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การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปและสาระการเรียนรูจากมาตรฐานการเรียนรู 
ชวงชั้นกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดาํรงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.2 : เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ

ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1. สังเกต สํารวจลักษณะตางๆของสิ่งมี 
ชีวิตใกลตวัและอธิบายไดวาสิ่งมีชีวิตมี
การถายทอดลักษณะจากพอและ/หรือแม
สูลูกหลาน 
2. สํารวจ สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตใน
ทองถ่ิน จัดจําแนกโดยใชลักษณะ 
ภายนอกเปนเกณฑและอธิบาย
ความสําคัญของพืช สัตวในทองถ่ินและ
นําไปใชประโยชน 
3. สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งมีชวีิตหลายชนิดที่เคยมีอยูและ 
สูญพันธุไปแลว ส่ิงมีชีวิตบางชนิด 
ดํารงพันธุมาจนถึงปจจุบันไดเนื่องจาก 
มีลักษณะเหมาะสมตอสภาพแวดลอม 
รวมทั้งนําความรูที่ไดไปใช 

1. สํารวจ สังเกตและอธิบายลักษณะ 
ตางๆ ของตัวเองที่เหมือนพอและ/
หรือเหมือนแม (ว 1.2 -1) 
2.   สํารวจ อภปิรายและอธิบายไดวา
ส่ิงมีชีวิตมีการถายทอดลักษณะ 
จากพอและ/แมสูลูกหลาน (ว 1.2–1) 
3.  สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งมีชวีิตหลายชนิดที่เคยมีอยู
และสูญพันธุไปแลว  ( ว 1.2–3) 
4.  สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบาย
เกี่ยวกับสสิ่งมชีีวิตบางชนิดดํารงพันธุ
มาจนถึงปจจบุันได เนื่องจากมี
ลักษณะเหมาะสมตอสภาพแวดลอม 
รวมทั้งนําความรูที่ไดไปใช (ว 1.2–3) 
 
 
 
 

1. การสํารวจและการสังเกต
ลักษณะตางๆของตัวเองที่เหมือน
พอและ/หรือเหมือนแม 
2. การสํารวจและการอภิปราย
ลักษณะตางๆของสิ่งมีชีวิตที่
ถายทอดจากพอและ/หรือแมสู
ลูกหลาน 
3.  การสืบคนขอมูลและ 
การอภิปรายเกีย่วกับสิ่งมีชีวติที่
เคยมีอยูและสูญพันธไปแลว 
4. การสืบคนขอมูลและ 
การอภิปรายเกีย่วกับสิ่งมีชีวติบาง
ชนิดดํารงพันธุมาจนถึงปจจบุัน
ไดเนื่องจากมลัีกษณะเหมาะสม
ตอสภาพแวดลอม รวมทั้งนํา
ความรูที่ไดไปใช 
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สาระที่  2 :  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1  : เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ  ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และ
นําความรูไปใชประโยชน 

 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1.  สํารวจตรวจสอบสิ่งแวดลอมใน 
ทองถ่ิน  วิเคราะหขอมูล อภปิรายและ
อธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับ 
ส่ิงแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ที่อาศัยอยูรวมกนัและนําเสนอผล
การศึกษา 
 

1.  สํารวจ สังเกตและอธิบาย 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกบั 
ส่ิงแวดลอม (ว 2.1 – 1) 
2.  สํารวจ สังเกตและนําเสนอขอมูล
แสดงความสมัพันธของสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ที่อาศัยอยูรวมกนัใน 
ส่ิงแวดลอม (ว 2.1 – 1) 

1.  การสํารวจและการสังเกตและ
การอภิปรายความสัมพันธของ 
ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมและ 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆ 
ที่อาศัยอยูรวมกันในสิ่งแวดลอม 
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สาระที่ 2  :  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.2 :  เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรในระดับทองถ่ิน ประเทศและโลก              

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่ เรียนรู   นําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1.  สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบาย 
การใชทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในทองถ่ิน 
2.  อภิปรายและนําเสนอวิธีการตางๆใน
การใชทรัพากรธรรมชาติอยางประหยดั
คุมคาและมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

1.  สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบาย
เกี่ยวกับการใชและวิเคราะหปญหา
การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
(ว 2.2 –1) 
2. อภิปรายและนําเสนอวิธรการตางๆ
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ประหยดั คุมคา  (ว 2.2–2) 
3.  รวมมกันปฏิบัติเกี่ยวกับการใช 
ส่ิงตางๆในชีวติประจําวนัอยาง
ประหยดัและคุมคา  (ว 2.2- 2) 

1.   การสืบคนขอมูล และ 
การอภิปรายเกีย่วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
และการใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ิน 
2.  การอภิปราย และการนําเสนอ
วิธีการตางๆ ในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ประหยดั  คุมคาและการปฏิบัติ
จริง เชน  การประหยดัพลังงาน   
การประหยัดการใชส่ิงของตางๆ 
3.   การทดลองเกี่ยวกับสมบตัิ
ของวัสดุบางอยางที่ทําของเลน 
ของใชและสํารวจชนิดของวสัดุที่
ทําของเลน  ของใช 
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สาระที่ 3 :  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 : เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ แรงยึดเหนี่ยว

ระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1.  สังเกต สํารวจตรวจสอบลักษณะที่
ปรากฏหรือสมบัติของวัสดทุี่ใชทําของ
เลน ของใชในชีวิตประจําวันเปรียบเทียบ
และจําแนกวัสดุเปนกลุมรวมทั้งระบุ
เกณฑทีใ่ชจําแนก 
2.  อภิปรายเกีย่วกับชนิดและสมบัติของ
วัสดุที่นํามาทําของเลน  ของใชใน
ชีวิตประจําวัน อธิบายไดวาของเลน  ของ
ใชอาจมีสวนประกอบหลายสวน ใชวัสดุ
หลายชนิด  วสัดุแตละชนิดใชประโยชน
แตกตางกนั  สามารถเลือกใชวัสดุและ 
ส่ิงของตางๆไดอยางถูกตองปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ทดลองและอธิบายสมบัติของ 
วัสดุที่นํามาทําของเลน ของใช 
(ว 3.1–2) 
2.   วิเคราะหขอมูลแปละอธิบายของ
เลนของใชซ่ึงมีสวนประกอบหลาย
สวนใชวัสดุหลายชนิด (ว 3.1–2) 
3.  รวบรวมขอมูล อธิบายประโยชน
ของวัสดุที่นํามาทําของเลน  ของใช 
และเลือกใชวสัดุส่ิงของไดอยาง
เหมาะสมปลอดภัย (ว 3.1-2) 
 
 

1.  การสืบคนขอมูลและ 
การอภิปรายประโยชนของวสัดุ
ตางๆ ที่นํามาทําของเลนของใช
และเลือกใชวสัดุไดอยาง 
เหมาะสมปลอดภัย 
2.  การออกแบบและการประดิษฐ
ของเลนของใชจากวัสดุทีห่าได
ในทองถ่ิน 
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สาระที่  3 :   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.2   : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย               

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1.  สังเกต  สํารวจตรวจสอบอธิบายผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อบีบ 
บิด ทุบ ดัด ดึง  ทําใหรอนขึน้หรือทําให
เย็นลงรวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุและ
การนําไปใชประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมขอมูล  ทดลอง และ 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกดิ ขึ้นกับ
วัสดุเมื่อบีบ   บิด  ทุบ  ดัด  ดึง  ทาํให
รอนขึ้นหรือทาํใหเย็นลง ( ว 3.2–1) 
2. รวบรวมขอมูล อธิบายและ 
นําเสนอขอมูลประโยชนและ  
อันตรายที่เกดิขึ้นเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของวสัสดุ (ว 3.2–1) 
3. ออกแบบประดิษฐและนําเสนอ 
ของเลนของใชที่ทําจากวัสดทุี่หางาย
ใชในทองถ่ิน   (ว 3.2-1) 
 

1.   การสังเกต  การสํารวจ 
การทดลองและการอภิปรายการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้นกับวัสดุเมื่อ
บีบ  ทุบ  ดัด  ดึง  ทําใหรอนขึ้น
หรือทําใหเย็นลง 
2.  การสํารวจ การสืบคนขอมูล 
การอภิปรายและการนําเสนอ
ประโยชนและอันรายที่เกดิขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
วัสด ุ
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สาระที่ 4 :  แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนนถวง และแรงนิวเคลียร มี กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1.  สํารวจตรวจสอบและอธิบายไดวาการ
ดึง หรือผลักจะตองออกแรง ซ่ึงแรงนั้น
อาจทําใหวัตถุเปล่ียนแปลงการเคลื่อนที่
หรือเปล่ียนแปลงรูปราง 
2. สังเกต  สํารวจตรวจสอบและอธิบาย
ไดวาวัตถุจะตกลงสูพื้นโลกเสมอ
เนื่องจากแรงดงึดูดของโลก  แรงดึงดูด
ของโลกทําใหวัตถุมีน้ําหนัก 
3.  สํารวจตรวจสอบและอธิบายไดวา
แมเหล็กมแีรงดูดหรือแรงผลกัตอกัน และ
สามารถดูดวัตถุบางชนิดรวมทั้งนําสมบัติ
ของแมเหล็กมาใชประโยชน 
4.  สํารวจตรวจสอบ และบอกไดวาเมื่อ
นําวัตถุบางชนดิที่ผานการถุมาแลวเขา
ใกลกันจะดดูหรือผลักกันไดและวัตถุแต
ละอันจะดูดวสัดุเบาๆได 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทดลอง และอธิบายการ
เปล่ียนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อ
ถูก 
แรงกกระทํา (ว 4.1-1) 
2.  ทดลอง และอธิบายแรงดงึดูดของ
โลกทําใหวัตถุตกลงสูพื้นโลก และ 
ทําใหวตัถุมีน้ําหนัก (ว 4.1–2) 

1.  การทดลองเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุเมื่อถูกแรงกระทํา 
2.  การทดลอง และการอภิปราย
เกี่ยวกับแรงดงึดูดของโลก ทําให
วัตถุตกสูพื้นโลกและทําใหวตัถุ 
มีน้ําหนกั 
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สาระที่ 5 :  พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช

พลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอมมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1.  สํารวจตรวจสอบแลอธิบายไดวาไฟฟา
จากแบตเตอรี่สามารถทํางานไดแสดงวา
ไฟฟาเปนพลังงาน 
2.  สํารวจ  สังเกตเครื่องใชไฟฟาในบาน
บอกไดวาพลังงานไฟฟาเปลีย่นเปน
พลังงานอื่นได 
3.   สืบคนขอมูล อภิปรายและบอกไดวา
พลังงานไฟฟาสวนใหญไดมาจากแหลง
พลังงานในธรรมชาติที่แตกตางกันแหลง
พลังงานบางอยางมีจํากดัจึงตองใชไฟฟา
อยางประหยัดและปลอดภยั 
 
 

1.  สืบคนขอมูลและอธิบายแหลง
พลังงานจากธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟา 
(ว5.1-1) 
 
2.  สืบคนขอมูล และอธิบายแหลง
พลังงานที่มีจํากัด และแหลงพลังงาน
หมุนเวียน  (ว 5.1-3) 
3.  สืบคนขอมูลและบอกวิธีการ
ประหยดัไฟฟาและการใชเครื่องใช 
ไฟฟาอยางปลอดภัย ( ว 5.1-3) 

1.  การสืบคนขอมูลและ 
การอภิปรายเกีย่วกับแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่นํามาผลิต
พลังงานไฟฟา 
2.  การสืบคนขอมูลและ 
การอภิปรายเกีย่วกับแหลง 
พลังงานหมุนเวยีน 
3.  การสืบคนขอมูลและ 
การอภิปรายเกีย่วกับการประหยัด
พลังงานไฟฟา 
4.  การสํารวจเครื่องใชไฟฟา 
ในบานและอภิปรายการใช
เครื่องใชไฟฟาอยางถูกตองและ 
ปลอดภัย 
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สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ 

ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1.  สํารวจตรวจสอบ องคประกอบและ
สมบัติของดิน จําแนกประเภทและอธิบาย
ประโยชนของดินในทองถ่ิน 
2.  สํารวจแหลงน้ําในทองถ่ิน ทดสอบ
และอธิบายสมบัติของน้ํา การใช
ประโยชนจากแหลงน้ํา ความจําเปนของ
น้ําตอส่ิงมีชีวติและกรใชน้ําอยางประหยัด 
3.  สังเกตและแสดงใหเห็นวารอบๆตัวเรา
มีอากาศ ศึกษาสวนประกอบของอากาศ
และอธิบายความสําคัญของอากาศตอการ
ดํารงชีวิต 
4.  สํารวจตรวจสอบและเปรยีบเทียบ
อุณหภูมิของอากาศบริเวณทีม่ี
สภาพแวดลอมตางกัน และอธิบายวา 
อุณหภูมิของอากาศที่แตกตางกัน ทําให
อากาศเกิดการเคลื่อนที่ 

1.  สํารวจและนําเสนอแหลงน้ําและ
การใชประโยชนจากแหลงน้ําในน้ํา
ในทองถ่ิน ( ว 6.1-2) 
2.  ทดลองและอธิบายเกีย่วกับสมบัติ
บางประการของน้ํา(ว6.1-2) 
3.  สํารวจ ทดลองและอธิบายเกีย่วกับ
คุณภาพของน้าํ  (ว6.1-2) 
4.  อธิบายประโยชนของน้ํา นําเสนอ
วิธีประหยัดน้าํในชีวิตประจาํวัน และ
มีการปฏิบัติเกีย่วกับการใชน้าํอยาง
ประหยดั (ว 6.1-2) 
5.  อธิบายและแสดงใหเห็นวามี
อากาศอยูรอบตัว ( ว 6.1-3) 
6.  ทดลองแลอธิบายเกี่ยวกบัสมบัติ
ของอากาศ(ว 6.1-3) 
7.   เขียนแผนภาพนําเสนอ
สวนประกอบของอากาศและอธิบาย
ความสําคัญของอากาศ (ว 6.1-3) 
8.  ทดลอง และอธิบายเกีย่วกับ 
ส่ิงเจือปนในอากาศที่มีผลตอสุขภาพ 
( ว6.1-3) 

