
 
แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุกัลญา แปนโพธิ์  
ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพญาไท 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้น ป.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัลญา แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 2 

ตัวเราและ 
ธรรมชาตใิกลตัว 

ของเลน 
ของใช 

- ของเลนของใชทําดวยอะไร
- เลือกใชวัสดุอยางไรจึงเหมาะสมและ

ปลอดภัย 
- มาประดิษฐของเลนของใชกันเถอะ 

ชีวิตของเรา 

- รางกายเจริญเติบโตไดอยางไร
- อาหารที่เรารับประทาน 
- การตอบสนองตอสิ่งเราของมนุษย 

การปลูกตนไม 
เลี้ยงสัตว 

- ดูแลสัตวเลี้ยง
- มาปลูกตนไมกันเถอะ 
- ดินมีประโยชน 

- ประโยชนของพืชและสัตว
- การตอบสนองตอสิ่งเรา 
- สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโต 
- สิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต 

ชีวิตพชืและสัตว 

สนุกกับแมเหล็ก 
และไฟฟา 

- พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่
- แรงทางไฟฟา 
- แมเหล็กมพีลัง 
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กําหนดหนวยการเรียนรูรายป 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้น  ประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวนหนวยการเรียนรู……5…..หนวย     เวลา…80…ชั่วโมง 

หนวยการเรียนรูที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 
 
1 

ชีวิตพืชและสัตว 
สิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต 
สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโต 
การตอบสนองตอสิ่งเรา 
ประโยชนของพืชและสัตว 

(20) 
6 
9 
2 
3 

 
2 

ปลูกตนไมและเลี้ยงสัตว 
ดินมีประโยชนอยางไร 
มาปลูกตนไมกันเถอะ 
ดูแลสัตวเลี้ยง 

(10) 
5 
3 
2 

 
3 

ชีวิตของเรา 
รางกายของเราเติบโตไดอยางไร 
อาหารที่เรารับประทาน 
การตอบสนองตอสิ่งเราของมนุษย 

(20) 
8 
7 
5 

 
4 

ของเลนของใช 
ของเลนของใชทําดวยอะไร 
เลือกใชวัสดอุยางไรจึงเหมาะสมและปลอดภัย 
ประดิษฐของเลนของใชกันเถอะ 

(15) 
5 
5 
5 

 
 
5 

สนุกกับแมเหล็กและไฟฟา 
แมเหล็กมีพลัง 
แรงทางไฟฟา 
พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ 
 

(15) 
5 
5 
5 
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การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปและสาระการเรียนรูจากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.1  : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ

ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารที่เรียนรูและนําความรูไป
ใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1. ทดลองและอภิปรายเกีย่วกับ
ปจจัยบางประการที่จําเปนตอ

การเจริญเติบโตของพืช(ว 1.1-2) 

1. การทดลองและการอภิปราย

เกี่ ยวกับปจจัยบางประการที่  
จําเปนตอการเจริญเติบโตของ

พืช(ว 1.1-2) 

2.  สืบคนขอมูลและนําเสนอ
เกี่ยวกับปจจัยบางประการที ่     
จําเปนตอการดํารงชีวิตของสัตว

และยกตัวอยางการนําความรูใช

ประโยชน (ว1.1-2) 

2.  การสืบคนขอมูล และ การ
นํ า เสนอเกี่ ยวกั บป จจั ย  บาง
ประการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต

ของสัตวและยกตัวอยาง การนํา
ความรูใชประโยชน   (ว1.1-2) 

 2.  สังเกต  ตั้งคําถาม  อภิปราย  
และอธิบายหนาที่ของอวัยวะ

ตาง  ๆ การทํางานที่สัมพันธกัน
ของอวัยวะตาง ๆ และนําความรู
ไปใชในการดูแลรักษาสุขภาพ 

3.  สํารวจ สืบคนขอมูลและ
อธิบายเกี่ยวกบัการตอบสนอง

ตอส่ิงเราของพืชและสัตว สืบคน
ขอมูลและยกตัวอยางการใช

ประโยชน (ว1.1-2) 

3.  การสํารวจ การสืบคนขอมูล
และการอธิบาย เกี่ ยวกับการ

ตอบสนองตอ ส่ิง เร าของพืช  
และสั ตว  สืบค นข อมู ลและ
ยกตัวอยางการใชประโยชน (ว
1.1-2) 
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สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.1  : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ

ตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารที่เรียนรูและนําความรูไป
ใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต   
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
 3. สํารวจอภิปรายปจจัยที่เปนตอ
การดํารงชีวิต การเจริญเติบโต

และการตอบสนองตอส่ิงเราของ

มนุษย 

4. สํารวจ  อภิปรายและอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งจํา เปนคืออาหาร  
อากาศ  น้ําตอการดํารงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของมนุษย   
(ว 1.1-3) 
5. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับ
การตอบสนองตอส่ิงเราของ

มนุษย  (ว 1.1-3) 
 

4. การสํารวจ  อภิปรายและการ
อ ธิบาย เกี่ ย วกับสิ่ ง จํ า เปนคื อ

อ าห า ร   อ าก าศ   น้ํ า ต อ ก า ร
ดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต

ของมนุษย  (ว 1.1-3) 
5. การทดลอง และการอธิบาย
เกี่ยวกับการตอบสนองตอส่ิงเรา

ของมนุษย  (ว 1.1-3) 
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สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.2  : เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ  ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
ส่ือสาร  ส่ิงที่เรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1. สื บค น ข อ มู ล และอธิ บ า ย

เกี่ยวกับความสําคัญของพืช  สัตว
ใ นท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ย ก ตั ว อ ย า ง  
การนําไปใชประโยชน  
 (ว  1.2-2) 
 

1. การสืบคนขอมูลและการ

อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของ

พื ช   สั ต ว ใ น ท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ

ย ก ตั ว อ ย า ง ก า ร นํ า ไ ป ใ ช

ประโยชน   
(ว  1.2-2) 

2. สํารวจ สังเกตลักษณะของ 
ส่ิงมีชีวิตในทองถ่ิน  จัดจําแนก
โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ 
และอธิบายความสําคัญของพืช 
สัตว ในทอง ถ่ินและนํ าไปใช

ประโยชน 
2. ปลูกตนไมและดู แล รักษา
ตนไมหรือดูแลสัตว เ ล้ียงบาง

ชนิด  (ว 1.2-2) 

2. การปลูกตนไมและการดูแล
รักษาตนไมหรือดูแลสัตวเ ล้ียง

บางชนิด  (ว 1.2-2) 
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สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1  เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

2. อภิปรายเกี่ยวกับชนิดและ

สมบัติของวัสดุที่นํามาทําของ

เลน ของใชในชีวิตประจําวัน 
อธิบายไดวาของเลน  ของใช 
อาจมีสวนประกอบหลายสวน 
ใชวัสดุหลายชนิด วัสดุแตละ
ชนิดใชประโยชนแตกตางกัน 
สามารถ เลื อกใช วั สดุ  และ
ส่ิงของตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย 

1. สังเกต  รวบรวมขอมูล และ
นําเสนอเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่

ใ ช ทํ า ข อ ง เ ล น ข อ ง ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวัน   (ว 3.1-2) 
 
2. ทดลอง   อธิบายสมบัติของ
วัสดุที่นํามาทําของเลนของใช  
(ว 3.1-2) 
 
3. ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล  อ ธิ บ า ย

ประโยชนของวัสดุที่นํามาทํา

ของเลนของใช   และเลือกใช
วัสดุไดอยางเหมาะสมและ 
ปลอดภัย  (ว 3.1-2) 

 

1. การสั ง เกต   การรวบรวม
ขอมูล และการนําเสนอเกี่ยวกับ
ชนิดของวัสดุที่ใชทําของเลน

ของใชในชีวิตประจําวัน   (ว 
3.1-2) 
2. การทดลอง  การอธิบายสมบัติ
ของวัสดุที่นํามาทําของเลนของ

ใช  (ว 3.1-2) 
 
3. การรวบรวมขอมูล การอธิบาย
ประโยชนของวัสดุที่นํามาทํา

ของเลนของใช  และการเลือกใช
วัสดุไดอยางเหมาะสมและ 
ปลอดภัย  (ว 3.1-2) 
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สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1  เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวง  และแรงนิวเคลียร มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
3. สํารวจ ตรวจสอบและอธิบาย
ไดวา แมเหล็กมีแรงดูด หรือแรง
ผลักตอกัน และสามารถดูดวัตถุ
บางชนิด  รวมทั้งนําสมบัติของ
แมเหล็กมาใชประโยชน 

1. ทดลองและอธิบายแรง
ระหวางแมเหล็ก  (ว 4.1-3) 
2. ทดลองและจําแนกวัตถุโดยใช
สมบัติของแมเหล็กเปนเกณฑ  
(ว 4.1-3) 
3. บอกประโยชนของแมเหล็กที่
ใชในชวีิตประจําวัน (ว 4.1-3) 
 

1. การทดลองและการอธิบายแรง
ระหวางแมเหล็ก  (ว 4.1-3) 
2. การทดลองและการจําแนกวัตถุ
โดยใชสมบัตขิองแมเหล็กเปน

เกณฑ (ว 4.1-3) 
3. การบอกประโยชนของ
แมเหล็กทีใ่ชในชีวิตประจําวนั  
(ว 4.1-3) 

4. สํารวจ ตรวจสอบและบอกได
วาเมื่อนําวัตถุบางชนิดทีผานการถู

มาแลวเขาใกลกันจะดูดหรือผลัก

กันได และวัตถุแตละอันจะดูด
วัสดุเบาๆได 

4. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟา
ที่เกิดขึ้นเมื่อดนําวัตถุที่ผานการถู

แลวเขาไปใกลกัน  (ว 4.1-4) 
 
5. ทดลองและบอกไดวาวัตถุบาง
ชนิดที่ผานการถูแลวสามารถดูด

วัตถุเบาๆได  (ว 4.1-4) 

4. การทดลองและการอธิบาย แรง
ไฟฟาที่เกดิขึ้นเมื่อดนําวัตถุที่ผาน

การถูแลวเขาไปใกลกัน  
 (ว 4.1-4) 
5. การทดลองและบอกไดวาวัตถุ
บางชนิดที่ผานการถูแลวสามารถ

ดูดวัตถุเบาๆได  (ว 4.1-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สุกัลญา แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 9 

