอากาศอย่าง
เพียงพอไดถู้กต้องจาก

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
การอ่านใบความรู้ และดู
วีดิทัศน์ เกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ปลา สิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ 
ตลอดจนการดูแลสัตว์ให้
ได้รับอาหาร น้ำ และ
อากาศอย่างเพียงพอได้
เพียงบางส่วนแม้ว่าจะได้
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

เพียงพอไดถู้กต้อง 
ด้วยตนเอง 

การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตการ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของปลา การ
อ่านใบความรู้ การดู  
วีดิทัศน์ และลงข้อสรุป
ได้ว่าอาหาร น้ำ และ
อากาศเป็นสิ่งที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิตของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ  

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการเจริญเติบโต
และพฤติกรรมของปลา 
การอ่านใบความรู้ การ
ดูวีดิทัศน์ และลง
ข้อสรุปได้ว่าอาหาร 
น้ำ และอากาศเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการเจริญเติบโต
และพฤติกรรมของปลา 
การอ่านใบความรู้ การ
ดูวีดิทัศน์ และลง
ข้อสรุปได้ว่าอาหาร น้ำ 
และอากาศเป็นสิ่งที่
จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ไดจ้ากการ
ชี้แนะจากครูและผู้อ่ืน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
การเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของปลา การ
อ่านใบความรู้ การดู 
วีดิทัศน์ และลงข้อสรุป
ไดเ้พียงบางส่วนว่า
อาหาร น้ำ และอากาศ
เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ไดเ้พียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

 
 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์การ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของปลา 
รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้
จากการอ่าน         
ใบความรู้และดู    
วีดิทัศน์เพ่ือสรุป
เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโต

สามารถวิเคราะห์การ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของปลา 
รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การอ่านใบความรู้และดู
วีดิทัศน์เพ่ือสรุป
เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ 

สามารถวิเคราะห์การ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของปลา 
รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การอ่านใบความรู้และดู
วีดิทัศน์เพ่ือสรุป
เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ 

สามารถวิเคราะห์การ
เจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของปลา
รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การอ่านใบความรู้และดู
วีดิทัศน์เพ่ือสรุป
เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของสัตว์ 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
และการดำรงชีวิต
ของสัตว์ และการ
ดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่
จำเป็นต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

และการดูแลสัตว์ให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง 

และการดูแลสัตว์ให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมได้
ถูกต้อง โดยอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

และการดูแลสัตว์ให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมไดเ้พียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอวิธีการ
เลี้ยงปลา และผลการ
เลี้ยงปลา โดยเขียน
บรรยายหรือบรรยาย
ด้วยคำพูดเพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

สามารถนำเสนอวิธีการ
เลี้ยงปลา และผลการ
เลี้ยงปลา โดยเขียน
บรรยายหรือบรรยาย
ด้วยคำพูดเพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ด้วยตนเอง  

สามารถนำเสนอวิธีการ
เลี้ยงปลา และผลการ
เลี้ยงปลา โดยเขียน
บรรยายหรือบรรยาย
ด้วยคำพูดเพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจได ้โดยอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอวิธีการ
เลี้ยงปลา และผลการ
เลี้ยงปลา โดยเขียน
บรรยายหรือบรรยาย
ด้วยคำพูดได ้แต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ ์แม้ว่า
จะได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเลี้ยงปลา 
สังเกตพฤติกรรมและ
การเจริญเติบโตของ
ปลา การอภิปราย
เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิตของ
สัตว์ การดูแลสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ให้ได้รับ
สิ่งที่จำเป็นเหล่านั้น
อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเลี้ยงปลา 
สังเกตพฤติกรรมและ 
การเจริญเติบโตของปลา  
การอภิปรายเกี่ยวกับ 
สิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ การ
ดูแลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้น
อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเหน็ของ
ผู้อื่นตั้งแต่เริ่มต้นจน
สำเร็จ            

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเลี้ยงปลา 
สังเกตพฤติกรรมและ 
การเจริญเติบโตของปลา 
การอภิปรายเกี่ยวกับ 
สิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ การ
ดูแลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้น
อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเหน็ของ
ผู้อื่นในบางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเลี้ยงปลา 
สังเกตพฤติกรรมและ 
การเจริญเติบโตของปลา 
การอภิปรายเกี่ยวกับ 
สิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ การ
ดูแลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้น
อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเหน็ของ
ผู้อื่น เป็นบางชว่งเวลาที่
ทำกิจกรรม ทั้งนี้ต้อง
อาศัยการกระตุ้นจากครู
หรือผู้อื่น  
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กิจกรรมที่ 1.2 มนุษย์ต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 

 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ จากการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และอ่านใบความรู้ 
เพื ่อบรรยายสิ ่งที ่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งบอกแนวทางในการดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งจำเป็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 

เวลา  2  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. รวบรวมข้อมูลและบรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการ

เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย ์

2. สืบค้นข้อมูลและบอกแนวทางในการดูแลตนเอง
ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/ห้อง 
1. ที่วัดส่วนสูง   1 เครื่อง 
2. เครื่องชั่งน้ำหนัก    1 เครื่อง 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/คน 
สมุดรายงานสุขภาพประจำปี  1 เล่ม 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S2   การวัด 
 S3   การใช้จำนวน 

S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

 

 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C5 ความร่วมมือ 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1  หน้า 85-88 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1  หน้า 82-85 
 
 
 
 
 

 

 
 

S1   การสังเกต 
S4   การจำแนกประเภท 
S7   การพยากรณ์ 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ  

การดำรงชีวิตของสัตว์ โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
1.1 สัตว์ต ้องการส ิ ่งที ่จำเป็นใดบ้างสำหรับการเจริญเติบโตและ        

การดำรงชีวิต (อาหาร น้ำ และอากาศ) 
1.2 เราจะดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสมได้อย่างไร 

(ให้อาหารที่เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตว์ ให้น้ำสะอาดอย่าง
เพียงพอ และให้อยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
2.1 นักเรียนคิดว่าตัวเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (นักเรียน

ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ตัวเรามีการเจริญเติบโต รู้ได้
จากน้ำหนักและส่วนสูงที่เพ่ิมข้ึน ขนาดลำตัวใหญ่ขึ้น) 

2.2 อะไรคือสิ ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู ่ได้  
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น อาหาร น้ำ อากาศ) 

2.3 ในแต่ละวันนักเรียนได้ร ับสิ ่งที ่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ      
การดำรงชีวิตเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น เหมาะสม เพราะเรารับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ครบถ้วน ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ และอยู่ในที่ที ่มีอากาศ
สะอาด) 

3. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.2 โดยใช้คำถามว่า 
มนุษย์ต้องการสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตใดบ้าง 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้
คำถาม ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมน ี ้น ักเร ียนจะได ้ เร ียนเร ื ่องอะไร (ส ิ ่ งท ี ่จำเป ็นต่อ             

การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์)  
4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การรวบรวมข้อมูล)  
4.3 เมื ่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (บรรยายสิ ่งที ่จำเป็นต่อ      

การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ และบอกแนวทาง    
ในการดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นดังกล่าวอย่างเหมาะสม) 

5. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 82 

    ในการทบทวนความรู้พื้นฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย ่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการทำกิจกรรม 
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6. นักเรียนอ่านสิ่งที ่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม ถ้านักเรียนไม่รู ้จักวัสดุ 
อุปกรณ์บางอย่าง ครูควรนำวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นมาแสดงให้ดู หรือถ้า
นักเรียนไม่รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ ครูควรแนะนำและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ 

7. นักเรียนอ่านทำอย่างไรทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ เกี ่ยวกับ
วิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม (ครูอาจเขียน
ขั้นตอนการทำกิจกรรมบนกระดาน) โดยครใูช้คำถามดังนี้  
7.1 นักเรียนต้องบันทึกข้อมูลอะไรบ้าง (น้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง

เมื่ออยู่ระดับชั้น ป.2) 
7.2 สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคืออะไร (ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง แล้วหา

ผลต่างของน้ำหนักและส่วนสูงระหว่างชั้น ป.2 และ ป.3) 
7.3 นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (สาเหตุที่ทำให้น้ำหนักและ

ส่วนสูงของตนเองและเพ่ือนเปลี่ยนแปลงในเวลา 1 ปี) 
7.4 นักเร ียนต้องอ่านใบความร ู ้ เร ื ่องอะไร (ส ิ ่งท ี ่จำเป ็นต ่อการ

เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์) 
7.5 เมื่ออ่านใบความรู้แล้ว นักเรียนต้องทำอะไรต่อไป (อภิปรายข้อมูล

จากใบความรู้และวิเคราะห์ว่า ในชีวิตประจำวันของเราได้รับสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตเหมาะสมหรือไม่ และ
บอกแนวทางในการดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสม) 

8. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

9. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
9.1 จากระดับชั้น ป.2 จนถึงปัจจุบัน น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนมี

การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเป็นจริง 
เช่น น้ำหนักและส่วนสูงมีการเปลี่ยนแปลง โดยน้ำหนักและส่วนสูง
เพ่ิมข้ึนจากระดับชั้น ป.2) 

9.2 ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มี รู้ได้จากการมนี้ำหนักและส่วนสูง
เพ่ิมข้ึน) 

9.3 เพราะเหตุใดร่างกายของเราจึงมีการเจริญเติบโต (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น เพราะเรารับประทานอาหารที ่มี

S2 วัดความสูงและชั ่งน้ำหนักของตนเอง 
พร้อมระบุหน่วย 

S3 นำค่าความสูงและน้ำหนักของตนเองที่
วัดได้ในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 
และ 2 มาหาผลต่าง  