1.  การสํารวจและกรอภิปราย
เกี่ยวกับแหลงน้ําและประโยชน
จากแหลงน้ําในทองถ่ิน 
2.  การทดลองและอภิปราย
เกี่ยวกับสมบัตบิางประการของ
น้ํา 
3.  การสํารวจและการทดลอง
เกี่ยวกับคณุภาพของน้ํา 
3.  การอภิปรายเกีย่วกับความ
จําเปนของน้ําตอส่ิงมีชีวิตและการ
ประหยดัน้ําในชีวิตประจําวนั 
4.  การทดลองเกี่ยวกับอากาศ
รอบตัวและสมบัติของอากาศ 
5.  การวัดและการเปรียบเทยีบ
อุณหภูมิของอากาศในสถานที่
และเวลาตางๆ 
6.  การทดลองและการอภิปราย 
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอากาศ 
7.  การทดลองและการอภิปราย
เกี่ยวกับสวนประกอบของอากาศ
และความสําคญัของอากาศตอ
การดํารงชีวิต 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

 
 

9.  วัดเปรยีบเทียบอุณหภูมขิอง 
อากาศในสถานที่และเวลาตางๆ 
(ว 6.1- 4) 
10. ทดลองและอธิบายเกีย่วกับการ 
เคลื่อนที่ของอากาศ (ว 6.1-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  การอภิปรายเกีย่วกับองค 
ประกอบตางๆบนโลกไดแกน้ํา  
อากาศ  ดิน  ส่ิงมีชีวิต ที่สัมพนัธ
กัน 
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สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา  รูวา

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและ
เครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ  เขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
1. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องหรือ 
สถานการณทีจ่ะศึกษาตามที ่
กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
2. วางแผนการสังเกต  การสํารวจ 
ตรวจสอบหรอืการศึกษาคนควา  
โดยอาจใชความคิดของตนเอง ของ
กลุม   หรือของนักเรียนทั้งชัน้หรือ  
ใชความคิดของครูรวมดวย และ
คาดการณถึงสิ่งที่จะพบจาก 
การสํารวจตรวจสอบ และเสนอ
วิธีการสํารวจตรวจสอบหรอืศึกษา 
คนควา 
3. ใชวัสดุอุปกรณแลเครื่องมือใน
การสังเกต  วดั   สํารวจตรวจสอบ  
และบันทึกขอมูลดวยวิธีงายๆ 
4. จัดกลุมขอมลูที่สํารวจตรวจสอบ
ไดและเปรียบเทียบความเหมอืน
หรือความแตกตางกับสิ่งที่
คาดการณไวลวงหนา  รวมทัง้ 
นําเสนอผล 
5.  สรางคําถามใหมจากผลการ
สํารวจตรวจสอบและผลการศึกษา
ที่ได 
 

1. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา 
ตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
 
2. วางแผนการสังเกต  เสนอวิธี 
สํารวจตรวจสอบ  ศึกษาคนควา 
โดยใชความคิดของตนเอง  ของกลุม  
และคาดการณส่ิงที่พบจากการสังเกต
สํารวจตรวจสอบ 
 
 
 
 
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณ  เครือ่งมือ 
ที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ
และบันทึกขอมูล 
4. จัดกลุมขอมลู เปรียบเทียบกับสิ่ง 
ที่ตาดการณไวและนําเสนอผล 
 
 
 
5. ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
มาตรฐานการเรียนชวงชัน้ที่ 1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
6. แสดงความคิดเห็น มีสวนรวม
ในการเรยีนการทํากิจกรรม 
การทํางานของกลุมเพื่อรวบรวม
ขอมูลจากสมาชิกของกลุมนาํไปสู
การสรางความรู 
7.  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต
อยางตรงไปตรงมา  ตามความเปน
จริง  โดยเขียนภาพ  แผนภาพ หรือ
คําอธิบาย 
8. นําเสนอ  จดัแสดงผลงานโดย
อธิบายดวยวาจาหรือเขียนเกีย่วกับ
แนวคดิกระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

6.  แสดงความคิดเห็นและรวบรวม 
ขอมูลจากกลุมเปนองคความรู 
 
 
 
7.  อธิบายผลการสังเกต  สํารวจ
ตรวจสอบตามความเปนจรงิ มี
แผนภาพประกอบคําอธิบาย 
 
8.  นําเสนอ  จดัแสดงผลงานโดย
อธิบายดวยวาจา และเขยีนแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืน
เขาใจ 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรูที่   1                                                                                    เรื่อง    ชีวิตสมัพันธ 
ชั้นประถมศกึษาปที่ 3                                                                                  เวลา     15     ชัว่โมง 

        มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1    ว 1.2 ,  ว 1.2,  ว 8.1 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. สํารวจ    สังเกตและอธิบายลักษณะตางๆของตัวเองที่เหมือนพอแล/หรือเหมือนแม  (ว 1.2-1) 
2. สํารวจ  อภิปรายและอธิบายไดวาสิ่งมีชวีิตมีการถายทอดลักษณะจากพอและ/หรือแมสูลูกหลาน  (ว 1.2-1) 
3. สืบคนขอมูล   อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกบัสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เคยมอียูและสูญพันธุไปแลว (ว 1.2-3) 
4. สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลางชนิดดํารงพันธุมาจนถึงปจจบุันไดเนื่องจากมีลักษณะ  

เหมาะสมตอสภาพแวดลอม   รวมทั้งนําความรูที่ไดไปใช  (ว 1.2-3) 
5. สํารวจ  สังเกตและอธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม  (ว 2.1-1) 
6. สํารวจ  สังเกตและนําเสนอขอมูลแสดงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆที่อาศัยอยูรวมกันในสิ่งแวดลอม             

(ว 2.1-1) 
7. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควาโดยใชความคิดของตนเอง  ของกลุม  และคาดการณ

ส่ิงที่จะพบจากการสังเกตสาํรวจตรวจสอบ  (ว 8.1-2) 
8. เลือกใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกขอมูล (ว 8.1-3) 
9. จัดกลุมขอมูล  เปรียบเทียบกบัสิ่งที่คาดการณไวและนําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
10. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลจากกลุมเปนองคความรู  (ว 8.1-6) 
11. อธิบายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบตามความเปนจรงิมีแผนภาพประกอบคําอธิบาย (ว 8.1-7) 
12. นําเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจา และเขยีนแสดงกระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ (ว 8.1-8) 

สาระการเรียนรู 
1. การสํารวจและการสังเกตลกัษณะตางๆของตัวเองที่เหมือนพอและ/หรือเหมือนแม 
2. การสํารวจและการอภิปรายลักษณะตางๆของสิ่งมีชีวิตที่ถายทอดจากพอและ/หรือแมสูลูกหลาน 
3. การสืบคนขอมูลและการอภปิรายเกีย่วกับสิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยูและสูญพนัธุไปแลว 
4. การสืบคนขอมูลและการอภปิรายเกีย่วกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดดํารงพันธุมาจนถึงปจจบุันไดเนื่องจาก 
มีลักษณะเหมาะสมตอสภาพแวดลอม  รวมทั้งนาํความรูที่ไดไปใช 
5. การสํารวจและการสังเกตและการอภิปรายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมและ 
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆที่อาศัยอยูรวมกนัในสิ่งแวดลอม 
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 

ชั่วโมงที่ 1-4 :การถายทอด
ลักษณะของสิง่มีชีวติ 
1.  ครูสนทนาถึงสมาชิกใน
ครอบครัวของนักเรียนและให
นักเรียนดภูาพ(ลูกแมวกับแม
แมว,ลูกสุนัขกับแมสุนัข แลว
สนทนากับนกัเรียนเรื่อง 
ลักษณะหนาตาของลูกที่เกิดขึ้น 

 
 
-ภาพสัตวเล้ียง 
-ภาพโปสเตอรครอบครัว
สัตว 

 
 
 

 
 
 

2. ใหนกัเรียนโยงภาพสิ่งมีชีวิต
ดานซายมือไปยังภาพของ
ส่ิงมีชีวิตดานขวามือลงในใบ
กิจกรรมที่ 1/1  แผนที่ 1(การ
ถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต) 

-ใบกิจกรรมที ่1/1 แผนที่ 1 
(การถายทอดลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิต) 

  

3. นักเรียนนําเสนอผลงานเพื่อ
นําไปสูขอสรุปวาสิ่งมีชีวิตมี
การออกลูกหลานเพื่อการดาํรง
พันธุตอไป แมแมวก็ออกลูก
เปนลูกแมว แมสุนัขก็ออกลูก
เปนลูกสุนัขทัง้นี้เพื่อการดํารง
พันธุตอไป 

   

4. นักเรียนดูแผนภูมิเครือญาติ
และลําดับขั้นเครือญาติจนถึงตัว
นักเรียน   ใหนักเรียนทําใบ
กิจกรรมที่ 1/1 แผนที่ 2 (การ
ถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต)
พรอมนําเสนอผลงานตอช้ัน
เรียน 

-แผนภมูิเครือญาติ 
-ใบกิจกรรมที ่1/1 แผนที่ 2 
(การถายทอดลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิต) 

-การประเมินผลงาน 
-การประเมินผลการ

ทํางาน 

-แบบประเมนิผลงาน 
-แบบประเมนิการ

ทํางาน 
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 กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
5.  นักเรียนสํารวจสิ่งมีชีวิต
รอบตัว สังเกตเปรียบเทียบ
ลักษณะรูปรางของพอ แมกบั
ลูกๆ ของสิ่งมีชีวิตนั้น  บนัทกึ
ในใบกิจกรรมที่ 1/1  แผนที่ 3 
(การถายทอดลักษณะของสิ่ง
ชีวิต) 

-ใบกิจกรรมที ่1/1 แผนที่ 3 
(การถายทอดลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิต) 

-การประเมินผลงาน 
 
 

-แบบประเมนิผลงาน 
 
 

6.  ครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปผลจากใบกิจกรรมที่ 1/1  
แผนที ่1-3   เพื่อสรุปวานักเรียน
จะมีลักษณะเหมือนพอ แม เชน 
สีผิว  ใบหนา  เสนผม  ช้ันหนัง
ตา  ฯลฯ  และสิ่งมีชีวิตอื่นๆลูก
จะมีลักษณะเหมือนหรือคลาย
กับพอแม ของสิ่งมีชีวิตนั้น 
เนื่องจากสิ่งมชีีวิตมีการ
ถายทอดลักษณะจากพอหรือแม
สูลูก 

   

ชั่วโมงที่ 5-8 : การดํารงพันธุ
ของสิ่งมชีีวติ 
1. นักเรียนรวมกันสนทนา
เกี่ยวกับสัตวทีม่ีการดํารงพันธุ
และสูญพันธุไปแลว 

   

2.นักเรียนระบายสีลงในใบ
กิจกรรมที่ 1/2 แผนที่ 1 (การ
ดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิตและการ
สูญพันธุของสิ่งมีชีวิต) 
 

-ใบกิจกรรมที1่/2 แผนที่ 1(
การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต
และการสูญพนัธุของ
ส่ิงมีชีวิต) 

-การประเมินผลงาน -แบบประเมนิผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
3. ครูซักถามเกี่ยวกับภาพสตัว
ในใบกิจกรรมที่ 1/2 แผนที่ 1 
(การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต
และการสูญพนัธุของสิ่งมีชีวิต) 
แลวถามนักเรยีนวา 
- สัตวที่นักเรยีนระบายสีคือ 
สัตวอะไร 
- ไดโนเสารยังคงมีชีวิตอย ู
บนโลกนี้หรือไม 
- นักเรียนอยากทราบหรือไม 
วาไดโนเสารหายไปไหน 

-ใบกิจกรรมที ่1/2 แผนที่ 1 
(การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต
และการดาํรงพันธุของสิ่ง 
มีชีวิต) 

  

4. ครูนํานักเรยีนสืบคนขอมลู
จากใบความรู เร่ือง ไดโนเสาร 
เพื่อหาสาเหตทุี่ทําใหส่ิงมีชีวิต
สูญพันธุ และทําใบกิจกรรมที่ 
1/2 แผนที่ 2 

- ใบความรู เร่ือง ไดโนเสาร 
-ใบกิจกรรมที ่1/2 แผนที่ 2 
(การดํารงพันธุของสิ่งมีชีวิต
และการสูญพนัธุของสิ่ง 
มีชีวิต) 

  

5. ครูนําภาพสตัวปาสงวนที่
ใกลสูญพันธุใหนักเรยีนดแูลว
รวมกันอภิปรายเกีย่วกับการ
ดํารงพันธุของสัตวเหลานั้น 
แลวครูถามคําถามนักเรียนดงันี้ 
- มีสัตวอะไรบางในภาพ 
- สัตวเหลานั้นยงัดํารงพันธุ 
อยูในปจจุบันนี้หรือไม 
- เรามีวิธีการอยางไรที่จะทํา 
ใหสัตวเหลานัน้ยังดํารงพนัธุอยู
ได 

-ภาพสัตวปาสงวน   



                                                                                                                                       สุกัลญา แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 17 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
6.ครูและนักเรยีนรวมกัน
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับการดํารง
พันธุของสิ่งมีชีวิตและการสูญ
พันธุของสิ่งมีชีวิต 

   

7. ครูใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกับ
การดํารงพันธุที่เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอมดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