สาระที่ 5 พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลการ
ใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน  
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1.  สํารวจ  ตรวจสอบ  และ
อธิบายไดวาไฟฟาจากแบตเตอรี่

สามารถทํางานไดแสดงวาไฟฟา

เปนพลังงาน 

1.บอกไดวาแบตเตอรรี่เปน
แหลงพลังงานไฟฟา   
(ว 5.1-1) 
 

1.การบอกไดวาแบตเตอรรี่เปน
แหลงพลังงานไฟฟา   
(ว 5.1-1) 
 

2. สํารวจ สังเกต เครื่องใชไฟฟา
ในบานบอกไดวาพลังงานไฟฟา

เปลี่ยนเปนพลังงานอื่นได 

2. ทดลองและอธิบายไดวาพลัง
ไฟฟา จากแบตเตอรี่สามรถ
ทํางานได(ว 5.1-2) 
3. สํารวจเครื่องใชไฟฟาในบาน
ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน

พลังงานอื่น(ว 5.1-2) 
 

2. การทดลองและการอธิบายได
วาพลังไฟฟา จากแบตเตอรี่สาม
รถทํางานได(ว 5.1-2) 
3.การ สํารวจเครื่องใชไฟฟาใน
บานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน

พลังงานอื่น(ว 5.1-2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สุกัลญา แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 10 

 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1  เขาใจกระบวนการตางๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธของ
กระบวนการตาง ๆ  ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูนําความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1.  สํารวจ  ตรวจสอบ   
องคประกอบและสมบัติของดิน

จําแนกประเภทและอธิบาย 
ประโยชนของดินในทองถ่ิน  

1. สังเกต  ทดสอบและอธิบาย
ลักษณะและสมบัติบางประการ

ของดิน  และจาํแนกประเภทของ
ดิน  (ว 6.1-1) 
 
2. สังเกต   สํารวจและนําเสนอ
ประโยชนของดินในทองถ่ิน   
(ว 6.1-1) 
 

1. การสังเกต  การทดสอบและ
การอธิบายลักษณะและสมบตัิ

บางประการของดิน  และ 
การจําแนกประเภทของดิน   
(ว 6.1-1) 
2. การสังเกต   การสํารวจและการ
นําเสนอประโยชนของดินใน

ทองถ่ิน  (ว 6.1-1) 
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สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1    เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและการแล็กซี่  ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและ
ผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  นําความรู
ไปใชประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1.  สังเกตและอธิบายวา   
ในทองฟามีดวงอาทิตย   
ดวงจนัทรและดวงดาว   
ความสําคัญของดวงอาทิตย 
ที่เปนแหลงพลังงานของโลก 

1.  อธิบายถึงความสําคัญของ
ดวงอาทิตยที่เปนแหลงพลังงาน

ของสิ่งมีชีวิต (ว 7.1-1) 
 

1.  การอธิบายถึงความสําคัญ
ของดวงอาทิตยที่เปนแหลง

พลังงานของสิ่งมีชีวิต (ว 7.1-1) 
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สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน  ว 8.1  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู                
การแกปญหา   รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ  มีรูปแบบที่แนนอน  สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่อยูในชวงเวลานั้น ๆ  เขาใจวาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สังคม  และ 
สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องหรือ
สถานการณทีจ่ะศึกษาตามที่

กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
2.  วางแผนการสังเกต 
การสํารวจ ตรวจสอบหรือ 
การศึกษาคนควา  โดยอาจใช 
ความคิดของตนเองของกลุม 
หรือของนักเรยีนทั้งชั้น  หรือ 
ใชความคิดของครูรวมดวย  และ
คาดการณถึงส่ิงที่จะ 
พบจากการสํารวจ  ตรวจสอบและ
เสนอวิธีการสํารวจ 
ตรวจสอบหรอืศึกษาคนควา 
3.  ใชวัสดุอุปกรณและ 
เครื่องมือในการสังเกต  วัด  สํารวจ
ตรวจสอบและบันทึก 
ขอมูลดวยวิธีงาย ๆ 
4.  จัดกลุมขอมูลที่สํารวจ 
ตรวจสอบไดและเปรียบเทยีบ

ความเหมือนหรือความตาง 
กับสิ่งที่คาดการณไวลวงหนา  
รวมทั้งนําเสนอผล 

1. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ศึกษาตามที่กําหนดใหและตาม

ความสนใจ (ว 8.1-1) 
2.วางแผนสังเกต  สํารวจ   
ตรวจสอบ  ศึกษาคนควา โดยใช
ความคิดของตนเอง ของกลุม
และของครู  (ว 8.1-2) 
 
 
 
 
 
 
3.ใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือที่
เหมาะสมในการสํารวจ

ตรวจสอบและบันทึกผล (ว 8.1-
3) 
 
4.จัดกลุมขอมลูเปรียบเทียบและ
นําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
 

1. การตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่
จะศึกษาตามทีก่ําหนดใหและ

ตามความสนใจ (ว 8.1-1) 
2. การวางแผนการสังเกต   
การสํารวจ  การตรวจสอบ   
การศึกษาคนควา โดยใช
ความคิดของตนเองของกลุมและ

ของครู  (ว 8.1-2) 
 
 
 
 
 
3.การใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการสํารวจ

ตรวจสอบและการบันทกึผล (ว 
8.1-3) 
 
4.การจดักลุมขอมูล 
การเปรียบเทยีบและ 
การนําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
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สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน  ว 8.1  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู                 
การแกปญหา   รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ  มีรูปแบบที่แนนอน  สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่อยูในชวงเวลานั้น ๆ  เขาใจวาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน  (ตอ) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
5.  สรางคําถามใหมจาก 
ผลการสํารวจตรวจสอบ 
และผลการศึกษาที่ได 
6.  แสดงความคิดเห็น 
มีสวนรวมในการเรียน  การทํา 
กิจกรรม  การทํางานของกลุม  เพื่อ
รวบรวมขอมลูจากสมาชิก 
ของกลุมนําไปสูการสรางความรู 
7.  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต
อยางตรงไปตรงมา 
ตามความเปนจริง  โดยเขียนภาพ  
แผนภาพ  หรือคําอธิบาย 
 
8.  นําเสนอ  จดัแสดงผลงาน  โดย
อธิบายดวยวาจาหรือเขียนเกีย่วกับ

แนวคดิ  กระบวนการ  และผลของ
โครงงานหรือ 
ช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

5. ตั้งคําถามใหมจากผลการ
สํารวจตรวจสอบ  (ว 8.1-5) 
 
6. แสดงความคิดเห็นในกลุม
และรวบรวมเปนความรู   
(ว 8.1-6) 
 
 
 
7.บันทึกผลและอธิบายผลการ
สังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบอยาง
ตรงไปตรงมาโดยเขียนคําอธิบาย  
เขียนภาพ  แผนภาพ   (ว 8.1-7) 
 
8. นําเสนอผลงานดวยวาจาให
ผูอ่ืนเขาใจขบวนการและผลของ

งาน  (ว 8.1-8) 
 

5. การตั้งคําถามใหมจากผลการ
สํารวจตรวจสอบ  (ว 8.1-5) 
 
6. การแสดงความคิดเห็นในกลุม
และรวบรวมเปนความรู   
(ว 8.1-6) 
 
 
 
7.การบันทึกผลและการอธิบาย
ผลการสังเกต  การสํารวจ   
การตรวจสอบอยาง

ตรงไปตรงมาโดยเขียนคําอธิบาย  
เขียนภาพ  แผนภาพ   (ว 8.1-7) 
8. การนําเสนอผลงานดวยวาจา
ใหผูอ่ืนเขาใจขบวนการและผล

ของงาน  (ว 8.1-8) 
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คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรูพื้นฐาน  วิทยาศาสตร 

 
รายวิชา  วิทยาศาสตร 2                                                                  ชั้น ประถมศึกษาปที่ 2 
                                                                                                              เวลา    80    ชั่วโมง 

 
             ศึกษาวิเคราะห ส่ิงที่จําเปนบางประการตอการเจริญเติบโตของพืช และการดํารงชีวิตของสัตว        
การตอบสนองตอส่ิงเราของพืช  สัตว  สมบัติของดินและการนํามาใชประโยชนส่ิงจําเปนตอ การดํารงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย    และการตอบสนองตอส่ิงเราของมนุษย  ชนิดและสมบัติของวัตถุที่นํามาทํา
ของเลน  ของใชในชีวิตประจําวัน  สมบัติของแมเหล็กและการนําแมเหล็กมาใชประโยชน  การเกิดและสมบัติ
ของแรงทางไฟฟาจากแบตเตอรี่ การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่นและการใชประโยชนอยาง
คุมคา ความสําคัญของดวงอาทิตยที่ เปนแหลงพลังงานของโลก โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร                 
การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ ตรวจสอบ   การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู   ความคิด 
ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร       จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
     หนวยการเรียนรูที่   1            เรื่อง    ชีวิตสัตวและพืช 
    ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                 เวลา    20    ชั่วโมง 
     มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ว 1.1 ,  ว 7.1, ว 8.1 
 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
          1.    ทดลอง และอธิบายเกีย่วกับปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจรญิเติบโตของพืช(ว 1.1-2) 
          2.    สืบคนขอมูลและนําเสนอเกี่ยวกับปจจยับางประการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสัตวและ  

       ยกตวัอยางการนําความรูไปใชประโยชน   (ว 1.1-2) 
3. สํารวจ  สืบคนขอมูลและ  อธิบายเกี่ยวกบัการตอบสนองตอส่ิงเราของพืชและสัตวที่นําไปใช

ประโยชน (ว 1.1-2) 
4. อธิบายถึงความสําคัญของดวงอาทิตยที่เปนแหลงพลังงานของสิ่งมีชีวติ (ว 7.1-1) 
5. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศกึษาตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ  (ว 8.1-1) 
6. วางแผนสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  ศึกษาคนควา โดยใชความคิดของตนเอง ของกลุมและ       

ของครู  (ว 8.1-2) 
7. ใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกผล (ว 8.1-3) 
8. จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบและนําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
9. แสดงความคิดเห็นในกลุมและรวบรวมเปนความรู  (ว 8.1-6) 
10. บันทึกผลและอธิบายผลการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมาโดยเขียนคาํอธิบาย   

เขียนภาพ  แผนภาพ   (ว 8.1-7) 
11. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอ่ืนเขาใจขบวนการและผลของงาน  (ว 8.1-8) 