S8 ลงความเห็นจากข้อมูลเกี ่ยวกับสิ ่งที่
จ ำ เป ็ นต ่ อกา ร เ จร ิญ เต ิบ โ ต  และ          
การดำรงชีวิตของมนุษย์ และการดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านี้อย่าง
เหมาะสมห 

C2 ว ิ เคราะห ์สา เหต ุท ี ่ ทำ ให ้น ้ ำหนัก          
และส ่ วนส ู ง เปล ี ่ ยนแปลง  รวมทั้ ง
วิเคราะห์เพื ่อสรุปว่าในชีวิตประจำวัน
ตนเองได้รับสิ่งที ่จำเป็นเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสมหรือไม ่ 

C5 ทำงานร ่วมกับผู ้อ ื ่นในการอภิปราย
เกี ่ยวกับสาเหตุท ี ่ทำให ้น ้ำหนักและ
ส่วนสูงเปลี่ยนแปลง และแนวทางในการ
ดูแลตนเองให้ได้รับสิ ่งที่จำเป็นต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม  

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการทำกิจกรรม 
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ประโยชน์อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ดื ่มน้ำสะอาดอย่าง
เพียงพอ และอยู่ในที่ที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวก) 

9.4 สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของเรามีอะไรบ้าง 
(อาหาร น้ำ และอากาศ) 

9.5 อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร (ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต 
แข็งแรง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้พลังงาน และช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้อย่างปกต)ิ 

9.6 เราควรร ับประทานอาหารอย ่างไรจ ึงจะเหมาะสม ต ่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีว ิต (เราควรรับประทานอาหารที ่มี
ประโยชน์ให้ครบถ้วนและหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของร่างกาย ไม่รับประทานอาหารมากหรือน้อย
เกินไป ไม่รับประทานอาหารที ่มีรสจัด และลดการรับประทาน
อาหารที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นส่วนประกอบ)  

9.7 น้ำม ีประโยชน ์ต ่อร ่างกายของเราอย ่างไร  (ช ่วยให ้ร ่างกาย
เจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้อย่างปกติ) 

9.8 เราได้รับน้ำจากที่ใดบ้าง (จากการรับประทานอาหารและการดื่มน้ำ
สะอาด) 

9.9 เราควรดื่มน้ำต่อวันประมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสม (ประมาณ 6-8 
แก้วต่อวัน) 

9.10 เด็กชาย A (ชื ่อนักเรียนชายที่มีรูปร่างใหญ่ที ่ส ุดในห้อง) กับ
เด็กหญงิ B (ชื่อนักเรียนหญิงที่มรีปูร่างเล็กท่ีสุดในห้อง) ควรดื่มน้ำ
ในปริมาณเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง ซึ่งควรตอบได้ว่า ไม่เท่ากัน ปริมาณน้ำที่แต่ละ
คนต้องการขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งเด็กชาย A ควรดื่มน้ำมากกว่าเด็กหญิง B) 

9.11 นอกจากอาหารและน้ำแล้ว ร่างกายของเรายังต้องการสิ ่งใด     
อีก (อากาศ) 

9.12 อากาศที่อยู่รอบตัวเรามีสิ ่งใดที่จำเป็นต่อร่างกายของเรา (แก๊ส
ออกซิเจน) 

9.13 ทำอย่างไรจึงจะได้รับแก๊สออกซิเจนจากอากาศอย่างเพียงพอ (อยู่
ในสถานที่ที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวก) 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ  
สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงชีว ิตของมนุษย์     
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียน 
มีแนวคิดที่ถูกต้อง  
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9.14 นอกจากร่างกายได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว เราควรทำ
อย่างไรเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี (ออกกำลังกายและ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ) 

10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายและลงข้อสรุปว่า ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโต สังเกตได้
จากน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร น้ำ และอากาศ โดยอาหารช่วยให้
ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และให้พลังงาน
แก่ร่างกาย น้ำและอากาศช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้นจึง
ควรดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้นอย่างเหมาะสม (S13) 

11. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนว
คำตอบที่ถูกต้อง 

12. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูให้นักเรียนอ่าน สิ่งที่
ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

13. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

14. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

15. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 89 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นคำถาม
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเนื้อหาในบทถัดไป ดังนี้  “ในขณะที่มนุษย์
และสัตว์เจริญเติบโต ร่างกายจะมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างไรบ้าง” 
นักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะหาคำตอบได้
จากการเรียนในบทต่อไป 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

รวบรวมข้อมูลและบรรยายสิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการ

ดำรงชีวิตของมนุษย์ 

สืบค้นข้อมูลและบอกแนวทางในการดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อ

การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 

คำตอบของนักเรียนขึ้นอยู่กับ

ผลการทำกิจกรรม 
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นักเรียนตอบตามผลการอภิปรายของตนเอง ซึ่งอาจตอบได้ว่า  

ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการกินอาหาร ดื่มน้ำ และได้รับอากาศ 

อาหาร  อากาศ  น้ำ  

ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต 

แข็งแรง ซ่อมแซมส่วนที่

สึกหรอ ให้พลังงาน และ

ทำให้ร่างกายทำงานได้

อย่างปกติ 

ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

และดำรงชีวิตได้อย่าง

ปกต ิ

ใช้ในการหายใจ ช่วยให้

ร่างกายดำรงชีวิตได้

อย่างปกติ 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ในปริมาณที่

เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และอยู่ในที่ที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเท

สะดวก 

นักเรียนตอบตามผลการทำกิจกรรมในห้องเรียน  
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ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโต รู้ได้จากการมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น

จากในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

อาหาร น้ำ และอากาศ 

ดูแลให้ร่างกายได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ในปริมาณที่เพียงพอ 

ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และอยู่ในที่ที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวก 

 

      น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากระดับชั้น ป.2 เพราะได้

รับประทานอาหาร ดื่มน้ำ และได้รับอากาศ   

      อาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง น้ำทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

และดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และอากาศใช้ในการหายใจ ช่วยให้ร่างกาย

ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ 
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อาหาร น้ำ และอากาศ เป็นสิ่งท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต

ของมนุษย์ จึงควรดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.2 มนุษยต์้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโต 
และการดำรงชีวิต  

 

รหัส สิ่งที่ประเมิน ระดับ
คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S2 การวัด  
S3 การใช้จำนวน  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S2 การวัด การใช้เครื่องวัดส่วนสูง
ในการวัดส่วนสูงของ
ตนเองและเพ่ือน และ
ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักใน
การชั่งน้ำหนักของ
ตนเอง และระบุหน่วย
ได้ 

สามารถใช้เครื่องวัด
ส่วนสูงในการวัดส่วนสูง
ของตนเองและเพ่ือน 
และใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก
ในการชั่งน้ำหนักของ
ตนเอง และระบุหน่วยได้
ถูกต้อง ด้วยตนเอง 

สามารถใช้เครื่องวัด
ส่วนสูงในการวัดส่วนสูง
ของตนเองและเพ่ือน และ
ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักในการ
ชั่งน้ำหนักของตนเอง และ
ระบุหน่วยไดถู้กต้อง จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถใช้เครื่องวัด
ส่วนสูงในการวัดส่วนสูง
ของตนเองและเพ่ือน 
และใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก
ในการชั่งน้ำหนักของ
ตนเอง แตร่ะบุหน่วยไม่
ถูกต้อง แม้ว่าจะได้รับ 
คำชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S3 การใช้จำนวน การหาผลต่างของ
ส่วนสูงและน้ำหนัก
ระหว่างระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
และ 2 

สามารถหาผลต่างของ
ส่วนสูงและน้ำหนัก
ระหว่างระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 
2 ได้ถูกต้อง ด้วยตนเอง 

สามารถหาผลต่างของ
ส่วนสูงและน้ำหนัก
ระหว่างระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 2 
ไดถู้กต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถหาผลต่างของ
ส่วนสูงและน้ำหนัก
ระหว่างระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 
2 ไดถู้กต้องเพียงอย่าง
เดียว แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็น    
จากข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงความสูง
และน้ำหนักของตนเอง
และเพ่ือน และจากใบ
ความรู้ได้ว่า ร่างกายมี
การเจริญเติบโต โดย
ได้รับอาหาร น้ำ และ
อากาศ ซ่ึงเป็นสิ่งที่
จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ 
และบอกได้ว่าตนเอง
ได้รับสิ่งที่จำเป็น

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ความสูงและน้ำหนักของ
ตนเองและเพ่ือน และ
จากใบความรู้ได้ว่า 
ร่างกายมีการ
เจริญเติบโต โดยได้รับ
อาหาร น้ำ และอากาศ 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ 
และบอกได้ว่าตนเอง
ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้น
อย่างเหมาะสมหรือไม่  
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ความสูงและน้ำหนักของ
ตนเองและเพ่ือน และจาก
ใบความรู้ได้ว่า ร่างกายมี
การเจริญเติบโต โดยได้รับ
อาหาร น้ำ และอากาศ ซ่ึง
เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ 
และบอกได้ว่าตนเองได้รับ
สิ่งที่จำเป็นเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ ได้
ถูกต้องจากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ความสูงและน้ำหนักของ
ตนเองและเพ่ือน และ
จากใบความรู้ได้ว่า 
ร่างกายมีการ
เจริญเติบโต โดยได้รับ
อาหาร น้ำ และอากาศ 
ซ่ึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ 
และบอกได้ว่าตนเอง
ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้น
อย่างเหมาะสมหรือไม่ได้
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