ความรูเพิ่มเตมิ 
-การคนพบซากไดโนเสารชวยใหเรารูวาไดโนเสารอยูบนโลกนี ้

-การดูแลรักษาสภาพแวดลอมไมบุกรุกและทําลายทําใหส่ิงมีชีวิตสามารถ 
ดํารงชีวิตอยูไดโดยไมสูญพนัธุ 

-ส่ิงมีชีวิตที่มีชวีิตอยูและสูญพันธุไปแลวเชน ไดโนเสาร  ชางโบราณ สาเหต ุ
ที่ทําใหสูญพนัธุ คือสภาพาแวดลอมที่เปล่ียนแปลง เชน ความแหงแลง  น้ํา 
ทวม แผนดินไหว  อาหารไมเพียงพอ  รูปรางลักษณะไมเอื้อตอการปรับตัว 
การกินที่เจาะจงแตพืช  ตลอดจนโรคภยัตางๆและศัตรูส่ิงมีชีวิตที่ปรับตวั 

หรือลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและมีชีวิตอยูรอดและ 
ถายทอดลักษณะที่เหมาะสมใหกับลูกหลาน 

 
 

ชั่วโมงที่ 9-15 : 
ชีวิตกับสิง่แวดลอม 
1.  ครูนําภาพการดํารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิตตางๆมาใหนกัเรียนดู
แลวรวมกัอภปิรายถึง
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
เหลานั้น 

 
 
 

  

2.นักเรียนแบงกลุมสํารวจ
ส่ิงแวดลอมในบริเวณโรงเรียน
แลวบันทกึในใบกิจกรรมที่ 1/3 
แผนที่ 1 (ชีวิตกับสิ่งแวดลอม) 

ใบกิจกรรมที่ 1/3 แผนที1่ 
(ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม) 

-บริเวณโรงเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลการสํารวจหนาชั้นเรยีน 

 -การประเมินผลงาน -แบบประเมนิผลงาน 

4. ครูใสหนักเรียนสํารวจ
ความสัมพันธของชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินและ
บันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 
1/3 แผนที2่(ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอม) 

-ใบกิจกรรมที ่1/3 แผนที่ 2 
(ชีวิตกับสิ่งแวดลอม) 
-ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 

-การประเมินผลงาน 
-การประเมินจติ
วิทยาศาสตร 

-แบบประเมนิผลงาน 
-แบบประเมนิจิต
วิทยาศาสตร 

5. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลงานหนาชัน้เรียน พรอมทั้ง
ใหอธิบายความสัมพันธของ
ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 -การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิการ
นําเสนอผลงาน 

6. ครูใหนักเรียนแตละกลุม 
วางแผนและออกแบบการจดั 
ตูปลาเพื่อใชเล้ียงปลาโดยอาศัย
หลักความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดลอม (ในการ
ออกแบบอาจใชวัสดุในทองถ่ิน 
แทนตูปลา 

-ตูปลา(วัสดุในทองถ่ิน) 
-วัสดุจดัตูปลา เชน หิน 
ตนไม   สาหราย   ทราย  
ฯลฯ 
-ปลา 

  

7. นักเรียนแตละกลุมนําตูปลา
มาจัดแสสดงเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน 

 -การประเมินผลงาน 
-การประเมินทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร 

-แบบประเมนิผลงาน 
-แบบประเมนิทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

8.นักเรียนทําแบบฝกทักษะ 1 
และ 2 
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                                                                                                                                                                  แผนที่ 1 

          ใบกิจกรรมที่ 1/1 
    ชื่อ…………………………………………...……...…ชั้นประถมศึกษาปที่ 3       เลขที่……… 

   วันที…่……………..……เดือน…………...…………………..……….พ.ศ. ……………………… 
การถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

         คําชี้แจง      นักเรียนโยงเสนจับคูภาพเหมือน 
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                                                                                                                                                                          แผนที่ 2 

ใบกิจกรรมที่ 1/2 
       ช่ือ…………………..……………………..………………ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   เลขที่……………… 

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

การถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
คําชี้แจง      นักเรียนดูภาพลูกและเปรียบเทียบการถายทอดลักษณะที่เหมือน   

                   พอ  หรือ  แม แลวขีดเครื่องหมาย  3  วาเหมอืนใคร 
   
  

          พอ                                                                                                                               แม 
 
 
 
 
 

 
ลูก                                        

ลักษณะ พอ แม 
1. ผม   
2. คิ้ว   
3. จมูก   
4. ดวงตา   
5. ชั้นหนังตา   
6. ติ่งหู   

ลักษณะถายทอดที่เหมือนพอ   ไดแก……………………….…………………….. 
 ลักษณะถายทอดที่เหมือนแม  ไดแก…………………………..………………….. 
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แผนที่ 3 

ใบกิจกรรมที่ 1/1 
     ช่ือ……………………………………….……..….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   เลขที่……… 
     วันที่……………เดือน…………………..…………….พ.ศ. ………..…………………… 

การถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
คําชี้แจง     นักเรียนสังเกต สํารวจสัตวรอบตัวเรา    และเปรียบเทียบรูปรางลักษณะของลูกกับ
พอแม บันทึกผล    ขีดเครื่องหมาย     ลงในชองวางวาเหมือนใคร 

 
ชนิดของสัตว   ที่สํารวจ……………………………………. 

 

 

    ผลการเปรียบเทียบ 
          ลักษณะของลูกที่เหมือนพอไดแก…………………..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
          ลักษณะของลูกที่เหมือนแม ไดแก…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะ ลูก พอ แม 
1.  รูปหนา    

2.  สีขน    

3.  ขา    
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แผนที่ 1 

ใบกิจกรรมที่ 1/2 
ช่ือ…………………….…………………………….... ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………………….……….พ.ศ. ………….….………… 

การดํารงพันธุและการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต 
คําชี้แจง     นักเรียนระบายสี  ใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 สัตวในภาพนี้  
คือ……………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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แผนที่ 2 

ใบกิจกรรมที่ 1/2 
ช่ือ……………………………………………….….ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่ ………… 
วันที่……….……เดือน…………………...…………………….พ.ศ. …………….……….. 

การดํารงพันธุและการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต 
คําชี้แจง     นักเรียนหาคําตอบสาเหตุที่ทําใหสิ่งมีชีวิตสูญพันธุหรือใกลสูญพันธุ 
 

      กระซู             ความแหงแลง           การปรับสภาพ          พะยูน          แรด 
      อาหารไมเพียงพอ            เตากระ              โรคภัย             สมเสร็จ          
       รูปราง           กระทิง            ศัตรู           น้ําทวม                แผนดินไหว 
 

1.      เพราะเหตุใดไดโนเสาร จึงสูญพันธุ……………………………………..…………….... 
       ………………………………………………………..………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………… 
2    สิ่งมีชีวิตใด  ที่ยังสามารถ  ดํารงพันธุ  มาจนถึงปจจุบัน  ไดแก…………………………. 
         ………………………………………………………………………………………….. 
         …………………………………………………….……………………………………. 
         เพราะเหตุใด………………………………………..…………………………………… 
3.    มนุษยมีโอกาสสูญพันธุเชนเดียวกับไดโนเสาร  หรือไม ………………………………… 
       เพราะเหตุใด……………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………. 
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แผนที่ 1 
 

ใบกิจกรรมที่ 1/3 
ช่ือ……………………………………………….….….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. ……………………… 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 คําชี้แจง     นักเรียนสํารวจสิ่งแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียนและบันทึก                     
 
บันทึกผลในตาราง 

สิ่งแวดลอม 

สิ่งมีชีวิตที่พบ สิ่งไมมีชีวิตที่พบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- สิ่งมีชีวิตที่พบ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………... 

- สิ่งไมมีชีวติที่
พบ…………………….………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………....................................... 
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แผนที่ 2 

ใบกิจกรรมที่ 1/3 
ช่ือ………………………………………..……....  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   เลขที่………….. 
วันที่……………เดือน………………………..……………….พ.ศ. …………….………… 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
คําชี้แจง     นักเรียนสํารวจ    ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  และสิ่งมีชีวิต 
                  กับสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
                   ช่ือบริเวณที่สํารวจ………………………………………………. 
 

 

คําชี้แจง  นกัเรียนจับคูความสัมพนัธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเขียนลง 
               ในชอง 
 
                                                           กับ 
 
   
                                                          กับ                  
 

สิ่งที่พบ แหลงที่อยู 
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แบบฝกทักษะ 1 
ช่ือ………………………………………………....  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   เลขที่………….. 
วันที่……………เดือน………………………..……………….พ.ศ. …………..…………… 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
คําชี้แจง     นักเรียนคนหา “ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวีิตลงในแผนภูมิ 
  
    แมวกับหนู                      เฟรนกับตนไมใหญ                 นกเอี้ยงกับควาย           
    มดดํากับเพลี้ยออน         เหาฉลามกับปลาฉลาม             กบกับแมลง 
    พยาธิกับคน                    กาฝากกับตนหูกวาง                 ผ้ึงกับดอกไม 
    นกกับหนอน                  กลวยไมกับตนไมใหญ             ดอกไมทะเลกับปูเสฉวน 
    จิ้งจกกับแมลง                รากับสาหราย                            เห็บกับสนุัข 
     
                                        แบบความสัมพันธระหวางสิ่งมชีีวิต 
 

               เหยื่อกับผูลา                     ……………………………………………………………. 

                                                                      ……………………………………………………………. 
                พ่ึงพากัน                               ………………………………………….………………….                                     

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

                     อิงอาศัย                                 …………………………………………………………….          

                                                                      …………………………………………………………….     
        ไดประโยชนรวมกัน                ……………………………………………………..….….. 

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

                   ภาวะปรสิต                      ……………………………………………………………. 

                                                                     …………………………………………………………….. 
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แบบฝกทักษะ 2 
ช่ือ………………………………………………....  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   เลขที่………….. 
วันที่……………เดือน………………………..……………….พ.ศ. ………………………… 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
คําชี้แจง     นักเรียนตอบคําถามลงในชองวางใหสมบูรณ 
 

• สิ่งแวดลอมหมายถึง………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

• สิ่งมีชีวิตมีความสัมพนัธกับสิ่งมีชีวิตดานใดบาง……………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

• สิ่งมีชีวิตมีความสัมพนัธกับสิ่งแวดลอมใดบาง………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
  ลองฝกคิดเขียน 
 

                            ที่_ยู_าศ_ั          ห_บภั_              ศั_ร ู
                เล้ี_งดูลู_อ_น                              กา_กิน_า_าร                 
                        แ_ลง_าหา_            สิ่_แ_ดล_ม 
                  ข_า_พ_ัธุ                                  พึ่_พาก_ั            
                                       ค_า_สั_พั_ธ 
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ใบความรู                     
 

                                                          ไดโนเสาร                        
อานเรื่อง  ตอไปนี้ 
        เด็กๆ  รูไหมวา  หลายรอยลานป  ที่ผานมา  โลกที่เรา  อาศัยอยูนี้  มีพืชและสัตว อยู
มากมาย  วันเวลา  ผานมาเรื่อย ๆ จนถึง  ปจจุบัน สิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย  ก็ยอม ม การเปลี่ยนแปลง  
บางชนิด   มีการเปลี่ยนรูปรางลักษณะ  บางชนิด  สูญพันธุไป  เชน ไดโนเสารที่เราไมเคยเห็น
ตัวจริง  ยอกจากดูจาก ซากโครงกระดูกไดโนเสารที่ขุดพบทุกทวีป  ทั้งเอเชีย  อเมริกาเหนือ  
อเมริกาใต  ยุโรป  ออสเตรเลีย  และแอฟริกา   ในประเทศไทยนั้น  ขุดพบทางภาคอีสาน  เชน  
จังหวัดกาฬสินธุ   จังหวัดขอนแกน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
              ซากไดโนเสาร ที่ขุดพบ  มีรูปรางใหญโตมาก  เวลาเดิน พื้นดิน จะสั่นสะเทือน  
ไดโนเสาร เปนสัตวเลื้อยคลาน  มีขา  4   ขา  มีหลายพันธุ  บางพันธุ   กินพืชเปนอาหาร มันกิน
อาหาร  วันละประมาณ  1   คันรถบรรทุก  อีกพันธุหนึ่ง  กินสัตวเปนอาหาร ซึ่งดูไดจากฟนที่
แหลมคม  ดุราย  และจะกินไดโนเสาร ที่กินพืชเปนอาหาร  เขาจึงตั้งชื่อไดโนเสารพันธุที่
โหดเหี้ยมที่สุดวา”ไทรันโนซอรัสเร็กซ” หรือ ทีเร็กซ  
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นักวิทยาศาสตร คาดคะเนวา  มีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอยางกระทันหัน  เชน  ความ
แหงแลง  น้ําทวม   แผนดินไหว  อาหารไมเพียงพอ  ทําใหไดโนเสาร  ไมสามารถ  ปรับตัวได
ทันกับสภาพแวดลอม  ที่เปลี่ยนแปลงได  ในที่สุดก็ลมตาย  และสูญพันธุ 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
หลายรอยลานป  ตอมา  มนุษย เกิดขึ้นบนโลก มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติ  อยาง

ฟุมเฟอย และไมรูจักคุณคา  และทําลายธรรมชาติ ทําใหโลกรอนขึ้น  สภาพภูมิอากาศ 
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทําใหเกิด  ปญหาตอมนุษย  ถามนุษย  ยังคงทําลาย  ธรรมชาติตอไปอีก  
มนุษยก็อาจจะ สูญพันธุ เหมือนไดโนเสารก็ได 
          พวกเรา ควรรวมมือกัน ดูแลรักษา  สิ่งแวดลอมไวดีกวา                
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บันทึกหลังสอน 
1. ผลการจัดการเรียนรู 