สาระการเรียนรู 
1.  การทดลองและการอภิปรายเกีย่วกับปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช  (ว 1.1-

2)   
2.  การสืบคนขอมูลและการนําเสนอเกีย่วกับปจจยับางประการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสัตว 
     และยกตัวอยางการนําความรูใชประโยชน (ว 1.1-2) 
3.  การสํารวจการสืบคนขอมูลและการอภปิรายเกีย่วกับการตอบสนองตอส่ิงเราของพืช 
     และสัตว  สืบคนขอมูลและยกตวัอยางการใชประโยชน  (ว 1.1-2) 
4.  การสํารวจ  อภิปรายและการอธิบายเกีย่วกับสิ่งจําเปนคือ  อาหาร  อากาศ  น้ํา  ตอ 
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     การดํารงชีวิตและการเจรญิเติบโตของมนุษย  (ว 1.1-3) 
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กิจกรรมการเรียนรู  

กิจกรรมการเรียนรู สือ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
ช่ัวโมงที่ 1-2 :  ส่ิงจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต 
(ในเมล็ดมีอะไร) 
1. สรางความสนใจใหนักเรียน
แขงขันกันบอกองคประกอบสวน
ตาง ๆ ของพืช 

  
 
  

-  การประเมนิผลงาน 
- การประเมินผล 
การทํางาน 
-    การประเมนิ                
จิตวิทยาศาสตร 

 

-  แบบประเมนิ ผลงาน 
- แบบประเมินผลการ

ทํางาน 
-    แบบประเมิน         
จิตวิทยาศาสตร 

2.  นักเรียนสังเกตลักษณะ
ภายนอกของเมล็ด 

- เมล็ดพืช 
 

-  การประเมนิผลงาน 
-  การประเมนิผล 
การทํางาน 
-   การประเมนิ                
จิตวิทยาศาสตร 

-  แบบประเมนิผลงาน 
- แบบประเมินผลการ

ทํางาน 
-    แบบประเมิน         
จิตวิทยาศาสตร 

3.  นักเรียนลอกเปลือกหุมเมล็ด
ออกแลวแกะตามรอยแยกของ
เมล็ด  สังเกตสิ่งที่อยูภายในเมล็ด 
โดยใชแวนขยาย 

 -  การประเมนิผลงาน 
- การประเมินผล 
การทํางาน 
-    การประเมนิ                
จิตวิทยาศาสตร 

-  แบบประเมนิผลงาน 
- แบบประเมินผลการ

ทํางาน 
-    แบบประเมิน         
จิตวิทยาศาสตร 

4.  บันทึกผลสิ่งที่สังเกตได  และ
วาดรูปลงในใบกิจกรรมที่ 1/1  ใน
เมล็ดมีอะไร 

-  ใบกจิกรรมที่ 1/1 -  การประเมนิผลงาน 
- การประเมินผล 
การทํางาน 
-    การประเมนิ                
จิตวิทยาศาสตร 

 

-  แบบประเมนิผลงาน 
- แบบประเมินผลการ

ทํางาน 
-    แบบประเมิน         
จิตวิทยาศาสตร 

5.  นําเสนอผลการทดลอง    
6.  ครูและนักเรียนรวมกนั
อภิปรายสรุปสวนที่คลายตนและ
ใบเล็ก  คือ ตนออน 
สวนสีขาวหนา คือ  อาหารเลี้ยง
ตนออน 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
ช่ัวโมงที่ 3 - 6 : ส่ิงจําเปนตอ
การดํารงชีวิต 
(เมล็ดมีชีวิตหรือไม) 
1. สรางความสนใจให 
นักเรียนดูเมลด็ถ่ัว 
ถามนักเรียนวา เมล็ดถ่ัว 
มีชีวิตหรือไม 

 
 
-  เมล็ดถ่ัว 
 
 

-  การประเมนิผลงาน 
-  การประเมนิผล 
การทํางาน 
-    การประเมนิ                 
จิตวิทยาศาสตร 

 

-  แบบประเมนิ       
ผลงาน 
-  แบบประเมนิ 
ผลการทํางาน 
-    แบบประเมิน      
จิตวิทยาศาสตร 

2.  แบงกลุมนกัเรียนทําการ
ทดลองในใบกิจกรรมที่ 1/2   
เมล็ดมีชีวิตหรอืไม 

- ใบกิจกรรมที่ 1/2 
- กลองพลาสติก 
- ทราย 
 

-  การประเมนิผลงาน 
-  การประเมนิผล 
การทํางาน 
-    การประเมนิ                 
จิตวิทยาศาสตร 

 

-  แบบประเมนิ       
ผลงาน 
-  แบบประเมนิ 
ผลการทํางาน 
-  แบบประเมนิ      
จิตวิทยาศาสตร 

3. ครูและนักเรียนรวมกนั
อภิปรายสรุป  เมล็ดของพืช 
มีชีวิต  เพราะมีการเจริญ 
เติบโต 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
ช่ัวโมงที่ 7 - 12 : ส่ิงจําเปน
ตอการเจริญเตบิโต 
การเจริญเติบโตของพืช
ตองการอะไร 
1. ครูสนทนากับนักเรยีนวา
พืชตองการอะไรในการ
เจริญเติบโตทราบไดอยางไร
วา พืชมีการเจริญเติบโต 

 - การประเมินผลงาน 
- การประเมินผล 
การทํางาน 
 

- แบบประเมิน       
ผลงาน 

- แบบประเมิน 
การทํางาน 
 

2.  แบงกลุมนกัเรียนทําการ
ทดลอง ในใบกิจกรรมที่ 1/3 
"การเจริญเติบโตของพืช 
ตองการอะไร" 

- ใบกิจกรรมที่ 1/3  
แผนที่  1-2 

- กระปองนม 
- ทราย 
- เมล็ดถ่ัวเขียว 
- แถบกระดาษ 
- กรรไกร กาว 

- การประเมินผลงาน 
- การประเมินผล 
การทํางาน 
 

- แบบประเมิน       
ผลงาน 

- แบบประเมิน 
การทํางาน 
 

3. ทําการทดลอง                
ในใบกิจกรรมที่ 1/3 แผนที่ 3 

- ใบกิจกรรมที่ 1/3  
แผนที่ 3 

- กลองกระดาษ 

- การประเมินผลงาน 
- การประเมินผล      

การทํางาน 
 

- แบบประเมิน 
ผลงาน 

- แบบประเมิน   
ผลการเรียน 

4.  ครูและนักเรียนรวมกนั
อภิปรายสรุป  ส่ิงจําเปนตอ 
การเจริญเติบโตของพืช  คือ 
น้ํา  และ แสง  

   

5.  นักเรียนไปสืบคนขอมูล 
วามีปจจยัอะไรอีกทั้งที่มีผล
ตอการเจริญเตบิโตของพืช 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
ช่ัวโมงที่ 13 - 15 : ส่ิงจําเปน 
ตอการเจริญเตบิโต 
(ส่ิงใดที่ทําใหสัตวดํารงชีวิต
อยูได) 
1. ครูสรางความสนใจ        
โดยสนทนากบันักเรียน       
ถึงสัตวเล้ียงวา  มีการ
ดํารงชีวิตอยางไร   
     -  เหมือนกบัพืชหรือไม 

 
 

  

      -  สัตวตองการอะไร       
ในการเจริญเติบโต 

   

2.  นักเรียนทําการทดลอง       
ในใบกิจกรรมที่ 1/5 "ส่ิงใด 
ที่ทําใหสัตวดํารงชีวิตอยูได" 

-    ใบกจิกรรมที่ 1/4 
-     ขวดพลาสติกใส 
-     ปลาหางนกยูง 
-     อาหารปลา 

-    การประเมนิผลงาน 
-    การประเมนิ                  
จิตวิทยาศาสตร 

-    การประเมนิผลงาน 
-    การประเมนิ              
จิตวิทยาศาสตร 

3.  นักเรียนแตละกลุม
นําเสนอผลการทดลอง 

   

4.  ครูและนักเรียนรวมกนั
สรุปผลการทดลองวา  สัตว
เจริญเติบโตได   ตองมี  
อาหาร  และ  อากาศ 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
ช่ัวโมงที่ 16 - 17 
การตอบสนองตอส่ิงเรา 
1. ถูกสรางความสนใจ โดย
สนทนากับนกัเรียนถึงสัตว
และพืชวามีการดํารงชีวิต
อยางไร 

 
 

  

2.  นักเรียนสังเกตตนไมที่
ปลูกไวใกลหนาตางที่มีแสง
สองเขามา 

   

3.  นักเรียนทําใบกิจกรรม 
ที่ 1/5 "การตอบสนองตอ 
ส่ิงเรา" 

- ใบกิจกรรมที่ 1/6 
-     พืช 
 

-    การประเมนิผลงาน 
-    การประเมนิผล 
การทํางาน 
-   การประเมนิ 
จิตวิทยาศาสตร 

-    แบบประเมนิผลงาน 
-    แบบประเมนิผล 
การทาํงาน 
-   แบบประเมนิ 
จิตวทิยาศาสตร 

4.  ครูและใหนักเรียนรวมกนั
สนทนาเกีย่วกบัการสัมผัส
แมว  สุนัข  หรือกิ้งกือวา
สัตวเหลานี้มกีาตอบสนอง
อยางไร 

   

5.   ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายสรุป พืชและสัตว
ตอบสนองตอส่ิงเราไดดวย
แสงและการสัมผัส 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
ช่ัวโมงที่ 18 - 20 : ประโยชน
ของพืชและสัตว 
(ฉันคือใครมีประโยชน 
อยางไร) 
1. นักเรียนดภูาพสัตวและพชื  
แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบั 
รูปราง  ลักษณะที่สังเกตได 

 
 
 
 
-   ภาพพืช 
-  ภาพสัตว 
       

  

2.  นักเรียนแบงกลุมจําแนก
พืชและสัตวโดยใชเกณฑ 
ที่นักเรียนตั้งขึน้ 
ในใบกิจกรรมที่ 1/6  
"ฉันคือใครมีประโยชน 
อยางไร" 

-   ใบกจิกรรมที่ 1/6 -  การประเมนิผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 

3.  นักเรียนนําเสนอผลงาน    
4.  ครูและนักเรียนรวมกนั
สรุป  การจําแนกพืชและ
สัตว  ขึ้นอยูกบัเกณฑที่ใช 

   

5.  นักเรียนดภูาพอาหาร และ
นําเสนอตามประเด็นตอไปนี ้
- บอกชื่อพืชหรือสัตว      

ในอาหาร 
- บอกประโยชนพรอมทั้ง 
บันทึกลงในใบกิจกรรม         
ที่ 1/7 "ฉันนี้มปีระโยชน 
อยางไร" 

- ใบกิจกรรมที่ 1/7 
- รูปภาพอาหาร 

-  การประเมนิผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 

6.  ครูและนักเรียนรวมกนั
สรุปประโยชนของพืชและ
สัตว 
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บันทึกหลังสอน 
 

 1. ผลการเรียนรู   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…… 
2. พฤติกรรมนักเรียนเดน / ดอย   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
3. แนวทางแกไข   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………ผูสอน  
          ….………... /……..……./ …………….. 
 