เหล่านั้นอย่าง
เหมาะสมหรือไม่  

สมบูรณ์ แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและการลง
ข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตการ
เจริญเติบโตของตนเอง
และจากการอ่านใบ
ความรู้ และลงข้อสรุป
ได้ว่าอาหาร น้ำ และ
อากาศเป็นสิ่งที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ และควรดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งที่
จำเป็นเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสม 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
การเจริญเติบโตของ
ตนเองและจากการอ่านใบ
ความรู้ และลงข้อสรุปได้
ว่าอาหาร น้ำ และ
อากาศเป็นสิ่งที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ 
และควรดูแลตนเองให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้น
อย่างเหมาะสมได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
การเจริญเติบโตของตนเอง
และจากการอ่านใบความรู้ 
และลงข้อสรุปได้ว่าอาหาร 
น้ำ และอากาศเป็นสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ และควรดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น
เหล่านั้นอย่างเหมาะสมได้
ถูกต้องจากการชี้แนะจาก
ครูและผู้อ่ืน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
การเจริญเติบโตของ
ตนเองและจากการอ่าน 
ใบความรู้ แต่ลงข้อสรุป
ไดเ้พียงบางส่วนว่า
อาหาร น้ำ อากาศเป็น
สิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ 
และควรดูแลตนเองให้
ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้น
อย่างเหมาะสม แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์
สาเหตุที่ทำให้
น้ำหนักและส่วนสูง
ของตนเองและเพ่ือน
มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
สรุปสิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชวีิตของมนุษย์ 

สามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ที่ทำให้น้ำหนักและ
ส่วนสูงของตนเองและ
เพ่ือนมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือสรุปสิ่งที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชวีิตของมนุษย์ และ
วิเคราะห์ว่า ใน

สามารถวิเคราะห์สาเหตุที่
ทำให้น้ำหนักและส่วนสูง
ของตนเองและเพ่ือนมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสรุปสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ และ
วิเคราะห์ว่า ใน
ชีวิตประจำวันได้รับสิ่งที่

สามารถวิเคราะห์สาเหตุที่
ทำให้น้ำหนักและส่วนสูง
ของตนเองและเพ่ือนมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสรุปสิ่งที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ และ
ในชีวิตประจำวันได้รับสิ่งที่
จำเป็นเหล่านั้นอย่าง
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
และวิเคราะหว์่า ใน
ชีวิต ประจำวัน
ได้รับสิ่งที่จำเป็น
เหล่านั้นอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ 
เพ่ือบอกแนวทาง
ในการดูแลตนเอง
ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

ชีวิตประจำวันได้รับสิ่งที่
จำเป็นเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ เพ่ือ
บอกแนวทางในการดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งที่
จำเป็นต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

จำเป็นเหล่านั้นอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ เพ่ือบอก
แนวทางในการดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมได้
ถูกต้องจากการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

เหมาะสมหรือไม่ เพ่ือบอก
แนวทางในการดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมได้
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แม้ว่า
จะได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ การทำงานรว่มกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำ
ให้น้ำหนักและ
ส่วนสงูของตนเอง
และเพ่ือนมีการ
เปลี่ยนแปลงไป และ
บอกแนวทางในการ
ดูแลตนเองให้ได้รับ
สิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้
น้ำหนักและสว่นสูงของ
ตนเองและเพ่ือนมีการ
เปลี่ยนแปลงไป และบอก
แนวทางในการดูแลตนเอง
ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตั้งแต่เริ่มต้นจน
สำเร็จ            

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในการอภิปรายเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ทำให้น้ำหนักและ
ส่วนสงูของตนเองและเพ่ือน
มีการเปลี่ยนแปลงไป และ
บอกแนวทางในการดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในการอภิปรายเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ทำให้น้ำหนักและ
ส่วนสงูของตนเองและเพ่ือน
มีการเปลี่ยนแปลงไป และ
บอกแนวทางในการดูแล
ตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
ทั้งนีต้้องอาศัยการกระตุ้น
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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เรื่องที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 
ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของ

สัตว์ชนิดต่าง ๆ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 
รวมทั ้งการบอกแนวทางที ่ไม ่ทำให้ว ัฏจักรชีว ิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองที ่บรรยาย    

วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
2. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
3. อภิปรายและบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิต

ของสัตว์เปลี่ยนแปลง 
 

เวลา 3 ชั่วโมง 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม 
บัตรภาพแสดงการเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ ของ

มนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม บัตรคำ 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1  หน้า 91-99 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1 หน้า 86-93
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาท)ี  

ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยใช้คำถามดังนี้ 
1.1 เมื่อลูกเจี๊ยบฟักออกมาจากไข่ ลูกเจี๊ยบจะเจริญเติบโตไปเป็นอะไร 

(น ักเร ียนตอบตามความเข ้าใจของตนเอง  เช ่น ล ูกเจ ี ๊ยบจะ
เจริญเติบโตไปเป็นไก่ตัวเต็มวัย) 

1.2 ในขณะเจริญเติบโต ร่างกายของลูกเจี๊ยบมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยลูกเจี๊ยบจะมีขนาดลำตัวใหญ่ขึ้น ขนแข็งขึ้น สีขน
เปลี่ยนแปลง) 

1.3 นักเรียนเคยสังเกตลูกสัตว์อื ่น ๆ อีกหรือไม่ และคิดว่าลูกสัตว์
เหล่านั้นเจริญเติบโตไปเป็นอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น เคยเห็นลูกสุนัข โดยลูกสุนัขเจริญเติบโตไปเป็นสุนัข 
ที่มีขนาดตัวใหญ่ขึ้น) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
โดยใช้คำถามว่า ในขณะเจริญเติบโต รูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิต
ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที) 
 

3. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน หน้า 91 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึกคำตอบ
ของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังการอ่านเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 91 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบ
ความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี ้
5.1 ข้าวตูเลี้ยงสัตว์ชนิดใด (สุนัข) 
5.2 สุนัขของข้าวตูม ีการเจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไร (สุนัขมีการ

เจริญเติบโต โดยสุนัขมีขนาดลำตัวใหญ่ขึ้น) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต ่ช ักชวนให ้หาคำตอบด ้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5.3 ข้าวตูเลี้ยงดูสุนัขอย่างไร สุนัขจึงสามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิต
อยู่ได้ (ข้าวตูให้อาหารและน้ำอย่างเพียงพอ และสร้างบ้านให้สุนัข
ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก) 

5.4 ขณะที่ลูกสุนัขเจริญเติบโต สุนัขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
(สุนัขมีขนาดลำตัวใหญ่ขึ้น เมื่อถึงระยะหนึ่งสุนัขพร้อมจะสืบพันธุ์
เพ่ือมีลูกต่อไป) 

5.5 ผลที่เกิดจากการสืบพันธุ์ของสุนัข คืออะไร (จะได้ลูกสุนัขตัวเล็ก) 
5.6 รูปร่างลักษณะของลูกสุนัขเหมือนหรือแตกต่างจากสุนัขตัวเต็มวัย 

(เหมือนกัน คือ ลูกสุนัขจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับสุนัขตัวเต็มวัย 
แต่จะมีขนาดเล็กกว่าสุนัขตัวเต็มวัย) 

5.7 การเปลี่ยนแปลงของสุนัขขณะเจริญเติบโตเป็นวัฏจักรชีวิตหรือไม่ 
อย่างไร (เป็นวัฏจักรชีวิต สุนัขทีเ่จริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์
และมีลูก เมื่อลูกสุนัขเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็จะสืบพันธุ์และมี
ลูกต่อไปอีก หมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็น   
วัฏจักรชีวิตของสุนัข) 

5.8 นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสุนัขได้อย่างไร  
 

 ลูกสุนัข   สุนัขตัวเต็มวัย 
  
 

ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของสุนัขบนกระดาน ถ้านักเรียนเขียนไม่ได้ครูควรอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเขียนวัฏจักรชีวิต หรืออาจนำแผนภาพวัฏจักรชีวิตของ
พืชที่เคยเรียนผ่านมาในระดับชั้น ป.2 มาให้นักเรียนดูอีกครั้ง 

5.9 นอกจากสุนัขแล้ว สัตว์ชนิดอื่น ๆ มีวัฏจักรชีวิตหรือไม่  (สัตว์ชนิด
อ่ืน ๆ ก็มีวัฏจักรชีวิตเช่นกัน) 

 
ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที)  
 

6. ครูให้น ักเร ียนร่วมกันสร ุปเร ื ่องที ่อ ่าน ซึ ่งควรสรุปได้ว ่า ในขณะ
เจริญเติบโตสัตว์ชนิดต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ โดย
สัตว์ที่เจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยจะมีการสืบพันธุ์และมีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตต่อไปจนเป็นตัวเต็มวัยก็จะสืบพันธุ ์และมีลูกต่อไปอีก 
หมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์   

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 86 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน  

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. ครูให้นักเรียนตอบคำถามท้ายเรื ่องที่อ่าน ดังนี้ วัฏจักรชีวิตของสัตว์  

ชนิดต่าง ๆ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (นักเรียนตอบคำถามตาม
ความเข้าใจของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำ
กิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในครั ้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำ
กิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็น
อย่างไร โดยครูเตรียมสื่อการสอน ดังนี้ 
1. รูปหนอน 1 รูป เพื ่อใช้ตรวจสอบ

ความรู้เดิมของนักเรียน  
2. บัตรภาพแสดงการเจริญเติบโตใน

ระยะต่าง ๆ ของมนุษย์ ไก่ และ
ผีเสื้อไหม และบัตรคำ ซึ่งครูสามารถ
ดาวน์โหลดบัตรภาพและบัตรคำได้
โดยสแกน QR code  ในหน ังสือ
เรียน หน้า 93 และนำมาตัดเพื่อให้
นักเรียนใช้ทำกิจกรรม 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
 