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

2. พฤติกรรมนกัเรียน   เดน  /  ดอย 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

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

 
 

ลงชื่อ     ………………………………..       ผูสอน 
                           วัน…….../เดือน……… ./ป…….. 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

หนวยการเรียนรูที่    2                                                                              เรื่อง    น้ําและอากาศ         
ชั้นประถมศกึษาปที่ 3                                                                              เวลา     10      ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1     ว 6.1,   ว 8.1 
 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. สํารวจและนําเสนอแหลงน้ําและการใชประโยชนจากแหลงน้ําในทองถ่ิน  (ว 6.1-2) 
2. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติบางประการของน้ํา   (ว 6.1-2) 
3. สํารวจ  ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับคุณภาพของน้ํา    (ว 6.1-2) 
4. อธิบายประโยชนของน้ํา  นําเสนอวิธีประหยัดน้ําในชวีิตประจําวนั และมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชน้ําอยาง

ประหยดั  (ว  6.1-2) 
5. อธิบายและแสดงใหเห็นวามอีากาศอยูรอบตัว   (ว 6.1-3) 
6. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบตัิของอากาศ   (ว 6.1-3) 
7. เขียนแผนภาพนําเสนอสวนประกอบของอากาศและอธบิายความสําคญัของอากาศ   (ว 6.1-3) 
8. ทดลอง  และอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเจือปนในอากาศที่มีผลตอสุขภาพ   (ว 6.1-3) 
9. วัดและเปรียบเทียบอุณหภูมขิองอากาศในสถานที่และเวลาตางๆ    (ว 6.1-4) 
10. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอากาศ  (ว 6.1-4) 
11. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควาโดยใชความคิดของตนเอง  ของกลุม  และคาดการณ

ส่ิงที่จะพบจากการสังเกตสาํรวจตรวจสอบ  (ว 8.1-2) 
12. เลือกใชวัสดอุุปกรณ  เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกขอมูล (ว 8.1-3) 
13. จัดกลุมขอมูล  เปรียบเทียบกบัสิ่งที่คาดการณไวและนําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
14. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลจากกลุมเปนองคความรู  (ว 8.1-6) 
15. อธิบายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบตามความเปนจรงิมีแผนภาพประกอบคําอธิบาย (ว 8.1-7) 
16. นําเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจา และเขยีนแสดงกระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืน 
       เขาใจ  (ว 8.1-8) 
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สาระการเรียนรู 
1. การสํารวจและการอภิปรายเกี่ยวกับแหลงน้ําและประโยชนจากแหลงน้ําในทองถ่ิน 
2. การทดลองและการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัตบิางประการของน้ํา 
3. การสํารวจและการทดลองเกี่ยวกับคุณภาพของน้ํา 
4. การอภิปรายเกีย่วกับความจําเปนของน้ําตอส่ิงมีชีวิตและการประหยัดน้ําในชวีิตประจําวัน 
5. การทดลองเกีย่วกับอากาศรอบตัวและสมบัติของอากาศ 
6. การวัดและการเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศในสถานที่และเวลาตางๆ 
7. การทดลองและการอภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอากาศ 
8. การทดลองและการอภิปรายเกี่ยวกับสวนประกอบของอากาศและความสําคัญของอากาศตอ 
      การดํารงชีวิต 
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ความรูเพิ่มเติม 
แหลงน้ําในทองถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
- แหลงน้ําตามธรรมชาติและแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น 
- แหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา  ลําคลอง น้ําตก  
หวย  หนอง  บึง 
    - แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เชน  สระ  เขื่อน  อาง

้

กิจกรรมการเรียนรู  

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 

ชั่วโมงที่ 1-2 : น้ําและอากาศกับ
สิ่งมีชีวติ 
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับน้ําที่นกัเรียนใชใน
ชีวิตประจําวันมาจากไหนและ
แหลงน้ําในทองถ่ินของ
นักเรียนอยูที่ไหน 

   

2.นักเรียนแบงกลุมวางแผน
ออกไปสํารวจแหลงน้ําใน
ทองถ่ินตามใบกิจกรรมที่ 2/1 
 แผนที่ 1   น้ําและอากาศกับ 
ส่ิงมีชีวิต(แหลงน้ําในทองถ่ิน) 
และตามใบกิจกรรมที่ 2/2  แผน
ที่ 2 น้ําและอากาศกับสิ่งมีชีวิต
(ประโยชนจากแหลงน้ําใน 
ทองถ่ิน) 

-ใบกิจกรรมที ่2/1  แผนที1่ 
น้ําและอากาศกับสิ่งมีชีวิต
(แหลงน้ําในทองถ่ิน) 
-ใบกิจกรรมที ่2/2 แผนที่ 2 
น้ําและอากาศกับสิ่งมีชีวิต 
(ประโยชนจากแหลงน้ําใน
ทองถ่ิน) 

-การประเมินผลการ
ทํางาน 

-แบบประเมนิผลการ
ทํางาน 

3.นักเรียนสงตัวแทนกลุม
นําเสนอผลการสํารวจและ
ประโยชนจากแหลงน้ําใน
ทองถ่ิน 

 -การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิการ
นําเสนอผลงาน 

4.ครูและนักเรยีนรวมกัน
อภิปรายสรุปและใหความรู 
เพิ่มเติม 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
ตอความรูเพิ่มเติมเรื่อง
ประโยชนของแหลงน้ํา 
 
 
 
 
 
 

                                                        
                                             ความรูเพิ่มเติม 
                 ประโยชนของแหลงน้ํามีดังนี้ 
               1.ใชในการดํารงชีวิตประจําวันเชนใชอาบ  ใชดื่ม  ใชซักลาง ฯลฯ 

                 2.  ใชในการทําการเกษตร 
                 3.  เปนแหลงอาหารและแหลงประกอบอาชีพของมนุษย 
                 4.  ใชเปนเสนทางคมนาคม 
                 5.  ใชเปนแหลงพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟา 
                 6.   ใชเปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชน้ําและสัตวน้ํา  

ชั่วโมงที่ 3-4 : น้ําและอากาศกับ
สิ่งมีชีวติ (สมบัติบางประการ
ของน้ํา) 
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับน้ําที ่
นักเรียนใชอยูในชีวิตประจําวัน 
โดยครูสรางสถานการณดังนี้ 
-เทน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ําสู
ภาชนะ 
-นําน้ําและเกลอืใสภาชนะ 
-กําน้ําแข็งในมือ 

   

2.นักเรียนสังเกตการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ
ขางตนแลวรวมกันอภิปราย 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
3.นักเรียนแบงกลุมทํา 
การทดลองเกีย่วกับสมบัติบาง
ประการของน้าํและบันทึกผล
ลงในใบกจิกรรมที่ 2/2 แผนที่ 
1-3 

-ใบกิจกรรมที ่2/2 แผนที1่ 
สมบัติบางประการของน้ํา 
(การละลาย) 
-แกวใส 
-น้ําตาลทราย 
-เกลือปน 
-น้ํา 
-ใบกิจกรรมที2่/2แผนที่ 2 
สมบัติบางประการของน้ํา 
(การไหลของน้ํา) 
-ขวดพลาสติก 
-น้ํา 
-ถังน้ํา 

-การประเมินผลการ
ทํางาน 
-การประเมนิทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร 
(การทดลอง) 

-แบบประเมนิผลการ
ทํางาน 
-แบบประเมนิทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
(การทดลอง) 

4.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลงานการทดลองตอช้ันเรียน 

 -การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิการ
นําเสนอผลงาน 

5.ครูและนักเรยีนรวมกัน
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับสมบัติ
บางประการของน้ํา 

   

ชั่วโมงที่ 5-6 : อากาศรอบตัวเรา
และสมบัติของอากาศ 
1. นักเรียนโบกมือไปมาและ
บอกความรูสึก  ครูถามคําถาม
ดังนี ้
-ส่ิงที่นักเรียนรูสึกเรียกวาอะไร 
-อากาศมีอยูรอบตัวเราหรือไม 
-ทําไมนักเรียนจึงคิดเชนนัน้ 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

และประเมินผล 
2.นักเรียนแบงกลุมทํา 
การทดลองตามใบกิจกรรมที่
2/3แผนที1่(อากาศมีน้ําหนัก
จริง)หรือและใบกิจกรรมที่2/3
แผนที2่ (เธออยูไหน) 
 

-ใบกิจกรรมที2่/3แผนที1่(
อากาศมีน้ําหนักจริงหรือ) 
-ใบกิจกรรมที2่/3แผนที2่ 
(เธออยูไหน) 

-การประเมินผลงาน 
-การประเมินจติ 
วิทยาศาสตร 

-แบบประเมนิผลงาน 
-การประเมินจติ 
วิทยาศาสตร 

3.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลการทดลองตอช้ันเรียน 

 -การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิการ
นําเสนอผลงาน 

 4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
อากาศรอบตัวเราและสมบัติ
ของอากาศ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5. ครูใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกับ
สวนประกอบของอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

อากาศที่มีน้ําหนัก 
อากาศตองการที่อยู 
อากาศสัมผัสได 

ความรูเพิ่มเติม 
 -   แกสออกซิเจน 
-    แกสคารบอนไดออกไซดพืชนําไป     
-    แกสไนโตรเจน 
-    ไอน้ํา  ฝุนละออง  และแกสอื่นๆ 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
6.นักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
สวนประกอบของอากาศและ
ความสําคัญของอากาศที่ทําให
เราดํารงชีวิตอยูไดและเขียน
แผนภาพแสดงสวนประกอบ
ของอากาศตามที่นักเรียนสนใจ 

   

7. นักเรียนนําแผนภาพที ่
นักเรียนเขียนนําเสนอตอ 
หนาชั้น ครูและนักเรยีนรวมกัน
ตรวจสอบและสรุป
สวนประกอบของอากาศและ
ความสําคัญของอากาศ 
- แกสออกซิเจนชวยใน    

การหายใจ 
- แกสคารบอนไดออกไซด

พืชนําไปใชใน               
การสังเคราะหดวยแสง 

- ใชเปนเชื้อเพลิง 
ฯลฯ 

   

ชั่วโมงที่ 7 : การวัดอุณหภูมิ
ของอากาศ 
1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนวา
นักเรียนสังเกตหรือไมวาเวลา 
ที่ขึ้นเขาที่มีตนไมมากอากาศ
บริเวณนั้นจะเปนอยางไร แต 
ถาหากเราเดินออกไปกลางแดด
ที่รอนจัดนกัเรยีนรูสึกอยางไร 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
2. จากคําตอบของนักเรียนครู
อธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
ความหมายของอุณหภูม ิ

 
ความรูเพิ่มเตมิ 

             *  อุณหภูมิ   คือระดบัความรอนหรือความเย็นของอากาศ 
            *  เครื่องมือที่ใชวัดอณุหภูมิของอากาศ คือเทอรโมมิเตอร 
            *  การใชเทอรโมมิเตอร จะตองจับสวนเหนือของกระเปราะแกว 
  
 

3.นักเรียนแบงกลุมทําการ 
ทดทลองตามใบกิจกรรมที่ 2/4 
(อุณหภูมิของอากาศ) 

-ใบกิจกรรมที2่/4 
(อุณหภูมิของอากาศ) 
-เทอรโมมิเตอร 

-การประเมินผล 
การทํางาน 

-แบบประเมนิผล 
การทํางาน 

4.นักเรียนสงตัวแทนกลุม
นําเสนอผลการทดลอง 

 -การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิการ
นําเสนอผลงาน 

5.ครูและนักเรยีนรวมกัน
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับการวัด
อุณหภูมิของอากาศและ
เปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศ 

   

ชั่วโมงที8่-9 :  คุณภาพของน้าํ 
1. ครูทบทวนถึงแหลงน้ําใน
ทองถ่ินที่เตยสํารวจและถาม
คําถามลักษณะน้ําในแหลงน้ํา
ในทองถ่ินของเราเปนอยางไร
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 

   

2.นักเรียนแบงกลุมสํารวจ 
สังเกต ลักษณะของน้ําและ
ทดลองตามใบกิจกรรมที่ 2/5 
แผนที่ 1 (คุณภาพของน้ํา)และ 
  

-ใบกิจกรรมที2่/5 แผนที่ 1 
(คุณภาพของน้ํา)  
-ใบกิจกรรมที ่2/5แผนที่ 2 
คุณภาพของน้าํ (กรกรอง
น้ํา) 

-การประเมินผลงาน 
-การประเมินทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร 
 

-แบบประเมนิผลงาน 
-แบบประเมนิทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
ใบกิจกรรมที่ 2/5 แผนที่ 2  
คุณภาพของน้าํ (การกรองน้าํ) 

-ขวดพลาสติก 
-สําลี 
-กรวดหยาบ 
-กรวดละเอียด 
-ถาน 
-ทรายหยาบ 
-ทรายละเอยีด 
-ภาชนะรองรับน้ํา 
-น้ําจากแหลงน้ํา 

-การสังเกต 
-การทดลอง 

-การสังเกต 
-การทดลอง 

3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลการสํารวจและการทดลอง 

 -การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิการก
นําเสนอผลงาน 

4. ครูและนักเรียนรวมกัน
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ
ของน้ํา 

   

5.ครูใหความรูเพิ่มเติม 
นักเรียนทําแบบฝกทักษะ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ความรูเพิ่มเตมิ 