 



ใบกิจกรรมที่ 1/1 
ชื่อ…………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที่………. 

วันที่…………….เดือน…………………………………………..พ.ศ………………… 
สิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต 

ในเมล็ดมีอะไร 
 

       คําชี้แจง    ใหนักเรียนลอกเปลือกหุมเมลด็ออกแลวแกะตามรอยแยกของเมล็ด   
สังเกตสิ่งที่อยูภายในเมล็ด โดยใชแวนขยาย  บันทึกผลสิ่งที่สังเกตได พรอมวาดรูป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ในเมล็ด
มี…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
ฉันไดรูวา 
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แผนที่ 1 
ใบกิจกรรมที่ 1/2 

ชื่อ…………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที่………. 
วันที่…………….เดือน…………………………………………..พ.ศ………………… 

 
 

สิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต 
เมล็ดมีชีวิตหรือไม 

 
   คําชี้แจง   นักเรียนทําการทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. นําทรายใสในกลองพลาสติกใส  2  กลองประมาณครึ่งกลองพลาสติก 
2. นําเมล็ดถั่วที่แชน้ําไว  1  คืน  ใสลงไปในทราย กลองละ 4  เมล็ด ใหชิดขอบกลอง 

ลึกประมาณ  1  เซนติเมตร 
3. กลองที่  1  รดน้ําทุกวัน  สวนกลองที่ 2  ไมรดน้ํา  สังเกตและบันทึกผลการ       

เปลี่ยนแปลงทุกวัน  เปนเวลา  5   วัน   ดวยการวาดรูป 
กลองที่ 1 กลองที่ 2 

วัน เดือน ป 
รูป การเปลี่ยนแปลง รูป การเปลี่ยนแปลง 

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

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

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

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

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



แผนที่ 2 
 
 
 
1. สิ่งที่ชวยใหเมล็ดถั่วงอกได  คือ.................................................................................... 
2. สวนที่งอกออกมาเปนอันดับแรกของเมล็ดถั่ว  คือ....................................................... 
3. ใบที่งอกออกมาจากเมล็ดถั่วครั้งแรก มี...........ใบ 
4. เมล็ดถั่วดํามีการเจริญเติบโตหรือไมรูไดอยางไร

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

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

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

......................................................... 
5. เมล็ดถั่วที่รดน้ํากับไมรดน้ํา แตกตางกันอยางไร......................................…………… 

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

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

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

 
ฉันไดรูวา 
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แผนที่ 1 
ใบกิจกรรมที่ 1/3 

ชื่อ…………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที่………. 
วันที่…………….เดือน…………………………………………..พ.ศ………………… 

 
สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตของพืชตองการอะไร 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนทําการทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. เพาะเมล็ดถั่ว 4  เมล็ดในกระปองนมที่ใสทราย เต็มกระปอง  4  กระปอง   คือ       
1,   2,  3,  4    รดน้ําเทากันทุกวัน 

2. เมื่อตนถั่วโผลจากทรายประมาณ  1  เซนติเมตร ใหวัดความสูงของตนถั่ว          
ดวยไมบรรทัดในกระปองที่  1  และ  2   และบันทึกผลลงในตารางครั้งแรก   
เปนเซนติเมตร 

3. รดน้ํากระปองที่ 1  ทุกวัน    สวนกระปองที่  2  ไมรดน้ํา 
4. ใชแถบกระดาษวัดความสูงของตนถั่วเขียวทุกๆ  2  วัน  จํานวน  5  ครั้ง  นําผล     

ที่ไดไปติดใน ตารางบันทึกผล 
วิธีวัด  :  วัดตั้งแตผิวดินถึงปลายยอดของดินถั่ว 

ครั้งแรก ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
กระปอง 

.…/…./…. .…/…./…. .…/…./…. .…/…./…. .…/…./…. .…/…./…. 

1 

      
 

 

2 
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แผนที่ 2 
 
 
 

1. สิ่งที่ตนถั่วเขียวในกระปองที่  1     และกระปองที่   2     ไดรับเหมือนกัน คือ
...............................   สิ่งไดรับแตกตางกันคือ.................................................. 
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2. ตนถั่วเขียวในกระปองที่  1     และกระปองที่   2   แตกตางกันอยางไร 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
เพราะเหตุใด 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
3   สิ่งที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช  คืออะไร 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
  
 

 
ฉันไดรูวา 
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แผนที่ 3 
ใบกิจกรรมที่ 1/3 

ชื่อ…………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที…่……. 
วันที่…………….เดือน……………………………………………..พ.ศ………………… 

สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโต 
การเจริญเติบโตของพืชตองการอะไร 

 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนทําการทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. นํากระปองใบที่ 3  และ 4  มาทดลอง  โดยนํากระปองทั้งสองไปวางไวในที่มีแสง

เทาๆกัน สังเกตบันทึกผลในตาราง   นํากลองกระดาษครอบ กระปองใบที่ 4 
2. รดน้ําทั้งสองกระปองเทาๆ กันเปนเวลา 7  วัน 
3. นํากลองกระดาษที่ครอบออก  สังเกตบันทึกผลลงในตาราง 

 

กระปอง กอนนํากลองกระดาษครอบ เมื่อนํากลองกระดาษออก 

3 
  

 

4 
  

 
 

1. ตนถั่วกระปองที่ 3  และ 4  ไดรับแสงเทากนัหรือไม..…............................................. 
2. เพราะเหตุใด................................................................................................................. 
3. ตนถั่วทั้งสองกระปองมีลักษณะแตกตางกันอยางไร..................................................... 

...................................................................................................................................... 
เพราะเหตุใด................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 

          4.   การเจริญเติบโตของพืชตองการ..........................................................................…. 



ใบกิจกรรมที่ 1/4 
ชื่อ…………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที…่……. 
วันที่…………….เดือน……………………………………………..พ.ศ………………… 

 
สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโต 

สิ่งใดที่ทําใหสัตวดํารงชีวิตอยูได 
 

       คําชี้แจง    ใหนักเรียนอานสถานการณตอไปนี้ 
   สมศรี  เลีย้งปลาหางนกยูง 2  ตัว ไวในขวดน้ําดื่มชนิดใส ใหอาหารทุกวันเทาๆกัน  อยูมา
วันหนึ่งสมศรีไดเดินทางไปตางจังหวัดเปนเวลา  5  วัน กลับมา เห็นปลาตายหมด  สมศรีได
นําปลามาเลี้ยงใหมอีก  2  ตัว  ใหอาหารทกุวัน  ตอมาสมศรีกับพอจะไปเยี่ยมคุณปูที่อยู
ตางจังหวัดเปนเวลา  5   วัน  สมศรีจึงเตรียมอาหารไวใหปลาในปริมาณ ที่ใชเลี้ยง 5  วันใส
ในขวดเลี้ยงปลา แลวเดินทางไปกับคุณพอ เมื่อครบกําหนดกลับมา สมศรีเหน็ปลาตายหมด
และน้ําในขวดเนาเสีย 

 
 
 
 
 

 
  ครั้งที่ 1   ปลาตายเพราะ.............................…............................................................................. 
  ครั้งที่  2   ปลาตายเพราะ..................................................…....................................................... 

ดังนั้นปลาตองการอะไรบางในการดํารงชีวิต..................................................................... 
..............................................................................................................………............................ 

 
ฉันไดรูวา 
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ใบกิจกรรมที่ 1/5 
ชื่อ…………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที…่……. 
วันที่…………….เดือน……………………………………………..พ.ศ………………… 

การตอบสนองตอสิ่งเรา 
 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนดูภาพ  แลวชวยกันอภิปรายในกลุมหาขอสรุปวา พืชแตละชนิด 
ตอบสนองตอสิ่งเราอยางไร    และสิ่งเราในแตละภาพคืออะไร 

 
 
 

ชนิดของพืช การตอบสนองตอสิ่งเรา สิ่งเรา 
 ……………………… ………………………………….. 

……………………… ………………………………….. 
 

……………………… ………………………………….. 
 

……………………… ………………………………….. 
 

 ……………………… ………………………………….. 
……………………… ………………………………….. 

 
……………………… ………………………………….. 

 
……………………… ………………………………….. 

 
 ……………………… ………………………………….. 

……………………… ………………………………….. 
 

……………………… ………………………………….. 
 

……………………… ………………………………….. 
 

 

 

 
ฉันไดรูวา 
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ใบกิจกรรมที่ 1/6 

ชื่อ…………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที…่……. 
วันที่…………….เดือน……………………………………………..พ.ศ………………… 

 
ประโยชนของพืชและสัตว 

ฉันคือใคร 
 
คําชี้แจง   นักเรียนดูภาพพืช และสัตว พรอมจําแนกโดยใชเกณฑที่นักเรียนกําหนดขึ้น 

  
สัตว พืช 

  
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 
………………………………………………. ………………………………………………. 