 

เมื่อสัตว์เจริญเติบโตขึ้นจนเป็นตัวเต็มวัย จะมีการสืบพันธุ์ และมีลูก          

เมื่อลูกเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปไดอี้ก  
หมุนเวียนเป็นแบบรูปคงท่ีซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้จะได้เรียนต่อไปในกิจกรรมที่ 2  
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กิจกรรมที่ 2 วัฏจกัรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร 
กิจกรรมนี ้น ักเร ียนจะได้สังเกตบัตรภาพแสดง   

การเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ ของมนุษย์ ไก่ และผีเสื้อ
ไหม จับคู่บัตรภาพกับบัตรคำ และสร้างแบบจำลองจาก 
บัตรภาพดังกล่าว เพื่อบรรยายและเปรียบเทียบวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการอ่านสถานการณ์เพ่ือ
บอกแนวทางการ ไม ่ทำ ให ้ ว ัฏจ ั กรช ี ว ิ ตของส ั ตว์
เปลี่ยนแปลง 
 

เวลา 2 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. รวบรวมข ้อม ูลและสร ้ า งแบบจำลองที่

บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
2. เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
3. อภิปรายและบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักร

ชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. บัตรภาพแสดงการเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม 1 ชุด 

2. บัตรคำ   1 ชุด 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจำลอง 

 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.3 เล่ม 1  หน้า 93-96 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.3 เล่ม 1  หน้า 86-93 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ โดยนำ

รูปหนอนชนิดหนึ่งมาให้นักเรียนดู จากนั้นอภิปรายโดยใช้คำถามดังนี้ 
1.1 รูปนี้เป็นสิ ่งมีชีวิตชนิดใด (นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของ

ตนเอง เช่น สัตว์ หนอน หนอนผีเสื้อ) 
1.2 หนอนเกิดมาได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 

เช่น หนอนฟักออกมาจากไข่) 
1.3 หนอนมีการเจริญเติบโตหรือไม่ ถ้ามี เมื่อหนอนเจริญเติบโตจะมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น หนอนมีการเจริญเติบโต โดยเปลี่ยนเป็นดักแด้ หรือ
เปลี่ยนเป็นแมลงวัน) 

1.4 นักเรียนคิดว่าหนอนมีวัฏจักรชีวิตหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น หนอนมีวัฏจักรชีวิต เมื่อหนอน
เจริญเติบโตต่อไปจะเปลี่ยนเป็นดักแด้ ดักแด้เจริญเติบโตไปเป็น
ผีเสื้อตัวเต็มวัย เมื่อผีเสื้อตัวเต็มวัยสืบพันธุ์จะวางไข่ จากนั้นไข่จะ
ฟักออกมาเป็นหนอนอีกครั้ง หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
ชีวิต) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 2 โดยใช้คำถามว่า 
วัฏจักรชีวิตของหนอนและสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ เป็นอย่างไร 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยครู
ใช้คำถาม ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (วัฏจักรชีวิตของสัตว์และ

การไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู ้เรื ่องนี ้ด้วยวิธีใด (การรวบรวมข้อมูลและ     

การสร้างแบบจำลอง) 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ และบอกแนวทางการ
ไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ตอนที่ 1 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 86 
และจุดประสงค์ตอนที่ 2 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 90 

5. นักเรียนอ่านสิ่งที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม โดยครูนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมมาแสดงให้นักเรียนดู 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้หาคำตอบที ่ถูกต้องจาก
การทำกิจกรรม 
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6. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ตอนที่ 1 ทีละข้อ โดยครูฝึกการอ่านตามความ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุป
ขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยครูใช้คำถามต่อไปนี้  
6.1 นักเรียนต้องสังเกตบัตรภาพแสดงการเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ 

ของสัตว์ชนิดใดบ้าง (มนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม)  
6.2 เมื่อสังเกตบัตรภาพแล้ว นักเรียนต้องทำอะไร (จับคู่บัตรภาพแสดง

การเจริญเติบโตของมนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม กับบัตรคำ) 
6.3 เมื่อจับคู่บัตรภาพกับบัตรคำแล้ว นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง

อะไร (การเปลี ่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และ      
แหล่งที่อยู่ขณะเจริญเติบโตของมนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม) 

6.4 นักเรียนต้องเขียนแผนภาพและนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร (วัฏจักร
ชีวิตของมนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม) 

6.5 นักเรียนต้องอภิปรายและเปรียบเทียบเกี ่ยวกับเรื ่องอะไรบ้าง 
(รูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่) 

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

8. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว ครูนำอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 
8.1 นักเรียนเข้าใจคำว่าแรกเกิดว่าอย่างไร (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจของตนเอง ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติม
ว่า แรกเกิด เป็นระยะที่เมื่อมนุษย์คลอดออกมาจากท้องแม่ หรือ
สัตว์ฟักออกมาจากไข่ หรือสัตว์คลอดออกมาจากท้องแม่) 

8.2 ลำดับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่
อยู่ของมนุษย์เป็นอย่างไร (มนุษย์ในวัยแรกเกิดจะเจริญเติบโตขึ้น
ตามวัยจนเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยที่สามารถสืบพันธุ์และมีลูกได้ รูปร่าง
ลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ในแต่ละระยะจะ
คล้ายกัน แต่มนุษย์ในวัยแรกเกิดจะมีขนาดเล็กกว่า ดื่มนมเป็น
อาหาร แต ่ เม ื ่อโตข ึ ้นจะก ินอาหารได ้หลากหลายป ระเภท
เช่นเดียวกับตัวเต็มวัย มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัย) 

  

ตอนที่ 1 
S1 สังเกตบัตรภาพแสดงการเจริญเติบโตใน

ระยะต่าง ๆ ของมนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม 
S6 นำข้อมูลที ่ได้จากการสังเกตและจับคู่ 

บัตรภาพกับข้อมูลในบัตรคำมาเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ ไก่ และ
ผีเสื้อไหม 

S8 ลงความเห ็นข ้อม ูลจากการอภ ิปราย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ 
การก ินอาหาร และแหล ่ งท ี ่ อยู่ ขณะ
เจริญเติบโตของ มนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม 

S14 สร ้างแบบจำลองโดยใช ้ข ้อม ูลจาก      
บัตรภาพและข้อมูลในบัตรคำมาเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ ไก่ และ 
ผีเสื้อไหม เพ่ือบรรยายวัฏจักรชีวิต 

C2 วิเคราะห์เกี ่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์
ชนิดต่าง ๆ รวมทั ้งเปรียบเทียบความ
แตกต่างของวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละ
ชนิด และบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์
ชนิดต่าง ๆ  

C4 เขียนและนำเสนอแผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของมนุษย์ ไก่ และผีเสื้อไหม เพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

C5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นในการอภิปรายและ 
นำเสนอเกี ่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
รวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้

ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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8.3 เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ได้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 

8.4 ลำดับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่
อยู่ของไก่เป็นอย่างไร (เม่ือไก่ตัวเต็มวัยสืบพันธุ์จะวางไข่บนกองฟาง
หรือพ้ืนดิน ไข่มีรูปร่างคล้ายวงรี ภายในมีตัวอ่อนที่มีรูปร่างลักษณะ
คล้ายไก่ตัวเต็มวัย ใช้ไข่แดงเป็นอาหาร ต่อมาตัวอ่อนจะฟักออกมา
เป็นลูกเจี๊ยบและเจริญเติบโตต่อไปเป็นไก่ตัวเต็มวัย ลูกเจี ๊ยบมี
รูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่คล้ายไก่ตัวเต็มวัย กิน
ได้ทั้งพืชและสัตว์ คุ้ยเข่ียหาอาหารบนพ้ืนดิน แต่ลูกเจี๊ยบจะมีขนาด
เล็กกว่า) 

8.5 เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่ได้อย่างไร 
 
 
 
         
 

   
8.6 ลำดับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่

อยู่ของผีเสื้อไหมเป็นอย่างไร (เมื่อผีเสื้อไหมตัวเต็มวัยสืบพันธุ์จะ
วางไข่ ไข่มีลักษณะกลม ขนาดเล็ก ภายในมีตัวอ่อนและอาหาร
สำหรับเลี้ยงตัวอ่อน จากนั้นหนอนจะฟักออกมาจากไข่ มีลำตัวเป็น
ปล้อง กินใบหม่อนเป็นอาหาร แล้วหนอนจะเจริญเติบโตต่อไปเป็น
ดักแด้ มีลักษณะกลมรี ไม่กินอาหาร ต่อมาดักแด้จะเจริญเติบโต
ต่อไปเป็นผีเสื้อไหมตัวเต็มวัย มีลำตัวเป็นปล้อง มีปีก 2 ข้าง ไม่กิน
อาหาร สามารถสืบพันธุ์และวางไข่ได้) 

  

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 

 

ไก่ตัวเต็มวัย ไข่ไก่ 

ลูกเจี๊ยบ 
3-6 เดือน 21 วัน 

2-4 ปี 

มนุษย์ตัวเต็มวัย มนุษย์ในวัยทารกแรกเกิด 

12 ปีขึ้นไป 

วัยแรกเกิด มีอายุ 0-1 ปี จากนั้นจะเจรญิเติบโต
ขึ้นตามวัย จนมีความพร้อมในการสืบพนัธุ์ 
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8.7 เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไหมได้อย่างไร 
 
 
             
 
 
 