       *  ลักษณะของน้ําตองใสบริสุทธิ์ไมมีสี ไมมีกล่ิน 
      *   สภาพปญหาของน้ําเสีย-ทิ้งขยะในแมน้ํา-การปลอยน้ําเสียจากโรงงาน 
             - การใชสารเคมีกําจดัศัตรูพืชไมถูกวิธี -คราบน้ํามันจากการเดนิเรือ 
     *  ผลของน้ําเสีย-เปนแหลงเพาะเชื้อโรค-ขาดแคลนน้ําสะอาด-สัตวน้าํไมมี       
            ที่อยูและตาย-น้ําเนาดินบริเวณนัน้หนาดินเสียไมสามารถเพาะปลูกได 
    *  น้ําเสียสามารถทําใหสะอาดไดดวยวิธี-การกรอง-การตม-การกลั่น 
               - การทําใหตกตะกอน 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 

ชั่วโมงที่ 10 : การเคลื่อนท่ีของ
อากาศ 
1.นํากระดาษแข็งโบกไปมา
บริเวณลําตวัและถามนักเรียนวา
รูสึกอยางไร อะไรทําใหรูสึก
เชนนั้น 

   

2. ครูอธิบายความหมายของลม 
*ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ 

   

3.นักเรียนแบงกลุมทําการ
ทดลองตามใบกิจกรรมที่ 2/6(
การเคลื่อนที่ของอากาศ) 

-ใบกิจกรรมที2่/6  
(การเคลื่อนทีข่องอากาศ) 
-กระดาษ 

-การประเมินผลงาน -แบบประเมนิผลงาน 

4.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลการทดลอง 

 -การประเมินผลการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิการ
นําเสนอผลงาน 

5.ครูและนักเรยีนรวมกัน
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของอากาศ 
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บันทึกหลังสอน 
1.  ผลการจัดการเรียนรู 

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

2.   พฤติกรรมนักเรียน   เดน  /  ดอย 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 

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

 
 

ลงชื่อ     ………………………………..       ผูสอน 
                                    วนั….../เดือน….. ./ป……. 
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 แผนที่ 1 
ใบกิจกรรมที่ 2/1 

ช่ือ…………………………………………………….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. …………..………… 

น้ําและอากาศกับสิ่งมีชีวิต 
แหลงน้ําในทองถิ่น 

 คําชี้แจง     นักเรียนสํารวจแหลงน้ําในทองถิ่น                     
 
บันทึกผลในตาราง 

 
 

ช่ือแหลงน้ํา บริเวณที่พบแหลงน้ํา 
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แผนที่ 2 
ใบกิจกรรมที่ 2/1 

ช่ือ………………………………………………....….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. .……….…………… 

น้ําและอากาศกับสิ่งมีชีวิต 
ประโยชนของน้ําในทองถิ่น 

 คําชี้แจง     นักเรียนบอกประโยชนของน้ําในทองถิ่น    
 
 
 
 
 
 
 
                              ประโยชนของน้ํา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                       สุกัลญา แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 44 

แผนที่1 
ใบกิจกรรมที่ 2/2 

ช่ือ………………………………………………….….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. ……………………… 

สมบัติบางประการของน้ํา 
การละลาย 

 คําชี้แจง     นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้                     
อุปกรณการทดลอง 

1.  แกวใส        2          ใบ                   2.  น้ําตาลทราย    1   ชอนชา 
3. เกลือปน   1   ชอนชา                      4.  น้ํา    1/2       แกว 

วิธีการทดลอง 
1. ใสน้ําในแกวทั้ง 2ใบ  ใบละ  1/2  แกว 
2. แกวใบที่ 1  ใสน้ําตาลทราย  1  ชอนชา 

               แกวใบที่ 2  ใสเกลือปน  1  ชอนชา 
3. ใชชอนคนแลวต้ังทิ้งไวสักรู 
4.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบนัทึกผล 

ภาชนะ ผลการทดลอง 
แกวใบที่ 1 ……………………………………

……………………………………. 
แกวใบที่ 2 ……………………………………

…………………………………… 
 สรุปผลการ
ทดลอง…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…… 
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แผนที่ 2 
ใบกิจกรรมที่ 2/2 

ช่ือ……………………………………….……………... ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. ……………………… 

สมบัติบางประการของน้ํา 
การไหลของน้ํา 

 คําชี้แจง     นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 

1. ขวดพลาสติกผาครึ่ง   4     ชิ้น 
2.  น้ํา                             1    ขวด 
3.  ถังน้ํา                         1    ถัง 

วิธีการทดลอง 
1.   นักเรียน คนที่ 1,2,3,และ 4  นําขวดพลาสติกผาครึ่งชิ้นที่ 1,2,3,4มาเรียงตอกัน 
      เพื่อรอรับน้ํา 
2.   เทน้ําลงบนขวดพลาสติกที่ผาครึ่ง 
3.   นักเรียนใชภาชนะรินน้ําลําเลียงน้ําไปยังถังน้ําใหมากที่สุดและเร็วที่สุด 
4.   สังเกตการไหลของน้ํา 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………….…………….. 
ตอบคําถามตอไปนี้ 
*   น้ํามีทิศทางการไหลอยางไร……………………………………………………………….. 
*   ถานักเรียนเอียงภาชนะที่ใสน้ํา  น้ําไหลสูทิศทางอื่นอีกหรือไม……………………………. 
      …………………………………………………………………………………………….. 
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                  แผนท่ี 1 

     ใบกิจกรรมที่ 2/3 
ช่ือ……………………………………….……………... ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่……….  
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. ……………………… 

อากาศของตัวเราและสมบัติของอากาศ 
อากาศมีน้ําหนักจริงหรือ 

 คําชี้แจง     นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 

1.  ลูกโปง     2    ใบ 
2.  ยางรัด     2      เสน                     
3.   ไมบรรทัด     1   อัน 
4.   เข็ม     1    อัน 
5.   เชือกฟาง 

วิธีการทดลอง 
1.  ผูกเชือกฟางกับไมบรรทัด  (ใหเชือกอยูบริเวณกึ่งกลางของไมบรรทัด) 
2.   เปาลูกโปงทั้ง  2   ใบ  ใหมีขนาดเทากัน  ใชยางรัดปากลูกโปงใหแนน 
3.   นําไปแขวนที่ปลายของไมบรรทัดทั้งสองขาง  ดังรูป 
4.  นําเข็ม เจาะที่ลูกโปงขางใดขางหนึ่ง สังเกต และบันทึกผลการทดลอง 
ผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………….……………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………..…………………. 
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แผนที่ 2 

ใบกิจกรรมที่ 2/3 
ช่ือ……………………………………….….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. …………… 

อากาศรอบตัวเราและสมบัติของอากาศ 
เธออยูไหน 

 คําชี้แจง     นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 

1. ถังน้ํา   1   ใบ 
2. แกวใส   1     ใบ 
3.  กระดาษหรือผา    1   ชิ้น 
4.  น้ํา 

วิธีการทดลอง 
1.   นําผาหรือกรกะดาษอัดที่กนแกวใหแนน 
2.   ใสน้ําในถังน้ํา 1/2  ถัง           
3.   คว่ําแกวที่เตรียมไวลงในถังน้ํากดลงใหถงึกนถังตรงๆ 
4.   ยกแกวขึ้นตรงๆแลวหงายแกวขึ้น สังเกตการทดลอง 

ผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่  2/4 

ช่ือ………………………………………….……….….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. …………………….. 

อุณหภูมิของอากาศ 
 คําชี้แจง     นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 
         เทอรโมมิเตอร 
วิธีการทดลอง 
ใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิที่สนามของโรงเรียนในชวงเวลา  09.00  น.,    
 12.00  น. ,     และ 15.00  น.    ชวงละ  5  นาที 
บันทึกผลการทดลอง 
ชวงเวลา   09.00   น.   อุณหภูมิ………………………………องศาเซลเซียส                     
ชวงเวลา   12.00   น.   อุณหภูมิ………………………………องศาเซลเซียส                     
ชวงเวลา   15.00   น.   อุณหภูมิ………………………………องศาเซลเซียส     
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..……………….. 
 
ตอบคําถามตอไปนี้ 
1.   อุณหภูมิ  คือ  ………………………………………………………..…………..………… 
2.   เครื่องมือที่ใชในการวัดอุณหภูมิ คือ……………………….………………………………. 
3.   ชวงเวลาใดที่อุณหภูมิสูงสุด……………….……………………………………………… 
4.   ชวงเวลาใดอุณหภูมิตํ่าสุด…………………………………………………………………..          
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แผนที่ 1 
ใบกิจกรรมที่ 2/5 

ช่ือ…………………………………………………..….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. ……………………… 

คุณภาพของน้ํา 
คําชี้แจง     นักเรียนสํารวจสังเกตและทดลองคุณภาพของน้ําในทองถิ่น 
บันทึกผล 

ลักษณะของน้ําที่สังเกต คุณภาพของน้ํา 
ช่ือแหลงน้ํา สี กลิ่น สิ่งที่ลอยบน

ผิวน้ํา 
น้ําดี น้ําเสีย 

      
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

ตอบคําถามตอไปนี้ 
1.  ปญหาของน้ําเสีย  ไดแก………………………………………………………………. 
      ………………………………………………………………….…………………….. 
2   ผลของน้ําเสีย ไดแก………………………………………………..………………….. 
     ……………………………………………………………………..………………….. 
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แผนที่ 2 
 

ใบกิจกรรมที่ 2/5 
ช่ือ…………………………………………………..….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. ……………………… 

คุณภาพของน้ํา 
การกรองน้ํา 

 คําชี้แจง     นักเรียนทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 

1.  ขวดพลาสติก   1     ใบ 
2.   สําลี ,กรวดละเอียด,กรวดหยาบ,ถาน 
       ทรายละเอียด,ทรายหยาบ, 
3    ภาชนะรองรับน้ํา 
4.   น้ําจากแหลงน้ํา 

วิธีการทดลอง 
1.   นักเรียนจัดชุดกรองน้ําตามภาพา 
2.  เทน้ําที่เตรียมไวลงในชุดกรองน้ํา 
3.  สังเกต ลักษณะของน้ําที่ผานชุดกรอง 
4.  บันทึกการทดลอง 

ผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..…………………..….. 
สรุปการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

ทรายละเอียด 
ทรายหยาบ 
ถาน 
กรวดละเอียด 
กรวดหยาบ 
สําลี 
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ใบกิจกรรมที่ 2/6 
ช่ือ………………………………………………….….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. ……………..……… 

การเคลื่อนที่ของอากาศ 
 

 คําชี้แจง     นักเรียนทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 

  กระดาษอื่นเล็กๆ 
วิธีการทดลอง 

1.  ใหนักเรียนเปากระดาษในมือ 
2.   สังเกตการเคลื่อนที่ของกระดาษและบันทึกผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………….…………..….. 
สรุปการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………..………………….. 
 ตอบคําถามตอไปนี้ 
*  อะไรทําใหกระดาษเคลื่อนที่……………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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 แบบฝกทักษะที่ 3 
ช่ือ…………………………………………………..….. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่………. 
วันที่……………….เดือน…………………...……………………พ.ศ. ……………………… 

สมบัติบางประการของน้ํา 
คําชี้แจง     นักเรียนยกตัวอยางสมบัติบางประการของน้ําที่พบในชีวิตประจําวัน 

 
                 น้ําเปนสารที่มี   3     สถานะ 

 
 
 

น้ําในสถานะของแข็ง                    ……………………………..…………….……………….. 
 
 
 
น้ําในสถานะของเหลว                   ………………………………….…………….………….. 
 
 
 
น้ําในสถานะแกส                           …………………………………………………….……… 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

หนวยการเรียนรูที ่     3                                                                                   เรื่อง     ทรัพยของโลก 
ชั้นประถมศกึษาปที่        3                                                                              เวลา     15       ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1         ว 2.2  , ว 8.1 
 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. สืบคนขอมูล  อภิปราย  และอธิบายเกี่ยวกบัการใชและวิเคราะหปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน        

(ว 2.2-1) 
2. อภิปรายและนาํเสนอวิธีการตางๆในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยดัคุมคา  (ว 2.2-2) 
3. รวมมกันปฏิบตัิเกี่ยวกับการใชส่ิงตางๆในชีวิตประจําวันอยางประหยัดและคุมคา   (ว 2.2-2) 
4. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควาโดยใชความคิดของตนเอง  ของกลุม และ คาดการณ

ส่ิงที่จะพบจากการสังเกตสาํรวจตรวจสอบ  (ว 8.1-2) 
5. เลือกใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกขอมูล (ว 8.1-3) 
6. จัดกลุมขอมูล  เปรียบเทียบกบัสิ่งที่คาดการณไวและนําเสนอผล  (ว 8.1-4) 
7. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลจากกลุมเปนองคความรู  (ว 8.1-6) 
8. อธิบายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบตามความเปนจรงิมีแผนภาพประกอบคําอธิบาย (ว 8.1-7) 
9. นําเสนอ โดยอธิบายดวยวาจาเขาใจ  (ว 8.1-8) 
 

สาระการเรียนรู 
1. การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินและ 
       การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
2. การอภิปรายและการนําเสนอวิธีการตางๆในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยดั  คุมคาและการปฏิบัติจริง  

เชน  การประหยัดพลังงาน   การประหยัดการใชส่ิงของตางๆ 
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กิจกรรมการเรียนรู  
กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 

ชั่วโมงที่ 1-5 : สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรในทองถิ่น 
1. ครูใหนักเรียนชวยกันยก 
ตัวอยางคําขวญัของจังหวัด     
ตัวเอง สังเกตภาพ และรวมกัน
อภิปรายถึงสวนที่แสดงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ   

 
 
-  คําขวัญของจังหวดัตนเอง   

  

2. นักเรียนแบงกลุมสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน
ตามใบกิจกรรมที่ 3/1  
(ทรัพยากรธรรมชาติใน        
ทองถ่ิน) 

 - ใบกิจกรรมที่ 3/1   
(ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ิน) 