เกณฑที่ใชคือ………………………………… เกณฑที่ใชคือ…………………………………  
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ใบกิจกรรมที่ 1/7 
ชื่อ…………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที…่……. 
วันที่…………….เดือน……………………………………………..พ.ศ………………… 
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ประโยชนของพืชและสัตว 
ฉันนี้…มีประโยชนอยางไร 

 
     คําชี้แจง     ใหนักเรียนดูภาพอาหารและบนัทึกขอมูลที่ไดลงในตาราง 
 

  

ชื่อพืช / ชื่อสัตว ประโยชน 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรยีนรูที่   2                        เรื่อง  ปลูกตนไม  เลี้ยงสัตว 
ชั้นประถมศึกษาปที่  2                                       เวลา     10     ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น     ว 1.2 , ว  6.1  , ว 8.1  
 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. สืบคนขอมูลและอธิบายเกีย่วกับความสําคัญของพืช  สัตวในทองถ่ินและ          

ยกตวัอยางการนําไปใชประโยชน  (ว 1.2-2) 
2. ปลูกตนไมและดูแลรักษาตนไมหรือดแูลสัตวเล้ียงบางชนิด  (ว 1.2-2) 
3. สังเกต  ทดสอบและอธิบายลักษณะและสมบัติบางประการของดิน  และจําแนกประเภท

ของดิน  (ว 6.1-1) 
4. สังเกต   สํารวจและนําเสนอประโยชนของดินในทองถ่ิน  (ว 6.1-1) 
5. วางแผนสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  ศึกษาคนควา โดยใชความคิดของตนเอง ของกลุม

และของครู  (ว 8.1-2) 
6. ใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกผล    (ว  8.1-3) 
7. จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบและนําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
8. แสดงความคิดเห็นในกลุมและรวบรวมเปนความรู  (ว 8.1-6) 
9. บันทึกผลและอธิบายผลการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมาโดยเขียน

คําอธิบาย   เขียนภาพ  แผนภาพ   (ว 8.1-7) 
10. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอ่ืนเขาใจขบวนการและผลของงาน  (ว 8.1-8) 

สาระการเรียนรู 
1. การจําแนกพืชและสัตวในทองถ่ินเปนกลุมโดยใชลักษณะที่สังเกตไดเปนเกณฑและการ

อภิปรายประโยชนของพืชและสัตวในทองถ่ิน 
2.  การปลูกตนไมหรือการเลี้ยงสัตวบางชนิดไดแก ไก ปลา และการดแูลรักษาให

เจริญเติบโต 
3.  การสํารวจและการทดลองเกี่ยวกับองคประกอบของดิน 
4. การสังเกต การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของดินและการจําแนกประเภทของดิน 
5. การอภิปรายเกีย่วกับประโยชนของดินในทองถ่ินและการปลูกตนไมโดยใชดนิตางๆ ใน

ทองถ่ิน 
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กิจกรรมการเรียนรู 

สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เครื่องมือ กิจกรรมการเรียนรู 

   ชั่วโมงที่ 1 - 5              
ดินมีประโยชนอยางไร       
(ดินเจาเอย) 

 -  การประเมนิผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 1.  ใหนกัเรียนนําดิน 
-    การประเมนิ              
จิตวิทยาศาสตร 

-    แบบประเมิน        
จิตวิทยาศาสตร 

มาจากบาน 
-  นักเรียนสังเกตดิน
และบอกวาพบอะไร

อยูในดินบาง 
-  ใบกจิกรรมที่ 2/1   2.  ครูเตรียมดนิ  3  ชนิด  

คือ  ดินเหนียว ดินรวน 
ดินทราย  แตไมบอก 

-  ดินเหนยีว  ดินทราย      
ดินรวน  ทีต่ากแหง   
และบดละเอียด 

นักเรียนวา  แตละชนิด
คือดินอะไร  แลวให 

-  ภาชนะใสดนิ 

นักเรียนทดลองตาม     
ใบกิจกรรม 

   3.  นักเรียนนําเสนอ 
ผลการปฏิบัติใบกิจกรรม

ที่ 2/1 แผนที่ 1 

   4.  ครูใหความรูเพิ่มเติม   
เพื่อใหนักเรยีนลง        
ขอสรุป  
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5.  ครูใหนักเรยีน 
ไปสืบคนวาในทองถ่ิน

ของนักเรียนปลูกพืช

อะไรบาง  และดินทีใ่ช
ในการปลูกเปนดินชนดิ

ใด  และนํามาอภิปราย  
ในชั้นเรยีน 

   

ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู 
- ดินเหนียว  มีขนาดเม็ดดินละเอียด      เนื้อดนิ  จับตัวแนน  

ไมแตก 
- ดินรวน  มีขนาด     เม็ดดนิใหญขึ้น       เนือ้ดินจับตวัไมแนน 

- ดินทราย  มีขนาด เม็ดดินใหญ  เนื้อดินหยาบ    ไมจับตวักัน 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
6.  นักเรียนและครู 
รวมกันอภิปราย  จนได
ขอสรุปวา   
- พืชที่ตองการน้ํามาก

จะปลูกไดดีในดิน

เหนยีว  ไดแก  ขาว 
- พืชที่ตองการน้ํานอย

จะปลูกไดดี              
ในดินทราย  ไดแก   
มันสัมปะหลัง 

- พืชที่ตองการน้ํา     
ปานกลางจะปลูก     
ไดดี ในดินรวน       
ไดแก พืชผัก  และ
ผลไม 

   

7.  นักเรียนไปสืบคน      
ขอมูล เกี่ยวกบัขั้นตอน
ในการปลูกพชื  และ
นําเสนอหนาชัน้เรียนดวย

วาจา 

-  แหลงเรยีนรูในทองถ่ิน - การนําเสนอผลงาน - แบบประเมนิการ
นําเสนอผลงาน 

8.  นักเรียนทดลองปลูก
พืชและบันทกึในใบ       
กิจกรรมที่ 2/2   

-  ใบกจิกรรมที่ 2/2   

ชั่วโมงที่ 6 - 8   
มาปลูกพืชกันเถอะ 

 

1.  นักเรียนนําเสนอ        
ผลการปลูก  และการ       
ดูแลรักษาตาม                 
ใบกิจกรรมที่ 2/2 

-  ใบกจิกรรมที่ 2/2 

 
 
-  การประเมนิผลงาน 
 

 
 
- แบบประเมินผลงาน 
 

2.  นักเรียนและครู
รวมกันอภิปราย  และ
สรุปผลจากการนําเสนอ 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
ชั่วโมงที่ 9 - 10  
ดูแลสัตวเล้ียง 
(สัตวแสนรัก) 

 

1. ใหนกัเรียนมาเลากันวา  
นอกจากปลกูพืชแลว        
ที่บานนักเรยีนเล้ียงสัตว

อะไร  เล้ียงอยางไร         
กินอะไรเปนอาหาร 

-   ใบกจิกรรมที่ 2/3   
 

   
 
 
-  การประเมนิผลงาน 
 
 

 
 
 
-  แบบประเมนิผลงาน 

2.  ใหนกัเรียนจับกลุมกัน
ตามความสนใจ  โดยให 
นักเรียนที่มีความสนใจ 
ในการเลี้ยงสัตวชนิด      
เดียวกันอยูกลุมเดียวกัน 

   

3.  นักเรียนแตละกลุม 
รวมกันวางแผนเกี่ยวกับ 
การเลี้ยงสัตวและบันทึก

ผลในใบกิจกรรมที่ 2/3   
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บันทึกหลังสอน 
 

 1. ผลการเรียนรู   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…… 
2. พฤติกรรมนักเรียนเดน / ดอย   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
3. แนวทางแกไข   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………ผูสอน  
          ….………... /……..……./ …………….. 

 
 
 



แผนที ่1 

ใบกิจกรรมที่ 2/1 
ชื่อ…………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที่………. 
วันที่…………….เดือน………………………………………..พ.ศ………………… 
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คําชี้แจง  :   ใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมตอไปนี้ 
                 1.  นําดินใสในภาชนะ  ภาชนะละ 1 ชนิด เทา ๆ กันสังเกต การซึมผานของ
น้ําในดินแตละชนิดและบันทึกผลในกิจกรรมที่ 2/1 (ดินเจาเอย) 
                  2.  เทน้ําลงในภาชนะที่ 1, 2, 3  เทา ๆ กัน   
                 3.  ใชไมหรือแทง คนสาร  คนใหเขากัน  และปลอยใหแหง 
                4.  สังเกตลักษณะของเม็ดดิน   การจับตัวของเนื้อดิน  บันทึกผลใน           
ใบกิจกรรมที่ 2/1 แผนที่ 2  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

สมบัติของดิน 

 

   



แผนที2่ 

ใบกิจกรรมที่ 2/1 
ชื่อ…………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที่………. 
วันที่…………….เดือน………………………………………..พ.ศ………………… 
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คําชี้แจง   :   ใหนักเรียนสังเกตการซึมผานของน้ําในดินแตละชนิดแลวบันทึกผล 
1.  สิ่งที่นักเรียนสังเกตพบในดินกอนการทดลอง 
……………………………………………..………………………………… 
……………………………………………..………………………………… 
……………………………………………..………………………………… 
2.  สิ่งที่นักเรียนสังเกตไดจากการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
3.  นักเรียนสรุปผลการสังเกตไดวาอยางไร 
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………..…………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. 

  สมบัติของดิน 

ผลการสังเกต 
ดินชนิดที่ 

การซึมผานของน้ํา ลักษณะของเม็ดดิน 
1   
2   
3   

 



ใบกิจกรรมที่ 2/2 
ชื่อ…………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที่………. 
วันที่…………….เดือน………………………………………..พ.ศ………………… 
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คําชี้แจง   :   ใหนักเรียนเลือกปลูกพืชที่ชอบ 1 ชนิด พรอมบันทึกวิธีการปลูกและ   
การดูแลรักษา 
1. ชื่อพืช……………………………………………………………………………… 
 

2. วิธีการปลูก 
……………………………………………..…………………………………………
………………………………………..……………………………………………….
.………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………….
…………………..……………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………… 
 

3. การดูแลรักษาพืชหลังการปลูก 
         ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
 

       มาปลูกพืชกันเถอะ 



แผนที่1 
ใบกิจกรรมที่ 2/3 

ชื่อกลุม…………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
วันที่…………….เดือน………………………………………..พ.ศ……………….… 

สมาชิกกลุม 
1………………………………………………………………….เลขที…่………. 
2………………………………………………………………….เลขที…่………. 
3………………………………………………………………….เลขที…่………. 

   4…………………………………………………………….…….เลขที…่………. 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนวาดภาพสัตวเลี้ยงที่ชอบ และบันทึกขอมูลในใบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สัตวแสนรัก 
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แผนที่ 2  
 
ชื่อสัตว……………………………………………………………………………. 
 