8.8 สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีวัฏจักรชีวิตแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ ในขณะเจริญเติบโตตั้งแต่
แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย (ไก่และมนษุย์) 

8.9 วัฏจักรชีวิตของมนุษย์และไก่ เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร (สิ่งที่
แตกต่างกัน คือ รูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ในวัฏ
จักรชีวิตของมนุษย์แตกต่างกับวัฏจักรชีวิตของไก่ แต่สิ่งที่เหมือนกัน 
คือ ในขณะเจริญเติบโตตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย มนุษย์และ
ไก่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่ง
ทีอ่ยู่)  

8.10 วัฏจักรชีวิตของไก่และผีเสื ้อไหมแตกต่างกันอย่างไร (รูปร่าง
ลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ในวัฏจักรชีวิตของไก่จะ
แตกต่างกับวัฏจักรชีวิตของผีเสื ้อไหม และในขณะเจริญเติบโต
ตั้งแต่ออกจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัย ไก่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่  แต่ผีเสื้อไหมมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว) 

8.11 นอกจากไก่และมนุษย์ นักเรียนคิดว่ามีสัตว์อะไรอีกบ้างที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ตั้งแต่
แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย รู้ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิด
ของตนเอง ซึ่งครูอาจจะให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ที่เคยพบเห็น
ในชีวิตประจำวัน เช่น สุนัข แมว นก ปลาหางนกยูง โดยรู้ได้จาก
การที่สัตว์เหล่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกิน
อาหาร และแหล่งที่อยู่ในขณะเจริญเติบโต ซึ่งลูกของสัตว์เหล่านั้น
มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสัตว์ตัวเต็มวัย แต่มีขนาดเล็กกว่า) 

8.12 นอกจากผีเสื ้อไหม นักเรียนคิดว่ามีสัตว์อะไรอีกบ้างที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ตั้งแต่
แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย รู้ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิด

ถ ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ  
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ให้ร่วมกัน
อภิปรายจนนักเรียน มีแนวคิดที่
ถูกต้อง  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับครู 
 หลังจากทำกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1 

เรียบร้อยแล้ว ครูอาจให้นักเรียนอ่าน
ทำอย่างไร ในกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 2 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายขั้นตอนการทำ
กิจกรรม ซึ ่งนักเร ียนต้องไปสืบค้น
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของปลาทูและกบ 
ครูควรมอบหมายให้นักเรียนกลับไป
สืบค้นข้อมูลดังกล่าวเป็นการบ้าน แล้ว
กลับมาทำกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 2 ใน
ชั่วโมงถัดไป  

ผีเสื้อไหมตัวเต็มวัย หนอนผีเสื้อไหม 

ดักแด้ผีเสื้อไหม 

ไข่ผีเสื้อไหม 10-12 วัน 

19-25 วัน 10-12 วัน 

2-3 วัน 
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ของตนเอง ซึ่งครูอาจจะให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ที่เคยพบเห็น
ในชีวิตประจำวัน เช่น ยุง กบ โดยรู้ได้จากการที่สัตว์เหล่านั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ในขณะ
เจริญเติบโต) 

เมื่อนักเรียนตอบคำถามข้อ 8.11-8.12 แล้ว ครูอาจจะให้
นักเรียนเขียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่นักเรียนยกตัวอย่าง  โดยครู
อาจให้คำแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้น ๆ  

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า สัตว์ชนิดต่าง ๆ 
มีวัฏจักรชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน โดยสัตว์บางชนิดจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ ในขณะ
เจริญเติบโต แต่สัตว์บางชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (S13) 

10. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร ตอนที่ 1 และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้
ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

11. ครูใช้คำถามเชื่อมโยงความรู้ที ่ได้จากตอนที่ 1 ไปยังตอนที่ 2 โดยใช้
คำถามว่า ถ้าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ถูกทำลายลง จะเป็น
อย่างไร  

12. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ตอนที่ 2 ทีละข้อ โดยครฝูึกการอ่านตามความ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือ
สรุปขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยครใูช้คำถามต่อไปนี้ 
12.1 นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิด

ใดบ้าง (กบและปลาทู) 
12.2 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใด (อินเทอร์เน็ต หนังสือ 

สอบถามครหูรือผู้ปกครอง) 
12.3 หลังจากอ่านสถานการณ์แล้ว นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับ

เรื่องอะไร (การกระทำในแต่ละสถานการณ์มีผลต่อวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ชนิดนั้นหรือไม่ อย่างไร) 

13. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

14. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว ครูนำอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 
14.1 ไวัฏจักรชีวิตของกบเป็นอย่างไร (เมื่อกบตัวเต็มวัยสืบพันธุ์จะ

วางไข่ ไข่กบมีลักษณะกลม เกาะกันเป็นแพลอยในน้ำ เมื่อไข่

S8 ลงความเห ็นข ้อม ูลจากการว ิ เคราะห์
สถานการณ์และอภิปรายเกี ่ยวกับส ิ ่งที่  
ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

C2 วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อวัฎจักร
ชีวิตของสัตว์ในสถานการณท์ี่กำหนดให้  

C4 ร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับสถานการณ์ที่
ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของสัตว์  

C6 ใช ้ เทคโนโลย ี ในการส ืบค ้นข ้อมูล
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของกบและปลาทู 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้

ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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ได้รับการผสมจะเจริญเติบโตเป็นลูกอ๊อด มีส่วนหัวกลม มีหาง 
กินสาหร่ายหรือพืชน้ำเป็นอาหาร จากนั้นลูกอ๊อดจะเจริญเติบโต
ต่อไปเป็นลูกกบ เริ่มขึ้นมาอยู่บนบก กินแมลงเป็นอาหาร ต่อมา
ลูกกบจะเจริญเติบโตเป็นกบตัวเต็มวัย ซึ่งมีรูปร่างลักษณะ การ
กินอาหาร และแหล่งที ่อยู ่คล้ายลูกกบ แต่มีขนาดใหญ่กว่า 
สามารถสืบพันธุ์ และวางไข่ต่อไปได้) 

14.2 นักเรียนเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของกบได้อย่างไร  
 
       
 
         
 
 

 
ครูอาจสุ่มนักเรียนออกมาเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของ

กบบนกระดาน 
14.3 วัฏจักรชีวิตของปลาทูเป็นอย่างไร (เมื่อปลาทูตัวเต็มวัยสืบพันธุ์

จะวางไข่จำนวนมาก เป็นเม็ดกลมขนาดเล็ก ไข่ที่ได้รับการผสม
จะเจริญเติบโตเป็นลูกปลาทู มีครีบ ว่ายน้ำได้ กินสัตว์น้ำขนาด
เล็กเป็นอาหาร จากนั้นลูกปลาทูจะเจริญเติบโตต่อไปเป็นปลาทู
ตัวเต็มวัย ซึ่งมีรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่
คล้ายลูกปลาทู แต่มีขนาดใหญ่กว่า สามารถสืบพันธุ์ และวางไข่
ต่อไปได้) 

14.4 นักเรียนเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของปลาทูได้อย่างไร  
 
       
 
 
 
 

ครูอาจสุ่มนักเรียนออกมาเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของ
ปลาทูบนกระดาน  

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ  
การไม่ทำลายวัฏจักรชีวิตของ
ส ัตว ์ ให ้ร ่วมกันอภิปรายจน
นักเรียน มีแนวคิดที่ถูกต้อง  

 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 

 

ลูกกบ ลูกอ๊อด 

กบตัวเต็มวัย  ไข่กบ 

2-4 ปี 1-3 สัปดาห์ 

12-14 สัปดาห์ 

5-10 ปี 

ลูกปลาทู ไข่ปลาทู 

ปลาทูตัวเต็มวัย 
6-7 เดือน 

10 วัน 

3 ปี 
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14.5 จากสถานการณ์ที่ 1 เกิดอะไรขึ้นกับลูกอ๊อด (มนุษย์จับลูกอ๊อด
ไปทำอาหาร และแบ่งขาย) 

14.6 การกระทำของมนุษย์ในสถานการณ์ที่ 1 ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิต
ของกบหรือไม่ อย่างไร (ส่งผล เพราะการจับลูกอ๊อดไปทำอาหาร 
จะทำให ้จำนวนล ูกอ ๊อดลดลง จะส ่งผลให้จำนวนล ูกกบ          
กบตัวเต็มวัย และไข่กบลดลงไปด้วย ทำให้วัฏจักรชีวิตของกบ
เปลี่ยนแปลงไป) 

14.7 จากสถานการณ์ที่ 2 เกิดอะไรขึ้นกับลูกปลาท ู(มนุษย์ลักลอบจับ
ลูกปลาทูไปทำปลาทูตากแห้ง) 

14.8 การกระทำของมนุษย์ในสถานการณ์ที่ 2 ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิต
ของปลาทูหรือไม่ อย่างไร (ส่งผล เพราะการจับลูกปลาทูไปทำ
ปลาทูตากแห้ง จะทำให้จำนวนลูกปลาทูลดลง ส่งผลให้จำนวน
ปลาทูตัวเต็มวัยและไข่ปลาทูลดลงไปด้วย ทำให้วัฏจักรชีวิตของ
ปลาทเูปลี่ยนแปลงไป) 

14.9 ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จะเกิดอะไร
ขึ้นกับกบและปลาทู (กบและปลาทู จะมีจำนวนลดลงไปเรื่อย ๆ 
จนอาจทำให้สัตว์ทั้งสองชนิดสูญพันธุ์) 