- การประเมินผลงาน    - แบบประเมนิผลงาน   

3.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลการสํารวจตอช้ันเรียน  

 - การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

- แบบประเมนิการ   
นําเสนอผลงาน 

4. นักเรียนสืบคนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
การจําแนกทรพัยากรธรรมชาติ   

   

5. ครูและนักเรียนรวมกัน 
อภิปรายสรุปเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติ   

   

6. ความรูเพิ่มเติม   
 
 

   

7. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ 4 
 
 
 

   

ความรูเพิ่มเติม 
*  ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม  
    ธรรมชาติ   เชน   ดิน     น้ํา  อากาศ  ปาไม  สัตวปา  
    แรธาตุตางๆ 
*   การจําแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติแบงเปน  
     3   ประเภท   1.  ใชแลวหมดไป เชน ถานหิน    
    น้ํามันเชื้อเพลิง      แรธาตุ     2.  ใชแลวเสื่อมคุณภาพ        
    เชน ดิน   น้ํา   อากาศ       3.   ใชแลวสรางทดแทนได      
    เชน  ปาไม   สัตวปา  พืช 
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    กิจกรรมการเรียนรู  

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 

ชั่วโมงที่ 6-10 : คุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1. ครูนําภาพการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน   
- การเผาถาน   
- การตัดตนไม   การรวมกัน
วิเคราะหการใชทรัพยากร    
ธรรมชาติยังคงไมประหยัด   และ
ไมคุมคา   

 
 
- ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

2. แบงกลุมสืบคนขอมูลตาม   
ใบกิจกรรมที่ 3/3 (ประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน) 

-ใบกิจกรรมที ่3/3 
(ประโยชนของ 
ธรรมชาติในทองถ่ิน) 
-หองสมุด 

- การประเมิน 
ผลงาน  

- แบบประเมนิ 
ผลงาน 

3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน   

 -การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิ 
การนําเสนอผลงาน 

4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน   
ครูใหความรูเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 

   

ความรูเพิ่มเตมิ 
* ดิน   ที่อยูอาศัยของพืช   สัตว 
*  น้ํา  การเกษตร   อุตสาหกรรม 
*  อากาศ  หายใจ   
*  ปาไม  อาหาร  สมุนไพร     แหลงตนน้ํา 
*  สัตวปา  รักษาสภาพความสมดุลทาง
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    กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 
5. นักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
สาเหตุจากสภาพปญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ   

- หองสมุด     

6. นักเรียนทํากิจกรรมในใบ 
กิจกรรมที่ 3/3 (สาดเหตุจาก
สภาพปญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน)  

 - ใบกิจกรรมที่ 3/3  
(สาเหตุจากสภาพปญหา
ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในทองถ่ิน) 

- การประเมิน 
ผลงาน 

-แบบประเมนิ 
ผลงาน 

7.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน 

   

8. ครูและนักเรียนรวมกัน 
สรุปเกี่ยวกับสาเหตุจากสภาพ 
ปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ิน  ครูใหความรูเพิม่เติม 
 
 

   

ชั่วโมงที่ 11- 15 : การอนุรักษ    
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถิ่น 
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับสภาพ  
ปญหาที่เกิดขึน้กับทรัพยากร 
ธรรมชาติในทองถ่ิน 

 

  

2. นักเรียนแบงกลุมทําใบ 
กิจกรรมที่ 3/4  (การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ) และ       
ใบกิจกรรมที่ 3/5 (วิธีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ประหยดั  และคุมคา) 

-ใบกิจกรรมที ่3/4  
(การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ) 
-ใบกิจกรรมที ่3/5  

- การประเมิน 
ผลงาน 

-แบบประเมนิ 
ผลงาน 

ความรูเพิ่มเตมิ 
สภาพปญหาของทรัพยากรธรรมชาติ 
*  ปญหาการใชน้ํา        -น้ําเสียจากโรงงาน 
*  ปญหาการใชดิน        -การใชยาฆาแมลง 
*  ปญหาอากาศเสีย        -ปลอยควันพิษ 
*  ปญหาการใชปาไม    -ปาไมถูกทําลาย 
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กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 

3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน 

 
 

-การประเมินการ
นําเสนอผลงาน 

-แบบประเมนิการ
นําเสนอผลงาน 

4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วิธีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางประหยัดและคุมคา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

*  น้ํา   -  ไมเปดกอกนน้ําทิ้งไว    -นําน้ําที่ใชแลว
ไปใชประโยชนอยางอื่นตอ  -ไมทิ้งขยะลงในน้ํา  
 -ไมเปดไฟทิ้งไวเพราะกระแสไฟฟาผลิตมาจาก
กระแสน้ํา      
  *  ดิน - ไมเผาวังขาวเพราะทําใหความสมบูรณ
ของดินลดลง -ไมปลูกพืชซํ้ากันหลายครั้งเพราะ
จะทําใหดินสญูเสียแรธาตุอาหาร -ปลูกพืชคลุม
ดิน   
 *  อากาศ -ปลูกตนไมเพิ่ม  
 -ใชน้ํามันทีไ่รสารตะกั่ว   - ไมเผาขยะ 
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ใบกิจกรรมที่ 3/1 
ชื่อ……………………………………………….…….ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เลขท่ี ………………….. 
วันที่……….……เดือน…………………...…………………….พ.ศ. …………………………………. 

 

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนสํารวจทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 
 

1. ……………………………..………………                      ชวยสํารวจหนอยนะครับ 

2 .……………………………………... 
 
 
                                                             3.……………………………………                
 
 
          4.……………………………………. 
 
 
                       5.……………………………………. 
 
                                             6.…………………………………….. 
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 ใบกิจกรรมที่ 3/2 
ชื่อ……………………………………………………………….ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เลขท่ี ………… 
วันที่……….……เดือน…………………...…………………….พ.ศ. ………………………………….. 

 
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 

คําชี้แจง     นักเรียนบอกประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 

ทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
คําชี้แจง     นักเรียนบอกสาเหตุจากสภาพปญหาของทรัพยากรธรรมชาติที่เราพบในทองถิ่น 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปญหา 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 3/4 
ชื่อ…………………………………………………….ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เลขท่ี …………….…….. 
วันที่……..….……เดือน………………………...…………………….พ.ศ. …………………………… 

 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนบอกวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 

     น้ํา 
 
 
 
 

 
 
 
 

                     ดิน 

 
 
 

 
                 ปาไม 

 
 

 

 
 
 
 

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

 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนบอกวิธีการในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดคุมคาสามารถ  
                  ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
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แบบฝกทักษะ 4 
ช่ือ…………………………………………………….ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่ ………… 
วันที่……….……เดือน…………………...…………………….พ.ศ. ……………….……….. 

 

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 
คําชี้แจง     นักเรียนนําคําจากกรอบมาเติมลงในประเภทของทรัพยากรธรรมชาติใหถูกตอง 
 

             ถานหิน            น้าํมันเชื้อเพลิง          แสงแดด           แกส       อากาศ 
             น้ํา              ปาไม               พืช           สัตวปา 

 

                                        ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

         ใชแลวหมดไป                …………………………………………….…………. 
 
 
     ใชแลวเสื่อมคุณภาพ            ………………………………………………………… 
 
 
     ใชแลวสรางทดแทนได         ….……...………………………………………….….. 
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บันทึกหลังสอน 
 
1.   ผลการจัดการเรียนรู 

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

2.    พฤติกรรมนักเรียน   เดน  /  ดอย 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.  แนวทางแกไข 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

 
ลงชื่อ     …………………………………….   ผูสอน 

                                        วัน…….…./เดือน…….. ./ป………… 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรยีนรูที่     4                                                                                                  เร่ือง      สารรอบตัวเรา 

ชั้นประถมศกึษาปที่     3                                                                                เวลา       10     ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่   1     ว 3.1 , ว 3.2, ว 8.1 
  
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุที่นํามาทําของเลน    ของใช (ว 3.1 – 2) 
2. วิเคราะหขอมูลและอธิบายของเลน   ของใช  ซ่ึงมีสวนประกอบหลายสวน  ใชวัสดหุลายชนิด (ว 3.1 – 2) 
3. รวบรวมขอมลู   อธิบายประโยชนของวัสดุที่นํามาทําของเลน   ของใช  และเลือกใชวสัดุส่ิงของ ไดอยาง

เหมาะสมและปลอดภัย  (ว 3.1 – 2) 
4. รวบรวมขอมลู    ทดลอง   และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวสัดุเมื่อบีบ   บิด  ทุบ  ดัด   ดงึ ทําใหรอน

ขึ้น   หรือทําใหเยน็ลง (ว 3.2 – 1) 
5. รวบรวมขอมลู    อธิบาย  และนําเสนอขอมูลประโยชน และอันตรายทีเ่กิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

วัสดุ  (ว 3.2 – 1) 
6. ออกแบบประดิษฐ   และนําเสนอของเลน   ของใชที่ทําจากวัสดุทีห่างายในทองถ่ิน (ว 3.2 –1) 
7. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศกึษาตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ  (ว 8.1 – 1) 
8. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ  ศึกษาคนควาโดยใชความคิดของตน  ของกลุม และคาดการณ

ส่ิงที่จะพบจากการสังเกต สํารวจตรวจสอบ  (ว 8.1 – 2) 
9. เลือกใชวัสดุอุปกรณเครื่องมอืที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกขอมูล (ว 8.1 – 3) 
10. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลจากกลุมเปนองคความรู (ว 8.1 – 6) 
11. นําเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจาและเขยีนแสดงกระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืนเขาใจ                     

(ว 8.1 – 8) 
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สาระการเรียนรู 
1. การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุบางอยางที่ทําของเลน  ของใช  และการสํารวจชนิดของวัสดุที่ทําของเลน 

ของใช 
2. การสืบคนขอมูลและการอภิปรายประโยชนของวัสดุตาง ๆ ที่นํามาทําของเลน   ของใช   และเลือกใชวัสดุได

อยางเหมาะสมและปลอดภัย 
3. การออกแบบและการประดษิฐของเลนของใชจากวสัดุทีห่าไดในทองถ่ิน 
4. การสังเกต     การสํารวจ    การทดลอง    และการอภิปรายการทดลอง     การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ  

เมื่อบีบ   บิด   ทุบ   ดัด   ดึง   ทําใหรอนขึ้นหรือทําใหเย็นลง 
5. การสํารวจ     การสืบคนขอมูล     การอภิปราย    และการนําเสนอประโยชน    และอันตรายที่เกิดขึ้น   

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 
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     กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

ชั่วโมงที่ 1 – 2: สมบัติของวสัดุ (สํารวจและ
จําแนกวัสดุ) 
1. นักเรียนแตละกลุมนําของเลนหรือของใช  
ที่นักเรียนเตรยีมมากองรวมกัน ครูซักถาม 

นักเรียนเกีย่วกบัสิ่งของที่นํามา  เชน   
           - นักเรยีนนําของเหลานี้มาจากทีใ่ด   
เหตุใดจึงเลือกนํามา 
           - ส่ิงของเหลานี้มีลักษณะอยางไรบาง      
           - นักเรยีนคิดวาสิ่งของที่นักเรียนนํามา   
มีส่ิงใดที่มีลักษณะเหมือนกนับาง หรือมีส่ิงใด
แตกตางกนั 

 
 
- ของเลนหรือ 
   ของใช 
 
 
 
 
 

  

2. นักเรียนแบงกลุมและจําแนกสิ่งของตาง ๆ 
ตามเกณฑของนักเรียนเอง  บนัทึกผล 
ลงในใบกจิกรรมที่ 4/1  (จําแนกอยางไรดีเอย)   
 

-ใบกิจกรรมที ่4/1 
(จําแนกอยางไร     
ดีเอย)   
 

- การประะเมนิ  
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง 
วิทยาศาสตร 
(การสังเกต 
 การจําแนก
ประเภท) 

- แบบประเมนิ 
ทักษะ   
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร 
(การสังเกต 
การจําแนก
ประเภท) 

3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอมูล  และ 
รวมกันอภิปรายเกีย่วกับการจําแนกและ   
เกณฑทีใ่ชในการจําแนก   

 - การประเมิน
การนําเสนอ 
ผลงาน 

- แบบประเมนิ 
การนําเสนอ 
ผลงาน 
 

4. นักเรียนสรุปและอภิปรายผลการทํา  
กิจกรรมรวมกนั 
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     กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

ชั่วโมงที่ 3–4 :สมบัติของวัสดุ(สวนประกอบ
และประโยชนของวัสดุ) 
1. นักเรียนแบงกลุมรวมกันวิเคราะหขอมูล 
จากของเลนหรือของใชที่นํามาจัดกลุมวา 
มีสวนประกอบอะไรบาง   แตละสวนหรือ 
แตละอยางมีประโยชนเหมือนกัน หรือ
แตกตางกนั   นักเรียนมีวิธีการอยางไร  จะ
เลือกใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย  ตามใบ
กิจกรรมที่ 4/2 (สวนประกอบและประโยชน 
ของวัสดุ)  

 
 
- ใบกิจกรรมที่ 4/2 
(สวนประกอบ
และประโยชน 
ของวัสดุ )  
- ของเลนหรือ 
   ของใช 
 

 
 
- การประเมิน 
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง 
วิทยาศาสตร 
(การสังเกต 
การจําแนก 
ประเภท) 

 
 
- แบบประเมนิ 
ทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร 
(การสังเกต 
การจําแนก 
ประเภท) 

2. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน     
3. นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
สมบัติของวัสดุที่นํามาทําของเลนหรือของใช
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ  และเขียนรายงาน   

แหลงเรียนรูตาง ๆ 
(หองสมุด,   
หองวิทยาศาสตร ,
คอมพิวเตอร) 

  