อาหารที่ชอบ………………………………………………………………………… 
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………..………………………………………………… 
วิธีเลี้ยงและดูแล 
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………..…………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………… 

 
ประโยชนที่ไดจากการเลี้ยงสัตว 
……………………………………………..…………………………………………
……………………………………..…………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………….. 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
หนวยการเรยีนรูที่   3                                  เรื่อง    ชีวิตของเรา 
ชั้นประถมศึกษาปที่   2                               เวลา  20      ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ว 1.1, ว 8.1 
 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. สํารวจ  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งจําเปนคืออาหาร  อากาศ  น้ําตอการดํารงชีวิต

และการเจริญเติบโตของมนุษย  (ว 1.1-3) 
2. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการตอบสนองตอส่ิงเราของมนุษย  (ว 1.1-3) 
3. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศกึษาตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ (ว 8.1-1) 
4. วางแผนสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  ศึกษาคนควา โดยใชความคิดของตนเอง ของกลุม

และของครู  (ว 8.1-2) 
5. ใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกผล   (ว 8.1-3) 
6. จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบและนําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
7. ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจตรวจสอบ  (ว 8.1-5) 
8. แสดงความคิดเห็นในกลุมและรวบรวมเปนความรู  (ว 8.1-6) 
9. บันทึกผลและอธิบายผลการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา           
       โดยเขียนคําอธิบาย   เขียนภาพ  แผนภาพ  (ว 8.1-7) 
10. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอ่ืนเขาใจขบวนการและผลของงาน  (ว  8.1-8) 
 

สาระการเรียนรู 
1. การสํารวจและการอภิปรายเกีย่วกับสิ่งที่จําเปน ไดแก อาหาร อากาศ  น้ําตอ 
    การดํารงชีวติ  การเจริญเตบิโตของมนุษย  

  2.  การทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองตอส่ิงเราของมนุษย   
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 

ชั่วโมงที่ 1 - 8 รางกาย มี
การเจริญเติบโตไดอยางไร  
(การเจริญ เติบโตของฉัน)   
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1.  ครูพานักเรยีนเดนิ 
ในบริเวณโรงเรียนและ
สนทนาเกีย่วกบัการ
เจริญเติบโตของพืชและ
สัตว    วามีสวนเหมือน
หรือแตกตางกนัอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 2.  ใหนกัเรียนแตละกลุม

สงตัวแทน  กลุมละ 1 คน -  เครื่องชั่งน้ําหนัก   
- เครื่องมือวัดสวนสูง   ออกมาวัดสวนสูง  และชั่ง

มวลของตนเองวาหนกักี่
กิโลกรัม  โดยครูบันทึก
บนกระดานดํา  ดังนี ้
 
 
 
 

ชื่อ สวนสูง (ซม.) มวล (กก.) 

ด.ช.   

ด.ญ.   

ด.ช.   

ด.ญ.   

3.  นักเรียนและครูรวมกัน
อภิปรายเปรียบเทียบวนสูง
และมวลของแตละคน 

   

4. นักเรียนทําใบกิจกรรม
ที่ 3/1   

- ใบกจิกรรมที่  3/1   -  ประเมินผลงาน - แบบประเมนิผลงาน  
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
5. ครูสุมนักเรียน 5 คน  
นําเสนอใบกจิกรรมที่ 3/1 
และฝกใหนักเรียน ตั้ง    
คําถามกับเพื่อนเกี่ยวกับ
สวนสูง และเมื่อส้ินป     
นักเรียนจะเปนอยางไร  

   

6.  ครูใหความรูเพิ่มเติม 
-  รางกายของเรามีการ
เจริญเติบโต  ทราบไดจาก
การวัดสวนสูงและการ    
ช่ังมวลของตัวเองแลว    
นําไปเปรียบเทียบกับ
ความสูงและมวลกับเดือน
มิถุนายนที่ผานมา ทําให
เราทราบวาเราสูงและมี
มวลเพิ่มขึ้น 

   

ชั่วโมงที่ 9 - 15  อาหาร      
ท่ีเรารับประทาน  (กินดี    
มีประโยชน ) 
1.  ครูติดโปสเตอรอาหาร
หลัก 5 หมู  บนกระดาน 
ดํา และสนทนากับ
นักเรียนเกีย่วกบัอาหาร   
แตละหมู 

- ใบกิจกรรมที่ 3/2 
- โปสเตอรอาหาร

หลัก 5 หมู 
- อาหาร 
 

-  การประเมนิผลงาน      
- การประเมนิผลการ
ทํางาน 
- การประเมนิจิต       
วิทยาศาสตร  
 

-  แบบประเมนิผลงาน    
-  แบบประเมนิผลการ
ทํางาน 
-   แบบประเมนิจิต       
วิทยาศาสตร  
  

2. นักเรียนไปศึกษาอาหาร 
กลุมละ 1 ชนดิ แลวนํามา
รวมกลุมกันวิเคราะห
อาหารหลัก 5 หมู ตัวแทน 
นําเสนอ 

- โรงอาหารของ         
โรงเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
3. ครูและนักเรียนรวมกนั 
อภิปราย  และใหความรู
เพิ่มเติมแกนักเรียน  

   

อาหารจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต และการ
เจริญเติบโตและครูให
ความรูเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับ
น้ําและอากาศ  อาหารน้ํา  
อากาศเปน    ส่ิงจําเปน
ตอการดํารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย  
และอาหารที่รับประทาน
ในวนัหนึ่ง ๆ  ควรครบ 5 
หมู 
- เราควรดื่มน้ําวนัละ   
6 - 8  แกว 
- อากาศเปนสิ่งจําเปน 
ตอการหายใจของมนุษย 
- รางกายของเราไม 
ควรขาดน้ําและอากาศ  
เพราะถาขาดทาํใหตายได 

   

4. ใหนกัเรียนแตละกลุม
ทํารายการอาหารใน 1 
มื้อและบันทึกลงใน       
ใบ กิจกรรมที่ 3/2    
พรอมวาดภาพประกอบ 

-  ใบกจิกรรมที่ 3/2 -  การประเมนิผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 

ชั่วโมงที่ 16 - 20   
การตอบสนองสิ่งเราของ
มนุษย   

   

1.  ครูดึงยางทาํทาเล็ง
เหมือนจะเล็งไปที่       
นักเรียนคนใดคนหนึ่ง  
ใหเพื่อน ๆ  สังเกต      
พฤติกรรมและเขียน     
พฤติกรรมบนกระดาน 

-   ยางรัด 
-  มะยมหรือของเปรี้ยว 
อ่ืน ๆ 
- น้ําแข็ง 
- ขวด 
- เหรียญบาท 

  

2.  นักเรียนปฏิบัติ         
กิจกรรมตามใบกิจกรรม
ที่ 3/3 และสุมนําเสนอ 

- ใบกจิกรรมที่ 3/3   - การประเมนิผลงาน   - แบบประเมนิผลงาน  

3.  ครูใหความรูเพิ่มเติม
ถึงส่ิงเราและการ        
ตอบสนองตอส่ิงเราอ่ืน ๆ  
เชน  แสง  เสียง  อุณหภูมิ  
ซ่ึงทําใหรางกายมีการ
ตอบสนอง 
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บันทึกหลังสอน 
 

 1. ผลการเรียนรู   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…… 
2. พฤติกรรมนักเรียนเดน / ดอย   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
3. แนวทางแกไข   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………ผูสอน  
          ….………... /……..……./ …………….. 

 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 3/1 
ชื่อ……………..………….……………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขที่……………… 
วันที่……...……...เดือน……………………………………………..พ.ศ………………………. 

 
การเจริญเติบโตของฉัน 

 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนบนัทึกสวนสูงและมวลของนักเรียนลงในตาราง พรอมอภิปรายและ          
                  ลงขอสรุป 
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จากตารางแสดงวา 

1. เดือนมิถุนายนฉันสูง….…..เซนติเมตร  เดือนนี้ฉนัสูง…..……..เซนติเมตร 
2. เดือนมิถุนายน ฉันมมีวล………กิโลกรัม  ปนี้ฉันมมีวล……………กิโลกรัม   
พบวาฉันมีมวลเพิ่มขึ้น……………………..กิโลกรัม 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

เดือนที่ผานมา (เดือนมิถุนายน …..) เดือนนี้  (พ.ศ. ………………….) 

สูง (ซม.) มวล (กก.) สูง (ซม.) มวล (กก.) 

    
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 3/2 
 

ชื่อ……………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขท่ี……………. 
วันที่…………….เดือน……………………………………………..พ.ศ………………… 

กินดีมีประโยชน 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนจดัรายการอาหาร 1 มื้อ  วันนี้ใหครบ  5 หมู  พรอมวาดภาพประกอบ 
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  จากรายการอาหาร  พบวา  สารอาหารที่ไดในวันมื้อนี้ประกอบดวย 
หมูที่ 1  คือ…………………………………………..………………………………...… 
หมูที่ 2  คือ…………………………………………………………….………………… 
หมูที่ 3  คือ……………………………………………………………………………… 
หมูที่ 4  คือ……………………………………………………………………………… 
หมูที่ 5  คือ…………………………………….………………………………………… 

ม้ืออาหาร ภาพอาหาร สารอาหารที่ไดรับ 
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 ใบกิจกรรมที่ 3/3 
ชื่อ….……………….……………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2    เลขท่ี…..……. 
วันที่…………….เดือน…………….……………………………..พ.ศ…………….……… 

 

การตอบสนองตอสิ่งเรา 
 
ทํากิจกรรมตอไปนี้  แลวบันทึกผลการสังเกต 
1. ถูน้ําแข็งที่ทองแขนของเพื่อนดูซิ   

พฤติกรรมของเพื่อน…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………….. 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……… 

2. เคี้ยวมะยมหรือของเปรี้ยวอ่ืน ๆ  ตอหนาเพื่อน 
พฤติกรรมของเพื่อน…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…………... 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………… 

3. นําเหรียญบาทขูดที่ผิวขวด 
พฤติกรรมของเพื่อน…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…………. 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………… 

4.  โบกมือผานหนาเพื่อนตอนเผลอ 
พฤติกรรมของเพื่อน…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………….. 
…….…….………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………… 