14.10 นักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้วัฏจักรชีวิตของกบและปลาทู
เปลี่ยนแปลงไป (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 
ช่วยกันดูแล ไม่จับลูกอ๊อดและลูกปลาทูไปกิน ไปขาย หรือ    
ไม่ทำลายระยะใดระยะหนึ่งของวัฏจักรชีวิตของกบและปลาทู) 

15. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการไม่
ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง จากนั้นร่วมกันอภิปรายและ 
ลงข้อสรุปว่า การทำลายสัตว์ในระยะใดระยะหนึ่งของการเจริญเติบโต 
จะทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรช่วยกัน
ดูแลและไม่ทำลายชีวิตสัตว์ เพื่อให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์ยังคงดำเนิน
ต่อไปได ้(S13) 

16. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร ตอนที่ 2 และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้
ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

17. นักเรียนอ่าน สิ่งที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปที่ได้จากการ
อภิปราย 

18. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
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คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

19. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

20. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 97 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื ่องนี้ และให้
นักเรียนสังเกตวัฏจักรชีวิตของไก่โดยใช้แอปพลิเคชันสำหรับการสังเกต
ภาพเสมือนจริงสามมิติ (AR) เรื่องวัฏจักรชีวิตของไก่ ในหนังสือเรียน 
หน้า 98 เป็นสื่อประกอบเพิ่มเติม จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบ
คำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนเนื้อหาในบทถัดไป ดังนี้ “สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็มี
การเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด 
และจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” นักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง ซ่ึงจะหาคำตอบได้จากการเรียนในบทต่อไป 

21. นักเรียนร่วมกันอ่านเกร็ดน่ารู้ ในหนังสือเรียน หน้า 100 และอภิปราย
ร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์ของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
 สัตว์สามารถจำแนกตามการมีกระดูกสันหลังได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และกลุ่ม

สัตว์มีกระดูกสันหลัง กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถจำแนกต่อไปได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ ่มสัตว์เลื ้อยคลาน กลุ ่มนก และกลุ ่มสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยน้ำนม  แต่ละกลุ ่มจะมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. กลุ่มปลา : มีครีบยื่นออกมาจากลำตัว ส่วนใหญ่ผิวหนังเป็นเกล็ด ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิต เมื่อ
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจะออกลูกเป็นไข่ซึ่งจะฟักออกมาเป็นลูกปลาที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนตัวเต็ม
วัย แต่มีขนาดเล็กกว่า แต่มีปลาบางชนิดออกลูกเป็นตัวโดยไข่จะอยู่ในท้องของเพศเมีย เมื่อไข่ได้รับการ
ผสมกับอสุจิของเพศผู้จะเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นเอ็มบริโออยู่ในท้องของเพศเมีย เมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่จนเป็นลูกปลา ก็จะออกจากท้องแม่ ลูกปลามีรูปร่างลักษณะเหมือนกับตัวเต็มวัย แต่มีขนาดเล็ก
กว่า 

2. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก : มีผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลา เมื่อเป็นตัวเต็มวัย เพศผู้จะปล่อยอสุจิ   
เพศเมียจะปล่อยไข่ออกมาให้ผสมกันในน้ำ จากนั้นลูกอ๊อดจะฟักออกมาจากไข่ ลูกอ๊อดมีรูปร่างลักษณะ
แตกต่างจากตัวเต็มวัย ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดเวลาจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจึงจะสามารถ
ดำรงชีวิตบนบกได ้

3. กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน : มีผิวหนังแห้ง ไม่มีขน มีเกล็ดปกคลุมทั่วตัว อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำ สัตว์     
บางชนิดในกลุ ่มนี้ออกลูกเป็นไข่ ซึ ่งจะขึ ้นมาวางไข่บนบก ภายในไข่จะมีการพัฒนาของเอ็มบริโอ
จนกระทั่งเอ็มบริโอเจริญเติบโตเต็มที่เป็นลูกสัตว์ขนาดเล็ก ก็จะฟักออกมาจากไข่ ลูกสัตว์มีรูปร่าง
ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย แต่มีขนาดเล็กกว่า แต่สัตว์บางชนิดในกลุ่มนี้จะออกลูกเป็นตัว  

4. กลุ่มนก : ผิวหนังมีขนลักษณะเป็นแผงปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ ภายในไข่จะมีการพัฒนาของ
เอ็มบริโอจนกระท่ังเอ็มบริโอเจริญเติบโตเต็มที่เป็นลูกนกขนาดเล็ก ก็จะฟักออกมาจากไข่ ลูกนกมีรูปร่าง
ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย แต่มีขนาดเล็กกว่า 

5. กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม : ผิวหนังมีขนลักษณะเป็นเส้นปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นตัวโดยไข่จะอยู่ใน
ท้องของเพศเมีย เมื่อไข่ได้รับการผสมกับอสุจิของเพศผู้จะเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นเอ็มบริโออยู่ในท้อง
ของเพศเมีย เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะคลอดออกจากท้องแม่ รูปร่างลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยสัตว์กลุ่มนี้
จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อาศัยบนบก แต่ยังมีสัตว์บางชนิดในกลุ่มนี้ที่อาศัยอยู่ในน้ำและออกลูกเป็นไข่ 
หมายเหตุ : ระยะเอ็มบริโอ เป็นระยะของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเยื่อปฏิสนธิ เช่น เอ็มบริโอที่อยู่ในเปลือก
ไขข่องนก ไก่ หรือสัตว์เลื้อยคลาน  
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ เป็นการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของสัตว์ที่มีการหมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่    

ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่อง การเจริญเติบโตของสัตว์จะมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อทำหน้าที่
เฉพาะ และเกิดเป็นรูปร่างที่แน่นอนของสิ่งมีชีวิต ซึ่งการเจริญเติบโตในระยะหลังเอ็มบริโอ (เมื่อสัตว์ฟักออก
จากไข่หรือคลอดออกจากท้องแม่) ของสัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัวและแตกต่างกัน ดังนี้ 
1. สัตว์บางชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในขณะเจริญเติบโต เรียกว่า  Ametamorphosis พบใน

สัตว์กลุ่มปลา กลุ่มนก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยเมื่อสัตว์เหล่านี้เกิดมา  
(ฟักออกจากไข่หรือคลอดออกมาจากท้องแม่) จะมีรูปร่างลักษณะ และการดำรงชีวิต (การกินอาหาร  
แหล่งที ่อยู่ ) เหมือนกับพ่อและแม่ แต่จะมีขนาดเล็กกว่า ต่อมาลูกสัตว์จะเจริญเติบโตต่อไปจนเป็น 
ตัวเต็มวัย 

2. สัตว์บางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในขณะเจริญเติบโต เรียกว่า Metamorphosis พบในสัตว์
กลุ่มแมลง เช่น ผีเสื้อ ยุง แมลงวัน ด้วง มด ผึ้ง ตั๊กแตน แมลงปอ แมลงสาบ จิ้งหรีด ปลวก เห็บ โดยใน  
แต่ละระยะของการเจริญเติบโตสัตว์จะมีรูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน 

 
 

การเจริญเติบโตของมนุษย์ในวัฏจักรชีวิต จะมีหลายช่วงอายุ เริ ่มตั้งแต่ก่อนคลอดออกมาจากท้องแม่
จนกระทั่งวัยสูงอายุ ซึ่งในแต่ละช่วงอายุรูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิตของมนุษย์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
สามารถแบ่งระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของมนุษย์ตามวัยได้ดังนี ้ 

1. ก่อนคลอด : ระยะที่เจริญเติบโตอยู่ในท้องแม่ เมื่อไข่ของแม่และสเปิร์มของพ่อผสมกัน จะพัฒนาเป็น
ไซโกต (zygote) แล้วไซโกตพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ (embryo) จากนั้นเอ็มบริโอก็พัฒนาต่อไปจน
เข้าสู่ระยะฟีตัส (Fetus) และพร้อมจะคลอดออกมาจากท้องแม่ 

2. วัยทารก : เป็นวัยที่นับตั้งแต่แรกคลอดออกมาจากท้องแม่ จนอายุประมาณ 1 ปี วัยนี้ไม่สามารถพูด
ได้ สื่อสารโดยการร้องไห้ ร่างกายจะมีพัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ในอายุ 6-8 เดือน จะสามารถนั่งและ
คลานได้ ในอายุประมาณ 1 ปี จะมีฟันและพยายามพูด 

3. วัยเด็ก : อายุตั ้งแต่ 1-12 ปี วัยนี ้มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีการ
เปลี่ยนแปลงจากวัยทารกชัดเจนขึ้น ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเจริญได้มากขึ้น เช่น แขน ขายาวขึ้น 
ร่างกายสูงขึ้น กระดูกแข็งแรงขึ้น มีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น 

4. วัยรุ่น : อายุตั้งแต่ 12-20 ปี วัยนี้มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่างกายมีพัฒนาการหลายอย่าง 
ลักษณะทางเพศปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น เช่น ในเพศหญิงจะมีเต้านม เอวคอด สะโพกผาย ในเพศชาย
เสียงห้าวขึ้น ไหล่ขยายกว้าง ซึ่งร่างกายเริ่มมีความพร้อมที่จะเป็นพ่อและแม ่
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
 5. วัยผู้ใหญ่ : อายุตั้งแต่ 20-60 ปี ในช่วงต้นของวัยจะมีพัฒนาการด้านร่างกายอย่างเต็มที่ ส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายมีการเจริญอย่างสมบูรณ์ และในช่วงท้ายของวัย ร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลง วัยนี้จะมี
กระบวนการคิดท่ีซับซ้อน รู้จักไตร่ตรองมากข้ึน มีบทบาทความเป็นพ่อและแม่  