4. นักเรียนนําเสนอรายงานตอช้ันเรียนและ 
รวมกันอภิปรายใหไดวา  ของเลนหรือ 
ของใชตาง ๆ ทําจากวัสดุตางชนิดกัน   และ 
มีสมบัติแตกตางกัน ลักษณะการใชงาน  
รวมทั้งประโยชนและความปลอดภัยที่
แตกตางกนั 

 - การประเมิน
การนําเสนอ 
ผลงาน 
 

- แบบประเมนิ 
การนําเสนอ  
ผลงาน 
 

5. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ 5 - แบบฝกทักษะ 5 - การ
ประเมินผลงาน 

- แบบประเมนิ   
ผลงาน 

6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป อภิปราย    
เกี่ยวกับสมบัต ิ สวนประกอบ ประโยชน    
และความปลอดภัยของวัสดทุี่นํามาทํา        
ของเลนหรือของใชรวมกนั 
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      กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

ชั่วโมงที่ 5–7 : การเปล่ียนแปลงของวัสดุและ
ผลการเปล่ียนแปลงของวัสด ุ
1. ครูถามนักเรียนถึงวัสดุทีน่ํามาทําของเลน
หรือของใช 
- นักเรียนคิดวาวัสดุตางๆมีการเปลี่ยน 
แปลงลักษณะและรูปรางไดหรือไม 
- ถามีการเปลี่ยนรูปรางนักเรยีนคิดวา   
จะมีการเปลีย่นลักษณะและรูปรางอยางไร 
-  ทําไมจึงเปนเชนนั้น   
2. ครูแจกดนิน้ํามันใหนักเรียน คนละ 1 กอน  
แบงใหเพื่อนในกลุมเทาๆ กนั  นําดินน้ํามนัมา
ทดลอง  บีบ  บิด  ทุบ   ดัด  ดึง  ทําใหรอนขึ้น
หรือเย็นลง  รวมกันอภิปราย พรอมทั้ง สังเกต 
รูปรางลักษณะของดินน้ํามนั เมื่อถูกแรง
กระทําในลักษณะตางๆ 
 
3. นักเรียนทําการทดลองตามใบกิจกรรม       
ที่ 4/3 แผนที่ 1 และ 2 (การเปลี่ยนแปลง 
รูปรางของวัสดุ)       
ครูแนะนํานักเรียนเกีย่วกับการ   
ทดลองใหนกัเรียนสังเกตอยางละเอียด   
บันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 4/3 แผนที่ 1 
และ 2  (การเปลี่ยนรูปรางของวัสดุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดินน้ํามนั 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรมที่ 4/3 
แผนที่ 1 และ 2  
(การเปลี่ยนแปลง
รูปรางของวัสดุ) 
-กระดาษ 
-ปูนปลาสเตอร 
-กรรไกร/คัดเตอร 
-กาว 
-แทงแกวคนสาร 
-ภาชนะ 
-น้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - การประเมิน  
 จิตวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
- การประเมิน      
ผลงาน 
- การประเมิน
ทักษะ กระบวน 
การทาง 
วิทยาศาสตร 
- การสังเกต 
- การทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -แบบประเมนิ
จิตวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
-แบบ
ประเมินผลงาน 
- แบบประเมนิ 
  กระบวนการ 
 ทํางานทาง 

 วิทยาศาสตร 
 - การสังเกต 
 - การทดลอง 
 
 

ความรูเพิ่มเติม 
วัสดุท่ีทําใหรอนขึ้นหรือเย็นลง อาจใช
ความรอนจากเทียน แสงแดด  เปนตน   
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     กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

4. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการ     
ปฏิบัติกิจกรรมตอช้ันเรียน 
 

 
 

- การประเมิน
การนําเสนอ 
ผลงาน 

- แบบประเมนิ
การนําเสนอ 
ผลงาน 

5. นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการ        
เปล่ียนแปลงของวัสดุตางๆ  ที่เกิดจาก 
การกระทํา  เชน  บีบ  บิด  ทบุ  ดัด  ดึง         
ทําใหรอนขึ้นหรือทําใหเย็นลง 

   

6. ครูใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกับประโยชนและ
อันตรายที่เกดิขึ้นจากการเปลี่ยนเปลงของวัสดุ   

   

ชั่วโมงที่ 8-10 : การออกแบบและประดิษฐ    
ของเลน  ของใช 
1. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบั 
ประโยชนและความปลอดภยัของวัสดุที่       
นํามาทําของเลน ของใช  และรวมกันคดิ
วิเคราะหเกีย่วกับการนําวัสดตุาง ๆ มาใช     
ในการประดิษฐของเลนหรือของใช 

   

2. นักเรียนแบงกลุมรวมกันออกแบบประดิษฐ
ของเลนหรือของใชที่ทําจากวัสดุที่หางาย 
ในทองถ่ินมากลุมละ  1  ชนดิ 

   

3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ ของเลน หรือ ของใช  
ของ แตละกลุมวาออกแบบอยางไร  ใชวสัดุ
อะไรเหมาะสมหรือไม ส่ิงประดิษฐนั้นนําไป    
ใชประโยชนอะไรไดบาง 

   

4. นักเรียนแตละกลุมรวมกนัประดิษฐของ
เลนหรือของใช โดยใชวัสดใุนทองถ่ิน 

 -  วัสดุในทองถ่ิน     

5. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานตอ     
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ใบกิจกรมที่ 4/1 
ชื่อ…………………….............………….………ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่ …….…….. 
วันที่…………….เดือน………..............…………………………พ.ศ.……………….……. 
 
                                                   จําแนกอยางไรดีเอย 

 

คําชี้แจง         นักเรียนสํารวจและจําแนกวัสดทุี่เปนของเลนหรือของใชแลวใส  
                      เคร่ืองหมาย      ในชองเกณฑที่ใชในการจําแนก 

ชื่อของเลน ของใช เกณฑที่ใชในการจําแนกวัสดุ 
ของเลน ของใช ไม พลาสติก ผา เหล็ก กระดาษ อ่ืนๆ 
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ใบกิจกรรมที่ 4/2 
   ชื่อ……………………………………ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   เลขที่ ……….. 
  วันที่……………….เดือน……………………………..พ.ศ. …………………. 
 

                                        สวนประกอบและประโยชนของวัสดุ 
 
  คําชี้แจง   นักเรียนบอกชื่อของเลน ของใช  สวนประกอบและประโยชนของวัสดุ 
 

ชื่อของเลนของใช สวนประกอบของวัสดุ ประโยชน 
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แบบฝกทักษะ  5 
 

ชื่อ ……………………..............…………………..………ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3    เลขที่ ……….…… 
วันที่  ……………………….เดือน …………........................................……………………. พ.ศ. ………………….. 

 

คําชี้แจง    นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้   
 

1 
 
 

 
 
 

จากของเลนขางตน วัสดุที่ไมควรนํามาเลน  คือ ……...........…….…………………………. 
เพราะ ……………………………………………….........………………………………… 
2.  สวนใหญของเลนหรือของใชที่นักเรียนนํามา  มีวัสดุใดเปนสวนประกอบมากที่สุด 
…………………………………………..............………………………………………………………………….. 

………………………………………..........……………………………………………….. 
3.  วัสดุใดในทองถิ่นของนักเรียน ที่สามารถนํามาเปนสวนประกอบในการประดิษฐของเลน   
ของใช 
……………………………………….........……………………………………………….. 
…………………………………………..........…………………………………………..…
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แผนที่ 1 
  ใบกิจกรรมที่  4/3 

ชื่อ…………….………………....................……… ชั้นประถมศึกษาปที่ 3    เลขที่ ………… 
วันที่ ……………  เดือน ……..............…………………..………………… พ.ศ. …………. 

 
 

คําชี้แจง     นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ แลวตอบคําถาม   
อุปกรณการทดลอง 
           1. กระดาษเทาขาว    2. ปูนปลาสเตอร     3. น้ํา     4.  กรรไกร/คตัเตอร 
           5. แทงแกวคนสาร     6. ภาชนะสําหรับผสมปูนปลาสเตอร       7 .กาว 

วิธีทํากิจกรรม 
1. นักเรียนนํากระดาษเทาขาว  มาออกแบบรปูทรงตางๆ เพื่อใชเปนแบบพิมพ 
2. เทน้ําลงในภาชนะสําหรับผสมปูนปลาสเตอรคอยๆโรยปูนปลาสเตอรลงไป 
3. ใชแทงแกวคนสาร คนปูนปลาสเตอรใหเปนเนื้อเดยีวกัน 
4. เทสวนผสมในขอ 3 ลงในแบบพิมพสังเกตการเปลี่ยนแปลง 
5. ทิ้งไวประมาณ 30 นาทีแลวนําออกจากแบบพิมพสังเกตการเปลี่ยนแปลง 

คําถาม   
           1. ปูนปลาสเตอรกอนดําเนนิการทาํกิจกรรมมีลักษณะเปนอยางไร 
               ………………………………………………..............................................……………………………… 
           2. เมื่อโรยปูนปลาสเตอรลงไปบนน้ําเกิดการเปลีย่นแปลงอยางไร 
               …………………………………………………………………................................................…………. 

3. ขณะเทปนูปลาสเตอรลงในแบบพมิพ แลวถือไวสักครู นักเรียนรูสึกอยางไร 
     …………………………………………………………............................................…………………. 
3. เมื่อเวลาผานไป 30 นาที ปูนปลาสเตอรมีลักษณะอยางไร 

…………………………………………………………..........................................…………………. 
4. นักเรียนสรุปผลการทํากิจกรรมนี้วาอยางไร 

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

 การเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสด ุ
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แผนที่ 2 
ใบกิจกรรมที่ 4/3 

   ชื่อ………………………………………ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  เลขที่ ……..…… 
   วันที่………………………….เดือน…………………………….พ. ศ……….….. 

 
                                           การเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสดุ 
   คําชี้แจง    นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

ภาพการกระทํา ลักษณะของวัสดุ 
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สาเหตุที่ทําใหวัสดุเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
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บันทึกหลังสอน 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 

พฤติกรรมผูเรียน ( เดน / ดอย ) 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 

แนวทางแกไข 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………….. ผูสอน 
                                (…………………..…………………..) 
                   วัน……...  เดือน………. ป…………            
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรยีนรูที่     5                                                                                            เร่ือง      แรงและการเคลื่อนที่ 

ชั้นประถมศกึษาปที่     3                                                                              เวลา       15         ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่   1     ว 4.1, ว 8.1  
  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  เมื่อถูกแรงกระทํา (ว 4.1 – 1) 
2. ทดลองและอธิบายแรงดึงดดูของโลกทําใหวัตถุตกลงสูพื้นโลก และทาํใหวตัถุมีน้ําหนัก (ว 4.1 – 2) 
3. จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบกบัสิ่งที่คาดการณไวและนําเสนอผลงาน (ว 8.1 – 4) 
4. ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจตรวจสอบ (ว 8.1 – 5) 
5. แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลจากกลุมเปนองคความรู (ว 8.1 – 6) 

 

สาระการเรียนรู 
1. การทดลองเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อถูกแรงกระทํา 
2. การทดลองและการอภิปรายเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก ทําใหวตัถุตกลงสูพื้นโลก และทําใหวตัถุมี

น้ําหนกั 
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     กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

ชั่วโมงที่ 1-4 : แรงกับการเคลื่อนท่ี (วัตถุ
เคล่ือนท่ีอยางไร) 
1.นักเรียนหาวธีิที่ทําใหวัตถุบนโตะนกัเรียน
เคลื่อนที่ในลักษณะตางๆ  
 

 
 

- อุปกรณที่มีอยู
บนโตะ เชน  
ดินสอ ไมบรรทัด 
สมุด หนังสือ ฯลฯ 

  

2. แบงนักเรยีนเปนกลุมปฏบิัติกิจกรรม             
 ตามใบกิจกรรมที่ 5/1( สนุกกับการออกแรง) 
และ บันทึกผลการทํากิจกรรม 

- ใบกิจกรรมที่ 5/1 
(สนุกกับ 
การออกแรง) 

-การประเมิน 
  ผลงาน 

-แบบประเมนิ    
  ผลงาน 

3.นักเรียนแตละกลุมเสนอผลการทํากิจกรรม 
  รวมกัน 

 - การประเมิน 
นําเสนอผลงาน 

- แบบประเมนิ
การนําเสนอ 
ผลงาน 

4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปใหไดวา 
  การออกแรงดึงและผลัก ทาํใหวตัถุเคลื่อนที่ 

 
 

  

ชั่วโมงที่ 5-9  : แรงทําใหวัตถเุปล่ียนแปลง 
การเคลื่อนท่ี 
1.ครูซักถามนักเรียนถึงการออกแรงวานอก 
  จากการออกแรงดวยวิธีการดึงและผลักแลว   
   นักเรียนคิดวายังมีวิธีการอืน่ๆอีกหรือไม      
   ที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ และรวมกันอภิปราย 

  
 
 

 
 
 

2.นักเรียนแบงกลุมรับอุปกรณ ปฏิบัติ 
กิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 5/2 (แรงทําใหวตัถุ
เปล่ียนแปลงการเคลื่อนที่) 
 
 
 

- ใบกิจกรรมที่ 
5/2(แรงทําใหวัตถุ
เปล่ียนแปลงการ
เคลื่อนที่) 
-ลูกฟุตบอล 
 

- การประเมิน
การทํางาน 
 
 

-แบบประเมนิ
การทํางาน 
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กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

3.นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรมรวมกนั  
  และอภิปรายจนไดขอสรุปดังนี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประเมิน
การนําเสนอ 
ผลงาน 

- แบบประเมนิ
การนําเสนอ    
ผลงาน 

ชั่วโมงที่ 10-15 “วัตถุตกถึงพื้นไดอยางไร” 
1. ครูใหนักเรียนโยนวัตถุตางๆ แลวครูถาม 
คําถามนักเรียน ดังนี ้
     -  เมื่อนักเรยีนโยนวัตถุตางๆ แลว     
        วัตถุตกในลักษณะใด 
     - ทําไมวัตถุจึงตกในลักษณะเชนนัน้              