5.   นักเรียนตั้งคําถาม เกี่ยวกับการตอบสนองตอสิ่งเราที่นอกเหนือจากกิจกรรม 
       …….………….…….…….…….…….…….…….……………………….…….……….. 
       ….…….…….…….…….…….…….……………………….…….…….………………. 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
หนวยการเรยีนรูที่   4                                        เรื่อง  ของเลนของใช 
ชั้นประถมศึกษาปที่   2                               เวลา     15      ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ว 3.1, ว 8.1 
 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.  สังเกต  รวบรวมขอมูล และนําเสนอเกีย่วกับชนิดของวัสดุที่ใชทําของเลนของใชใน
ชีวิตประจําวัน   (ว.3.1-2) 
2.  ทดลอง  อธิบายสมบัติของวัสดุที่นํามาทําของเลนของใช  (ว.3.1-2) 
3.  รวบรวมขอมูล อธิบายประโยชนของวสัดุที่นํามาทําของเลนของใช  และ  เลือกใชวัสดุ
ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย  (ว.3.1-2) 
4.  ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ะศึกษาตามทีก่ําหนดใหและตามความสนใจ (ว.8.1-1) 
5.  วางแผนสงัเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  ศึกษาคนควา โดยใชความคดิของตนเอง ของกลุม
และของครู  (ว.8.1-2) 
6.  ใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมอืที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกผล (ว.8.1-3) 
7.  จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบและนําเสนอผล  (ว.8.1-4) 
8.  ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจตรวจสอบ  (ว.8.1-5) 
9.  แสดงความคิดเห็นในกลุมและรวบรวมเปนความรู  (ว.8.1-6) 
10. บันทึกผลและอธิบายผลการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา  โดยเขยีน
คําอธิบาย   เขียนภาพ  แผนภาพ   (ว.8.1-7) 
11. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอ่ืนเขาใจขบวนการและผลของงาน  (ว.8.1-8) 

 
สาระการเรียนรู 

1.  การสังเกต  การรวบรวมขอมูล และการนําเสนอเกี่ยวกับชนิดของวสัดุที่ใชทําของเลน
ของใชในชวีิตประจําวนั   (ว.3.1-2) 
2.  การทดลอง  การอธิบายสมบัติของวัสดทุี่นํามาทําของเลนของใช  (ว.3.1-2) 
3.  การรวบรวมขอมูล การอธิบายประโยชนของวัสดุที่นาํมาทําของเลนของใช  และการ
เลือกใชวัสดไุดอยางเหมาะสมและปลอดภัย  (ว.3.1-2) 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

ชั่วโมงที ่1 - 5   

ของเลนของใชทําดวย

อะไร 

  
 

  

1. ครูนําของเลนของใช
ในชีวิตประจําวันใหกับ
นักเรียนทุกคน 

- ของเลน 
- ของใช 

-  การประเมนิผลงาน     
-การประเมนิผลการ
ทํางาน 
-  การประเมนิจิต      
วิทยาศาสตร 

-  แบบประเมนิผลงาน     
- แบบประเมนิผลการ
ทํางาน 
- แบบประเมนิจิต   
วิทยาศาสตร 

2. ใหนกัเรียนไปแยกเขา
กลุมของเลนกลุมของใช 

   

3. ครูและนักเรียนรวมกนั
อภิปรายหาขอสรุป วา 
ของเลน คือ ส่ิงที่นํามา
เลนเพื่อความเพลิดเพลิน 

สวนของใช  คือ ส่ิงที่
นํามาใชงาน 

   

4. นักเรียนสังเกต     
ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู
อีกครั้ง วา เปนของเลน 
หรือของใช แลวไปเขา
กลุมใหถูกตอง 

   

5. นักเรียนสังเกตของเลน
ของใชของตัวเองวา      
ทํามาจากวัสดใุด แลวไป
เขากลุมใหมตามชนิด
ของวัสดุ 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
6. ครูและนักเรียน
อภิปรายหาขอสรุปวา   
ส่ิงของที่นํามาทําเปนของ

เลนของใช  เรียกวา วัสดุ 
สวนของเลนของใช  
เรียกวา  วัตถุ 

   

7. ครูใหนักเรยีนไป
สํารวจของเลน ของใช   
ที่บานมา 5  อยาง          
ตามใบกิจกรรมที่ 4/1 
(ของเลนของใชทําดวย
อะไร) แลวนํามาเสนอใน
ช่ัวโมงตอไป 

-   ใบกจิกรรมที่ 4/1 -  การประเมนิผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 

8. ครูและนักเรียนรวมกนั
อภิปรายสรุป  วัสดุที่
นํามาทําของเลน ของใช 
จากขอมูลที่นกัเรียน      
นําเสนอ 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
ชั่วโมงที ่6 - 10   

เลือกใชวัสดุอยางไรจึง

เหมาะสมและปลอดภยั 

   

1. ครูสรางความสนใจ      
โดยนํารูปภาพนักกฬีา
ชนิดตาง ๆ  มาให        
นักเรียนด ู สนทนาพูดคุย
ในประเด็น เส่ือผา      
รองเทา  อุปกรณการเลน  

-  รูปภาพ 
-  เยื่อกระดาษ 
-  กระดาษหนงัสือพิมพ 
-  ผา 

-  การประเมนิผลงาน     
-การประเมนิผลการ
ทํางาน 
-    การประเมนิจิต    
วิทยาศาสตร 

-  แบบประเมนิผลงาน     
- แบบประเมนิผลการ
ทํางาน 
- แบบประเมนิจิต    
วิทยาศาสตร 

2. นักเรียนแบงกลุม
ปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 4/2   

-  ใบกจิกรรมที่ 4/2 
-   ถุงพลาสติก 

-  การประเมนิผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 

3. นักเรียนนําเสนอ      
ผลงาน 

   

4. ครูและนักเรียนรวมกนั
อภิปรายสรุป  วัสดุตาง
ชนิดกันน้ําซึมผานไดไม
เทากัน  การนาํวัสดุไปใช
ประโยชนตองพิจารณาที่

สมบัติของวัสดุ 

   

5. แบงกลุมนกัเรียน     
ยกตวัอยางของเลน     
ของใชที่พบเหน็ใน
ชีวิตประจําวันบันทึกผล
ใน ใบกิจกรรมที่ 4/3 แลว
นําเสนอผลงาน 

-  ใบกจิกรรมที่ 4/3   

6. ครูนักเรียนรวมกัน
อภิปรายสรุป              
วัสดุที่ตางชนดิกัน         
จะมี  สมบตัิตางกัน  
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

ชั่วโมงที่ 11 - 15  

ประดิษฐของเลน ของใช 

แลวไดอะไร 

   

1. สรางความสนใจใหกับ
นักเรียน ดวยการโยนรม
ชูชีพ   

-  หลอดดดู 
-  รมชูชีพ 
-  กระดาษ 
-  กรรไกร 
-  ไมลูกชิ้น 

-  การประเมนิผลงาน     
-การประเมินผลการ
ทํางาน 
-    การประเมนิจิต 
วิทยาศาสตร 

-  แบบประเมินผลงาน   
- แบบประเมนิผลการ
ทํางาน 
- แบบประเมนิจิต 
วิทยาศาสตร 

2. ครูและนักเรียนรวมกนั
อภิปรายถึงประเด็น    
การกางของรมชูชีพ    
การลงสูพื้นอยางชา ๆ 

   

3. ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
ตามใบกิจกรรมที่ 4/4 

-   ใบกจิกรรมที่ 4/4 -  การประเมนิผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 

4. นําเสนอผลงาน 
เพื่อนๆ   ประเมินให
คะแนนชิ้นงาน 

   

5. ใหนกัเรียนคิดหา   
วัสดุอ่ืน มาแทนกระดาษ    
ทํากังหันลม แลวนํามา
เปรียบเทียบกนั 

   

6. ครูนักเรียนอภิปราย
สรุป การประดิษฐของ
เลน  ของใช  จะตอง   
ออกแบบเลือกวัสดุ 

ลงมือปฏิบตั ิ  
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บันทึกหลังสอน 
 

 1. ผลการเรียนรู   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
2. พฤติกรรมนักเรียนเดน / ดอย   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
3. แนวทางแกไข   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………ผูสอน  
          ….………... /……..……./ …………….. 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
หนวยการเรียนรูท่ี   5                                      เร่ือง  สนุกกับแมเหล็กไฟฟา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี   2                                         เวลา   15      ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น      ว 4.1, ว 5.1,ว 8.1 
 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. ทดลองและอธิบายแรงระหวางแมเหล็ก  (ว 4.1-3) 
2. ทดลองและจําแนกวัตถุโดยใชสมบัติของแมเหล็กเปนเกณฑ (ว 4.1-3) 
3. บอกประโยชนของแมเหล็กที่ใชในชวีิตประจําวนั (ว 4.1-3) 
4. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟาที่เกิดขึ้นเมื่อนําวัตถุที่ผานการถูแลว     

เขาไปใกลกนั  (ว 4.1-4) 
5. ทดลองและบอกไดวาวัตถุบางชนิดที่ผานการถูแลวสามารถดูดวัตถุเบาๆได   

(ว 4.1-4) 
6. บอกไดวาแบตเตอรี่เปนแหลงพลังงานไฟฟา  (ว 5.1-1) 
7. ทดลองและอธิบายไดวาพลังไฟฟา จากแบตเตอรี่สามารถทํางานได (ว 5.1-1) 
8. ทดลองและอธิบายไดวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น  (ว 5.1-2) 
9. สํารวจเครื่องใชไฟฟาในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น (ว 5.1-2) 
10. วางแผนสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  ศึกษาคนควา โดยใชความคิดของตนเอง  

ของกลุมและของครู  (ว 8.1-2) 
11. ใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกผล     

(ว 8.1-3) 
12. จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบและนําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
13. แสดงความคิดเห็นในกลุมและรวบรวมเปนความรู  (ว 8.1-6) 
14. บันทึกผลและอธิบายผลการสังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา       

โดยเขียนคําอธิบาย   เขียนภาพ  แผนภาพ   (ว 8.1-7) 
15. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอ่ืนเขาใจขบวนการและผลของงาน  (ว 8.1-8) 
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สาระการเรียนรู 

1. การทดลองเกีย่วกับแรงดึงดดู หรือแรงผลักของแมเหล็ก การใชแมเหล็กดูด       
วัตถุบางชนิด 

2. การทลองและการอภิปรายเกีย่วกับการนําแมเหล็กมาใชประโยชน   
3. การจําแนกวตัถุโดยใชแมเหล็กเปนเกณฑ  
4. การทดลองเกีย่วกับแรงทางไฟฟาที่เกดิจากวัตถุ  2  ชนิด ถูกัน  และสมบัติ         

ของแรงไฟฟา  
5. การทดลองตอวงจรไฟฟาอยางงาย   

6. การทดลองเกีย่วกับพล ังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ที่นํามาใชประโยชน                   
ในการทํางานตาง ๆ 