6. วัยสูงอายุ : อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป วัยนี้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายเริ่มตายลง เซลล์ใหม่เกิดทดแทนได้
น้อยและช้า ร่างกายสึกหรอ เช่น ผมหงอก ฟันหลุดร่วง ตาฝ้าฟาง หูตึง ผิวหนังเหี่ยวย่น กล้ามเนื้อ
หย่อนยาน ถ้ามีอาการเจ็บป่วยจะรักษายากกว่าวัยอ่ืน 
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 แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

เมื่อสัตว์เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย จะมีการสืบพันธุ์ และมีลูก  เม่ือลูก
เจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปได้อีก  

หมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว ์

รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
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มนุษย์ตัวเต็มวัย 

มนุษย์ในวัยแรกเกิด 

ลูกเจี๊ยบ 

ไข่ไก่ ไก่ตัวเต็มวัย 

3-6 เดือน 21 วัน 

ดักแด้ผีเสื้อไหม 

ผีเสื้อไหมตัวเต็มวัย หนอนผีเสื้อไหม 

10-12 วัน 

19-25 วัน 

ไข่ผีเสื้อไหม 

10-12 วัน 

2-3 วัน 

2-4 ปี 

12 ปี ข้ึนไป 

วัยแรกเกิด มีอายุ 0-1 ปี 
จากนั้นจะเจริญเติบโตขึ้น
ตามวัย จนมีความพร้อม

ในการสืบพันธุ ์
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√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ √ 

√ 

√ √ √ 

√ √ 
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√ √ √ 

√ √ √ 

√ √ √ 

√ √ √ 

√ 

√ 

√ 
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อภิปรายและบอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์

เปลี่ยนแปลง 

ไข่ปลาทู 

ปลาทูตัวเต็มวัย ลูกปลาทู 

ไข่กบ 

กบตัวเต็มวัย 

ลูกกบ 

ลูกอ๊อด 

5-10 ปี 1-3 สัปดาห์ 

12-14 สัปดาห์ 
2-4 ปี 

10 วัน 

6-7 เดือน 

3 ปี 
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ผีเสื้อไหม 

มนุษย์และไก่ 

ไม่จับลูกอ๊อดหรือกบตัวเต็มวัย  

มีผล การจับลูกอ๊อดไปทำอาหาร จะทำให้จำนวนลูกอ๊อดลดลง  

ส่งผลให้จำนวนลูกกบ กบตัวเต็มวัย และไข่กบลดลงไปด้วย ทำให้วัฏจักรชีวิตของกบ

เปลี่ยนแปลงไป ถ้าจำนวนลูกอ๊อดยังคงลดลงเรื่อย ๆ อาจทำให้กบสูญพันธุ์ได้ 

มาทำอาหาร  

มีผล การจับลูกปลาทูไปทำปลาทูตากแห้ง จะทำให้จำนวนลูกปลาทู 

ลดลง ส่งผลให้จำนวนปลาทูตัวเต็มวัยและไข่ปลาทูลดลงไปด้วย ทำให้วัฏจักรชีวิตของ

ปลาทูเปลี่ยนแปลงไป ถ้าจำนวนลูกปลาทูยังคงลดลงเรื่อย ๆ อาจทำให้ปลาทูสูญพันธุ์ได้  

ไม่จับลูกปลาทูมาทำอาหาร  

หรือไม่จับปลาทูในช่วงฤดูวางไข่  
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สิ่งที่แตกต่างกัน คือ รูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ในวัฎจักรชีวิตของ

มนุษย์จะแตกต่างกับในวัฎจักรชีวิตของไก่ แต่สิ่งท่ีเหมือนกัน คือ ในขณะเจริญเติบโต

ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย มนุษย์และไก่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ 

การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ 

วัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกิน

อาหาร และแหล่งที่อยู่ในขณะเจริญเติบโตตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย 

เช่น วัฏจักรชีวิตของมนุษย์และไก่ ส่วนวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิดจะมี

การเปลี ่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที ่อยู ่ในขณะ

เจริญเติบโตตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย เช่น วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไหม 

การจับลูกอ๊อดและลูกปลาทูมาทำอาหาร จะทำให้วัฏจักรชีวิตของกบและ

ปลาทูเปลี่ยนแปลงไป โดยลูกอ๊อดและลูกปลาทูจะมีจำนวนลดลง และส่งผล

ให้ชีวิตกบและปลาทูในระยะต่าง ๆ มีจำนวนลดลงไปด้วย  

ไก่และผีเสื้อไหม มีวัฏจักรชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน โดยจะมีรูปร่างลักษณะ การ

กินอาหาร และแหล่งที่อยู่ในวัฎจักรชีวิตของไก่จะแตกต่างกับในวัฎจักรชีวิตของผีเสื้อไหม 

และในขณะเจริญเติบโตตั้งแต่ออกจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัย ไก่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ แต่ผีเสื้อไหมมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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ไม่จับกบตัวเต็มวัยหรือลูกอ๊อดมาทำอาหาร หรือไม่จับลูกปลาทูหรือปลาทู

ตัวเต็มวัยในช่วงฤดูวางไข่มาทำอาหาร 

การกินลูกอ๊อดและลูกปลาทู เป็นการทำลายวัฏจักรชีวิตของกบและปลาทู 

และถ้าการทำลายยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จะส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ จึง

ไม่ควรทำลายชีวิตของลูกอ๊อดและลูกปลาทู 

สัตว์แต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน และ    

การทำลายชีวิตสัตว์ในระยะใดระยะหนึ่งจะส่งผลให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์

เปลี่ยนแปลงไปและอาจสูญพันธุ์ได้ จึงไม่ควรทำลายชีวิตของสัตว์ในระยะใด

ระยะหนึ่งของการเจริญเติบโต 

คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง  
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

รหัส สิ่งที่ประเมิน ระดับ
คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจำลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

รวมคะแนน   
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของ
สัตว์ในบัตรภาพ
แสดงการเจริญเติบโต
ในระยะต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ไก่ และผีเสื้อ
ไหม  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของสัตว์ในบัตรภาพ
แสดงการเจริญเติบโต
ในระยะต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ไก่ และผีเสื้อ
ไหมได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมความ
คิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของสัตว์ในบัตรภาพ
แสดงการเจริญเติบโตใน
ระยะต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ไก่ และผีเสื้อไหมได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของสัตว์ในบัตรภาพ
แสดงการเจริญเติบโต
ในระยะต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ไก่ และผีเสื้อ
ไหม ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S6 การจ ัดกระทำ
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

การนำข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและจับคู่
บัตรภาพกับข้อมูลใน
บัตรคำมาเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของมนุษย์ ไก่ และ
ผีเสื้อไหม และสื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตและจับคู่
บัตรภาพกับข้อมูลใน
บัตรคำมาเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของมนุษย์ ไก่ และ
ผีเสื้อไหม และสื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง 

สามารถนำข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตและจับคู่
บัตรภาพกับข้อมูลใน
บัตรคำมาเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของมนุษย์ ไก่ และ 
ผีเสื้อไหม และสื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถนำข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตและจับคู่
บัตรภาพกับข้อมูลใน
บัตรคำมาเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของมนุษย์ ไก่ และ
ผีเสื้อไหม และสื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ไดร้ับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นข้อมูล
จากการอภิปรายได้ว่า 
มนุษย์และไก่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะ การกิน
อาหาร และแหล่งที่อยู่
ขณะเจริญเติบโต แต่
ผีเสื้อไหม มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

สามารถลงความเห็น
ข้อมูลจากการอภิปราย
ได้ว่า มนุษย์และไก่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะ การกินอาหาร 
และแหล่งที่อยู่ขณะ
เจริญเติบโต แต่ผีเสื้อ
ไหม มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว รวมทั้งลง

สามารถลงความเห็น
ข้อมูลจากการอภิปราย 
ได้ว่า มนุษย์และไก่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะ การกินอาหาร 
และแหล่งที่อยู่ขณะ
เจริญเติบโต แต่ผีเสื้อไหม 
มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว รวมทั้งลง

สามารถลงความเห็น
ข้อมูลจากการอภิปราย
ได้ว่า มนุษย์และไก่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะ การกินอาหาร 
และแหล่งที่อยู่ขณะ
เจริญเติบโต แต่ผีเสื้อไหม 
มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว รวมทั้งลง
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
รวมทั้งลงความเห็น
จากการวิเคราะห์
สถานการณ์และ
ร่วมกันอภิปรายได้ว่า 
การกระทำใน
สถานการณ์ดังกล่าว
จะส่งผลต่อวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ 

ความเห็นจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์
และร่วมกันอภิปรายได้
ว่า การกระทำใน
สถานการณ์ดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ ไดถู้กต้องด้วย
ตนเอง 

ความเห็นจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์และ
ร่วมกันอภิปรายได้ว่า 
การกระทำในสถานการณ์
ดังกล่าวจะส่งผลต่อ 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ความเห็นจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์
และร่วมกันอภิปรายได้
ว่า การกระทำใน
สถานการณ์ดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ ไดถู้กต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 กา รต ี ค ว า ม 
หมายข ้อม ูลและ  
ลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
อภิปรายเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ และลง
ข้อสรุปได้ว่า สัตว์
บางชนิดมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ลักษณะ การกิน
อาหาร และแหล่งที่
อยู่ขณะเจริญเติบโต 
แต่สัตว์บางชนิดไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และการ
ทำลายชีวิตสัตว์ใน
ระยะใดระยะหนึ่ง
เป็นการทำลายวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์  

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
อภิปรายเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ และลง
ข้อสรุปได้ว่า สัตว์บาง
ชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะ การกิน
อาหาร และแหล่งที่อยู่
ขณะเจริญเติบโต แต่
สัตว์บางชนิดไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และการทำลายชีวิต
สัตว์ในระยะใดระยะ
หนึ่งเป็นการทำลาย  
วัฏจักรชีวิตของสัตว์
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
อภิปรายเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ และลง
ข้อสรุปได้ว่า สัตว์บาง
ชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะ การกิน
อาหาร และแหล่งที่อยู่
ขณะเจริญเติบโต แต่
สัตว์ 
บางชนิดไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และการทำลายชีวิตสัตว์
ในระยะใดระยะหนึ่งเป็น
การทำลายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
อภิปรายเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ และลง
ข้อสรุปได้ว่า สัตว์บาง
ชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะ การกิน
อาหาร และแหล่งที่อยู่
ขณะเจริญเติบโต แต่
สัตว์บางชนิดไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และการทำลายชีวิต
สัตว์ในระยะใดระยะ
หนึ่งเป็นการทำลาย 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S14 ก า ร ส ร ้ า ง
แบบจำลอง 

การสร้างแบบจำลอง
โดยใช้ข้อมูลจาก 
บัตรภาพและบัตรคำ
มาเขียนแผนภาพ  
วัฏจักรชีวิตของ
มนุษย์ ไก่ และผีเสื้อ
ไหม เพื่อบรรยาย  
วัฏจักรชีวิตของสัตว์  

สามารถสร้าง
แบบจำลองโดยใช้
ข้อมูลจากบัตรภาพและ
บัตรคำมาเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของมนุษย์ ไก่ และ
ผีเสื้อไหม เพ่ือ
บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

สามารถสร้าง
แบบจำลองโดยใช้ข้อมูล
จากบัตรภาพและบัตร
คำมาเขียนแผนภาพ 
วัฏจักรชีวิตของมนุษย์ 
ไก่ และผีเสื้อไหม เพื่อ
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ได้ถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถสร้าง
แบบจำลองโดยใช้
ข้อมูลจากบัตรภาพและ
บัตรคำมาเขียน
แผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของมนุษย์ ไก่ และ
ผีเสื้อไหม เพ่ือ
บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

 
ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ และการ
วิเคราะห์
สถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์  

สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ และ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ ไดถู้กต้อง
ด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ และ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ ไดถู้กต้อง
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ชนิดต่าง ๆ และ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ ไดถู้กต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การเขียนแผนภาพ
และนำเสนอ
แผนภาพวัฏจักรชีวิต
ของมนุษย์ ไก่ และ

สามารถเขียนแผนภาพ
และนำเสนอแผนภาพ 
วัฏจักรชีวิตของมนุษย์ 
ไก่ และผีเสื้อไหม เพ่ือให้

สามารถเขียนแผนภาพ
และนำเสนอแผนภาพ 
วัฏจักรชีวิตของมนุษย์ 
ไก่ และผีเสื้อไหม เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องจาก

สามารถเขียนแผนภาพ
และนำเสนอแผนภาพ      
วัฏจักรชีวิตของมนุษย์ 
ไก่ และผีเสื้อไหมได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
ผีเสื้อไหม เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

ผู้อื่นเข้าใจไดถู้กต้องด้วย
ตนเอง 

การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปราย
และนำเสนอ
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ รวมถึงการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อ 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปรายและ 
นำเสนอเกี่ยวกับวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ รวมถึงการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ          

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปรายและ 
นำเสนอเกี่ยวกับวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ รวมถึงการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่ส่งผลต่อ  
กระทบวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนใน
บางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการอภิปรายและ
นำเสนอเกี่ยวกับวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ รวมถึงการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนใน
บางช่วงเวลาของการทำ
กิจกรรม ทั้งนี้ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต
ของกบและปลาทู  

สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของ
กบและปลาทไูด้ครบถ้วน
ด้วยตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของ
กบและปลาทไูด้ครบถ้วน
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของ
กบและปลาทไูดเ้พียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 



261 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 2 อากาศและชีวิตของสัตว์ 
 

 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กิจกรรมท้ายบทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์ (1 ชั่วโมง) 
1. ครูให้น ักเร ียนวาดร ูปหร ือเข ียนสร ุปสิ ่งท ี ่ ได ้ เร ียนรู ้จากบทนี้ ตาม        

ความเข้าใจของตนเอง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 94 
2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ

แผนภาพในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 101 
3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคำตอบของตนเองใน สำรวจความรู้ก่อนเรียน 

ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 72-76 อีกครั้ง ถ้าคำตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้  
ครูอาจนำคำถามในรูปนำบทในหนังสือเรียนหน้า 76 มาร่วมกันอภิปราย
คำตอบอีกครั้ง ดังนี้ 
3.1 จากรูป นักประดาน้ำสามารถอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานได้เพราะเหตุใด 

(นักประดาน้ำใช้ถังออกซิเจนเพื่อช่วยให้หายใจในน้ำได้) 
3.2 นักเร ียนจะสามารถอย ู ่ ใต ้น ้ำเป ็นเวลานานได ้ เช ่นเด ียวกับ 

นักประดาน้ำหรือไม่ อย่างไร (ถ้าไม่ใช้ถังออกซิเจน จะไม่สามารถ
อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานได้ แต่ถ้าใช้ถังออกซิเจนจะสามารถอยู่ใต้น้ำ
เป็นเวลานานไดเ้ช่นเดียวกับนักประดาน้ำ) 

3.3 เพราะเหตุใดปลาที่อยู่ในตู้จึงเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ (ปลา
ได้รับอาหารจากการที่นักประดาน้ำดำลงไปให้อาหาร และในตู้มีน้ำ
ซึ่งในน้ำมีแก๊สออกซิเจน ทำให้ปลาได้รับน้ำและแก๊สออกซิเจนอย่าง
เพียงพอ) 

3.4 ปลามีวัฏจักรชีวิตอย่างไร (ปลาตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์แล้ววางไข่ 
จากนั้นลูกปลาจะฟักออกมาจากไข่ แล้วเจริญเติบโตต่อไปจนเป็น
ปลาตัวเต็มวัยที่สามารถสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปได้) 

3.5 วัฏจักรชีวิตของปลาเหมือนและแตกต่างกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์
ชนิดอื่นอย่างไร (วัฏจักรชีวิตของปลาแตกต่างกับสัตว์ชนิดอื่น คือ 
รูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ ในแต่ละระยะของ 
วัฏจักรชีวิตของปลาจะแตกต่างกับสัตว์ชนิดอื่น ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด
จะมีว ัฏจักรชีวิตที ่มีล ักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน ส่วนสิ ่งที่
เหมือนกับสัตว์บางชนิด เช่น ไก่ คือ ในขณะเจริญเติบโตตั้งแต่ออก
จากไข่จนเป็นต ัวเต ็มว ัย  ปลาและสัตว ์บางชนิดจะไม่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ ในขณะ
เจริญเติบโต)  
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ครูสามารถให้ความรู้แก่นักเรียนเพิ่มเติมได้ว่า ปลาบางชนิด 
เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาเข็ม ออกลูกเป็นตัว คือ ปลา 
ตัวเต็มวัยจะไม่วางไข่ แต่จะออกลูกมาเป็นลูกปลาขนาดเล็กที ่มี
รูปร่างลักษณะเหมือนกับปลาตัวเต็มวัย 

4. นักเร ียนทำ แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์ ใน       
แบบบันทึกกิจกรรมหน้า 102 จากนั ้นนำเสนอคำตอบหน้าชั ้นเรียน       
ถ้าคำตอบยังไม่ถูกต้องครูควรนำอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูล      
วัฏจักรชีวิตของยุงลาย และใช้ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของยุงลายมา
จัดทำแผนภาพเพ่ือบอกแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

6. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อ วิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 
หน้า 104 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของความรู้จากสิ่งที่
ได้เรียนรู้ในหน่วยนี้ ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง  

7. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสำคัญของหน่วยในหนังสือเรียนหน้า 44  
อีกครั้ง ดังนี้ 

- สิ่งมีชีวิตใช้สิ่งใดบ้างในการดำรงชีวิต และใช้อย่างไร (สิ่งมีชีวิตใช้
อาหาร น้ำ และอากาศในการดำรงชีวิต โดยรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์อย่างครบถ้วน หลากหลาย และเหมาะสมกับความ
ต้องการของร่างกาย ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และอยู่ในที่ที ่มี
อากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวก) 
ถ้าคำตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้คำตอบ

ทีถู่กต้อง 
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  สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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      แนวคำตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

เพราะยังมีน้ำ อาหารเหลืออยู่ และการที่อุโมงค์มีโพรงเชื่อมต่อกันยาว 
จึงทำให้ในอุโมงค์มีอากาศเพียงพอที่จะทำให้คนงานดำรงชีวิตอยู่ได้  
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การดูแลสัตว์ให้เจริญเติบโต ต้องให้อาหารที่เหมาะสมกับชนิดและขนาด

ของสัตว์ ในปริมาณที่เพียงพอ ให้น้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และให้สัตว์เลี้ยง

อยู่ในบริเวณที่มีอากาศสะอาดและถ่ายเทสะดวก 

รูปร่างลักษณะของด้วงในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิต จะแตกต่างกับสุนัข 

และในขณะเจริญเติบโตตั้งแต่ออกจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัย ด้วงจะมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ แต่สุนัขไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ  
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แนวคำตอบในแบบทดสอบท้ายเล่ม 
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