7. การทดลองและการอภิปรายเกีย่วกับการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่นและ 
การสํารวจเครือ่งใชไฟฟาในบาน 
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 

ชั่วโมงที่ 1 - 6  แมเหล็กมี
พลัง (ทายซิฉันชอบใคร) 

   

1.  ครูนําแมเหล็กผูกปลาย
เชือก แลวนําไปดึงดูด
กระดาษ  และเหล็กจากนั้น
ใหนกัเรียนรวมกันอภิปราย
วาแมเหล็ก  ดูดอะไร รูได
อยางไร  และนําสูการให 
ความรูวาวัตถุที่ดึงดูดเหล็ก
ไดเรียกวา  แมเหล็ก 
2. ครูนําวัตถุประเภท 
ตาง ๆ ไดแก  หลอดกาแฟ  
ปากกา เข็มหมุด  ยางลบ  
ลวดเย็บกระดาษ  ฝาขวด  
กิ๊บติดผม  และอื่น ๆ        
มาวางรวมกันและให      
นักเรียนใชแมเหล็กดูดและ
บันทึกผลในใบกิจกรรม   
ที่ 5/1  

- เหล็ก 
- กระดาษ 
- แทงแมเหล็ก 
 
 
 
 
 
1. หลอดกาแฟ 
2. ลวดเสียบกระดาษ 
3. ลวดเย็บกระดาษ 
4. เข็มหมุด 
5. ปากกา 
6. ยางลบ 
7. กิ๊บติดผม 
8. ฝาขวด 
9. ใบกิจกรรมที่ 5/1    

 
 
 
 
 
 
 
 
-  การประเมนิผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบประเมนิผลงาน 

3. นักเรียนแตละกลุม
นําเสนอผลการปฏิบัติ
กิจกรรม และรวมกันปฏิบัติ
เพื่อใหไดขอสรุปวา
สามารถจําแนกวัตถุที่
ทดลองได      2  กลุมโดย
ใชเกณฑการ   ดึงดูด - ไป
ดึงดูดและวตัถุที่ดึงดูดกับ
แมเหล็กทํามาจากเหลก็ 

   

 
 



กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
4.  ครูใหนักเรยีนลองทาย
วา  ถานําแมเหล็ก มาใกล
กันจะเกดิอะไรขึ้น         
นักเรียนชวยกนัแสดง
ความคิดเหน็   

   

5.  ครูใหนักเรยีนลองนํา
แมเหล็ก 2 อัน มาเขา      
ใกลกันและสังเกตสิ่งที่  
เกิดขึ้น 

- แมเหล็ก    

6. นักเรียนนําเสนอผล        
การสังเกต  และรวมกัน 
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อภิปรายจนไดขอสรุปวา 
เมื่อนําปลายสีเดียวกัน 
เขาใกลกันจะผลักกันและ 
ถานําสีตางกันเขาใกลกัน 
จะเกิดการดึงดดูกัน  
7.  ครูและนักเรียนรวมกนั
อภิปรายถึงประโยชนของ

การนําแมเหล็กไปใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน  
แมเหล็กทีใ่ชในบานประตู   
ตูเย็น แมเหล็กที่ติดกลอง
แวนตา ฯลฯ  แลวให      
นักเรียนรวมกนัออกแบบ

ของเลน หรือของใชที่มี
แมเหล็กเปนสวนประกอบ  
และนําเสนอเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น      
ซ่ึงกันและกัน 

   

ความรูเพิ่มเติม 
   แมเหล็กที่มสีีตางกันนั้นมขีั้วตางกัน        
   โดยขั้วเหมือนกันจะทาสีเดยีวกัน  ซ่ึง    
   พอสรุปไดวา แมเหล็กขัว้เหมือนกนัจะ 
   ผลักกัน    ขั้วตางกนัจะตางกัน แมเหล็ก  



กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 

ชั่วโมงที่ 7 - 10 แรงไฟฟา    
- ผาเช็ดหนา   1.  ใชไมบรรทัดถูกับ

ผาเช็ดหนา  แลวนําไป - ไมบรรทัดพลาสติก   
  ใกล ๆ  กระดาษชิ้นเล็ก ๆ  
  สังเกตแรงที่กระทําตอ

กระดาษ จากนั้นครูให 
 

   
  ความรูวาแรงที่เกิดขึ้นนี ้  
  เรียกวา แรงไฟฟา  

- ชอนโลหะ -  การประเมนิผลงาน -   แบบประเมนิผลงาน 2.  ครูใหนักเรยีนลองใช
วัตถุอ่ืนแทนไมบรรทัด

พลาสติก  แลวนําไปเขา
ใกลกระดาษชิน้เล็ก ๆ  
หรือวัตถุเบา ๆ  สังเกต 
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และบันทึกผลใน           
ใบกิจกรรมที่ 5/2 

- ชอนพลาสติก 
- หลอดดูด 
- ลูกโปง 
- ลวดเสียบกระดาษ

ลวดโลหะ 
- ทอพลาสติก 
- ผาแหง 
- ปากกา 
-      แผนใส 
- ใบกิจกรรมที่ 5/2 

-  การประเมนิ 
   จิตวิทยาศาสตร 

-   แบบประเมนิ 
    จิตวิทยาศาสตร 
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กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
3.  นักเรียนนําเสนอ 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม 
และรวมกันอภิปราย 
จนไดขอสรุปวาวัตถุที่

ผานการถูแลว เมื่อนํามา
ใกลกันจะเกิดการดึงดูด

หรือผลักกัน และรวมกัน
อภิปรายถึงปรากฏการณ

ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน ไดแก การ
ที่ผาแนบติดตวั, การหวี
ผมไมเรียบ 

 
 

  

ชั่วโมงที่ 11 - 15   
พลังงานไฟฟาจาก
แบตเตอรี ่

   

1.  ครูตออุปกรณไว    
ลวงหนา โดยไมใส      
ถานไฟฉาย 

- ช ุดหลอดไฟ       
พรอมฐาน 
- ชุดมอเตอรพรอม    
ใบพัด 
- ชุดมอเตอรพรอม 
แกนดึงเชือก 

  

2.  ใหนกัเรียนใสถาน     
ในกระบะถาน  สังเกต
และบันทึกผลในใบ           
กิจกรรมที่ 5/3 

-  กระบะถาน 
-  ถานไฟฉาย 
-  ใบกจิกรรมที่ 5/3 

-  การประเมนิผลงาน 
- การประเมนิผลการ
ทํางาน 

- แบบประเมนิผลงาน 
- แบบประเมนิผลการ
ทํางาน   

 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู  (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
3.  นักเรียนนําเสนอ       
ผลการปฏิบัติกิจกรรม

ครูรวมอภิปรายได 
ขอสรุป วา ถานไฟฉาย
เปนแหลงกําเนิดไฟฟา

และการที่หลอดไฟ

สวาง ใบพัดหมุนหรือ
กลองเคลื่อนที่ไดแสดง

วาไฟฟาเปลี่ยนเปน

พลังงานอื่นได 
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4.  ครูใหความรูเพิ่มเติม    
 
5.  ใหนกัเรียนสืบคน    
ขอมูลโดยการไปสํารวจ

เครื่องใชไฟฟาในบานที่

เปลี่ยนพลังงานไฟฟา

เปนพลังงานรปูอื่น 
เหมือนกับการทดลอง

และนําเสนอดวยวาจา 

   

ความรูเพิ่มเติม 
พลังงานที่ไดจากถานไฟฉายเรียกวา         
พลังงาน ไฟฟาและถานําถานไฟฉายหลาย ๆ 
กอน เรียกวา แบตเตอรี่  ดังนั้น แบตเตอรี่จึง
เปนแหลงกําเนิด พลังงานไฟฟา  พลังงาน
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บันทึกหลังสอน 
 

 1. ผลการเรียนรู   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…… 
2. พฤติกรรมนักเรียนเดน / ดอย   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
3. แนวทางแกไข   

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 
 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………ผูสอน  
          ….………... /……..……./ …………….. 

 
 



ใบกิจกรรมที่ 5/1 
ชื่อ…………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขท่ี………. 
วันที่…………….เดือน……………………………………………..พ.ศ………………… 

 

ทายซิฉันชอบใคร 
 

    คําชี้แจง ใหนักเรียนนําแทงแมเหล็กไปใกล ๆ  วัตถุที่เตรียมไวแลวสังเกตวา                       

                        มีการดึงดูดกันหรือไม  บันทึกชื่อวัตถุและใสเครื่องหมาย 3ที่ตรงกับ             
                        ผลการสังเกต 
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สรุปผลการทดลอง 
     - วัตถุที่แมเหล็กดึงดูดได ไดแก……………………………………………………………… 
     - วัตถุที่แมเหล็กไมดึงดูด ไดแก …………………………………………………………..…. 
 
 

ผลการสังเกต ที่ ชื่อวัตถุ หมายเหต ุ

ดึงดูด ไมดึงดูด 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     



ใบกิจกรรมท่ี 5/2 
ชื่อ…………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขท่ี……….. 
วันที่…………….เดือน………………………………………………..พ.ศ………………… 

 
แรงไฟฟา 

คําชี้แจง   นํากระดาษเยื่อถูกับวัตถุตาง ๆ  แลวนําไปเขาใกลกระดาษชิ้นเล็ก ๆ  สังเกตและ 
                บันทึกผล 
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สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลการสังเกต 
ที่ วัตถุที่ถูกับผาเช็ดผาเช็ดหนา 

ดูด ไมดูด 
1 ชอนโลหะ   
2 ชอนพลาสติก   
3 หลอดดูด   
4 ลูกโปง   
5 ลวดโลหะ   
6 ทอพลาสติก   
7 ผาแหง   
8 แผนใส   
9 ลวดเสียบกระดาษ   

10 ปากกา   
 



ใบกิจกรรมที่ 5/3 
ชื่อ…………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปที่ 2     เลขท่ี………. 
วันที่…………….เดือน……………………………………………..พ.ศ………………… 

 

พลังงานไฟฟา 
  คําชี้แจง   ใหนักเรียนใสถานไฟฉายในกระบะถาน  สังเกตและบันทึกผล 
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สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………. 
 

ที่ ชุดการทดลอง ผลการสังเกต 
   

1 ชุดมอเตอรพรอมใบพัด  
 

   
2 ชุดมอเตอรพรอมแกนเชือก  

 
   

3 ชุดหลอดไฟพรอมหลอด  
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