 
วัตถุตางๆ 
(ยางลบ  
ไมบรรทัด 
กระดาษ ปากกา 
ดินสอ ฯลฯ) 

  

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม 
ที่ 5/3 (วัตถุตกถึงพื้นไดอยางไร) 

- ใบกิจกรรมที่ 5/3 
(วัตถุตกถึงพื้นได
อยางไร) 

  

3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติ 
  กิจกรรมตอช้ันเรียนและรวมกันสรุป ดังนี้  
 วัตถุตกถึงพื้นไดเนื่องจาก “แรงดึงดูดของ   
  โลก”  ไมวานักเรียนจะปลอย ขวางหรือโยน 
  วัตถุในลักษณะใดก็ตาม 

 - การประเมิน
การนําเสนอ      
 ผลงาน 

- แบบประเมนิ
การนําเสนอ    
ผลงาน 

 
 

ความรูเพิ่มเติม 
แรงทําใหวัตถุเปล่ียนแปลงการเคลื่อนที่ โดยเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเปนเคลื่อนที่
หรือวัตถุท่ีเคล่ือนที่อยูแลวเคลื่อนที่เร็วขึ้น ชาลง หรือหยุดนิ่ง  แรงนอกจาก
จะทําใหวัตถุเปล่ียนแปลงการเคลื่อนที่แลว  ยังทําใหวัตถุเปล่ียนแปลง 
รูปรางไดอีกดวย  ดังเชน   การบีบ  ทุบ   ดัด  ดึง  ดังที่นักเรียนเคยทดลอง 
มาแลว 
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     กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดงันี้ 
      1. นําหนังสือวางบนฝามือ 
      2. ยกเกาอี ้
      3. หิ้วกระเปาหนังสือ 
     ครูถามนักเรียนดังนี ้
       - เมื่อวางหนังสือลงบนฝามือนักเรียนรูสึก
อยางไร 
       - เมื่อยกเกาอี้นักเรียนรูสึกอยางไร 
       - เมื่อหิว้กระเปาหนังสือนักเรียนรูสึก
อยางไร 
  

- วัตถุตางๆ เชน 
หนังสือ เกาอี้ 
กระเปา 

  

5.นักเรียนสังเกตลักษณะและสวนประกอบ
ของตาชั่งสปริงและฝกใชตาชั่งสปริง ดังนี้ 
ใชมือดึงใหสปริงยืด  ถาออกแรงนอยสปริงจะ
ยืดนอย ถาออกแรงมากสปรงิจะยดืมากและชี้
ให     นักเรียนเห็นวาคาของแรงที่อานไดจาก 
ตาชั่งสปริงจะมีหนวยเปนนวิตัน 

- ตาชั่งสปริง 

 
 

   

6. นักเรียนทุกคนฝกปฏิบัติการใชตาชั่ง   
    สปริงตามใบกิจกรรมที่ 5/4 (น้ําหนักของ 
   วัตถุกับตาชัง่สปริง) 

- ใบกิจกรรมที่ 5/4  
(น้ําหนกัของวตัถุ
กับตาชั่งสปริง) 
-  ตาชั่งสปริง 
-  ส่ิงของที่เตรียม 
   มาชั่ง 
 
 

- การประเมิน
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง 
วิทยาศาสตร 
   - การสังเกต       
   - การวดั 
   - การคํานวณ 
- การประเมิน 
จิตวิทยาศาสตร 

- แบบประเมนิ 
  ทักษะกระบวน 
  การทาง 
  วิทยาศาสตร 
    - การสังเกต 
    - การวดั 
     - การคํานวณ 
- แบบประเมนิ
จิตวิทยาศาสตร 
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     กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

7. นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํา 
  กิจกรรมและสรุปใหไดวาน้ําหนกัของวตัถุ 
  คือ  แรงดึงดดูที่โลกกระทําตอวัตถุนั่นเอง 

   

8. นักเรียนศึกษาใบความรูเพิ่มเติมและทํา
แบบฝกทักษะ 6 

  -แบบฝกทักษะ 6 -การประเมิน 
ผลงาน 

-แบบประเมนิ 
ผลงาน 
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ใบกิจกรรมที่ 5 / 1 
   ชื่อ………………………….............…………..ชั้นประถมศึกษาปที่  3   เลขที่ ………….. 
    วันที่…………เดือน…………..............…………………………..พ . ศ .   ……………… 

                                                     แรงกับการเคลื่อนที ่
                                                     สนุกกับการออกแรง 
คําชี้แจง    นักเรียนดูภาพแลวตอบคําถาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นักเรียนยกตัวอยางการออกแรงทีแ่ตกตางจากกิจกรรมในภาพมา 3 วิธี 
1 ………………………………………………………..………………………………… 
2 ………………………………………………………......……………………………… 
3 ………………………………………………………………......……………………… 

ภาพกิจกรรม วิธีการออกแรง 
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ใบกิจกรรมที่ 5 / 2 
   ชื่อ………………………………..............……..ชั้นประถมศึกษาปที่  3   เลขที่ ………….. 
   วันที่…………เดือน………………............……....……..…………..พ . ศ . ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

คําชี้แจง    ใหนักเรียนทํากิจกรรมตามภาพแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
                  ของฟุตบอลและบันทกึผลการทํากิจกรรม 

ภาพกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 

เตะลูกฟุตบอลที่กําลังอยูนิ่ง 
……………………………………………
…………………………………………… 

 
 
 
 

เตะลูกฟุตบอลไปในทิศทางเดียวกับ      

ลูกฟุตบอลทีก่ําลังเคลื่อนที่ 
……………………………………………
…………………………………………… 

 
 
 
 

เตะลูกฟุตบอลไปชนกําแพง 

……………………………………………
…………………………………………… 

 
 
 
 

เตะลูกฟุตบอลไปใหเพื่อนรบั 

……………………………………………
…………………………………………… 

แรงทําใหวตัถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
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ใบกิจกรรมที่ 5 / 3 
   ชื่อ……………………………...............………..ชั้นประถมศึกษาปที่  3   เลขที่ ………….. 
  วันที่…………เดือน……………..………………………..พ . ศ .   …………................…… 

 
 

คําชี้แจง   นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามภาพและเขียนลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกถึง
พ้ืนลงในชอง  
1. ปลอยวัตถุในแนวดิ่ง 
 
 
 
2. ขวางวัตถุในแนวราบ 

 
 
 
3. โยนวัตถุขึ้นสูดานบน 

 
 
 
 

4. คําถาม 
     - เมื่อนักเรียนปลอยวัตถุในแนวตาง ๆ วัตถุมีการเคลื่อนที่  และตกถึงพื้นดวยแรงใด 
     …………………………………………………………….............................……………………… 
     ………………………………………………………………….............................………………… 

 

วัตถุตกสูพื้นไดอยางไร 
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ใบกิจกรรมที่ 5 / 4 
   ชื่อ………………………………..............……..ชั้นประถมศึกษาปที่  3   เลขที่ ………….. 
  วันที่…………เดือน….............…………………………………..พ . ศ .   ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

คําชี้แจง    นักเรียนชั่งสิ่งของและบันทึกในตารางบันทึกผล 
 

ลําดับที่ รายการสิ่งของที่ชั่ง น้ําหนักโดยประมาณ 
(นิวตัน) 

น้ําหนักที่ชั่งได 
( นิวตัน ) 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

 

• สิ่งของที่หนักที่สุดคือ …………………สิ่งของที่เบาที่สุดคือ ………………… 
• ของสองสิ่งนี้มีน้ําหนักตางกัน ……………นิวตัน 

 น้ําหนักของวัตถุกับตาชั่งสปริง 
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แบบฝกทักษะ 6 
   ชื่อ…………………………………...............…..ชั้นประถมศึกษาปที่  3   เลขที่ ………….. 
  วันที่…………เดือน……..................……………………………..พ . ศ .   ………...……… 

 
                                                 แรงและการเคลื่อนที่ 
คําชี้แจง     นักเรียนตอบคําถามใหถูกตอง 
1. นักวิทยาศาสตรที่คนพบแรงโนมถวงของโลก คอื 
    ……………………………………………………………........................……………….. 
    .............................................................................................................................................. 
2. น้ําหนักของวัตถุเกิดจาก 
    ……………………………………………………........................……………………….. 
    .............................................................................................................................................. 
3. หนวยวัดน้ําหนักของวัตถุ คือ 
    …………………………………………………………………………….......................... 
    ............................................................................................................................................... 
4. ถาแรงดงึดูดของโลกที่กระทําตอวัตถุมีคามาก วัตถุจะมีน้ําหนัก 
    ………………………………………….........................………………………………….. 
    ............................................................................................................................................... 
5. ถาแรงดงึดูดของโลกที่กระทําตอวัตถุมีคานอย วัตถุจะมีน้ําหนัก 
    ……………………………….........................…………………………………………….. 
    ............................................................................................................................................... 
6. เราเรียกแรงที่กระทําตอวัตถุวา 
    ………………………………………………………………….......................………….. 
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บันทึกหลังสอน 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
พฤติกรรมผูเรียน ( เดน / ดอย ) 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแกไข 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
                               ลงชื่อ …………………………….  ผูสอน 
                          (…………………………….)                                   
        วัน………/ เดือน……….  / ป…..…  
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรูที่     6                                                                                         เรื่อง     ไฟฟาในบาน  
ชั้นประถมศกึษาปที่   3                                                                                        เวลา       15     ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่   1     ว 5.1, ว 8.1 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. สืบคนขอมูลและอธิบายแหลงพลังงานจากธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟา (ว 5.1 – 3) 
2. สืบคนขอมูลและอธิบายแหลงพลังงานที่มีจํากัดและแหลงพลังงานหมุนเวียน (ว 5.1 – 3) 
3. สืบคนขอมูลและบอกวิธีการประหยัดไฟฟาและการใชเครื่องใชไฟฟาอยางปลอดภัย  (ว 5.1 – 3) 
4. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ  ศึกษาคนควาโดยใชความคิดของตน  ของกลุมและ

คาดการณสิ่งที่จะพบจาการสังเกต สํารวจตรวจสอบ  (ว 8.1 – 2) 
5. เลือกใชวัสดอุุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกขอมูล (ว 8.1 – 3) 
6. จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณไวและนําเสนอผลงาน (ว 8.1 – 4) 
7. อธิบายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบตามความเปนจริง มีแผนภาพประกอบคําอธิบาย             

( ว 8.1 – 7) 
สาระการเรียนรู 

1. การสืบคนขอมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  ที่นํามาผลิตพลังงานไฟฟา 
2. การสืบคนขอมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับแหลงพลังงานหมุนเวียน 
3. การสืบคนขอมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา 
4. การสํารวจเครื่องใชไฟฟาในบาน และการอภิปรายการใชเครื่องใชไฟฟาอยางถูกตอง  และ

ปลอดภัย 
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   กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือ/แหลงเรียนรู 
การวัด และ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

ชั่วโมงที่ 1-4 : ไฟฟามาจากไหน 
1. ครูถามนักเรียนเกีย่วกับแหลง พลังงานใน
ธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟาทุกวันนี้  นักเรยีนทราบ
หรือไมวามาจากที่ใดบาง 

   

2. นักเรียนแบงกลุมรวมกันสืบคนขอมูล 
เกี่ยวกับแหลงพลังงานจากธรรมชาติที่ใชผลิต
พลังงานไฟฟา และจัดทํารายงาน 

- แหลงเรยีนรู 
(หองสมุด,   หอง
วิทยาศาสตร ฯลฯ) 

  

3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอรายงานตอ 
  ชั้นเรียน 

 - การประเมิน
การนําเสนอ  
  ผลงาน    

- แบบประเมนิ
การนําเสนอ     
ผลงาน 

4. นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับพลังงานจาก
ธรรมชาติ 

   

5.  ครูใหความรูเพิ่มเติม(จากใบความรูสําหรับครู)    
ชั่วโมงที ่5-7  พลังงานมีจํากดัและพลังงาน
หมุนเวียน 
1. นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากแหลงเรียนรูตางๆมา
รวมกันวิเคราะหขอมูลลงในใบกิจกรรมที่ 6/1 
(พลังงานไฟฟาจากธรรมชาติ) 
 

 
 
- แหลงเรยีนรูตางๆ   
- ใบกิจกรรมที่ 6/1 
(พลังงานไฟฟาจาก
ธรรมชาติ) 

  

2. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอมูลตอ 
ชั้นเรียน 

 - การประเมิน
การนําเสนอ 
 ผลงาน 

- แบบประเมนิ
การนําเสนอ 
ผลงาน 

3. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปจาก 
แผนภูมแิหลงพลังงานใหไดวาแหลงพลังงานที่มี
จํากัดไดแก น้าํมัน ถานหิน  แกสธรรมชาติ  สวน
แหลงพลังงานหมุนเวียนไดแก ลม น้ํา 
แสงอาทิตยโดยใช แผนภูมิสรุปแหลงพลังงาน 

- แผนภูมิสรุป
แหลงพลังงานที่มี
จํากัดและแหลง
พลังงานหมุนเวียน 
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   กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

ชั่วโมงที่ 8-11 : เคร่ืองใชไฟฟาในบาน 
1. ครูสนทนากับนักเรยีนถึงเครื่องใชไฟฟาใน 
บาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะอํานวยความสะดวกให 
กับมนุษยในสงัคมปจจุบันและอนาคตมาก 
ยิ่งขึ้นทุกวัน เชน เครื่องใชไฟฟาประเภทให 
ความรอน ประเภทใหแสงสวาง ประเภทให 
พลังงานกล 

   

2. นักเรียนแบงกลุมสํารวจเครื่องใชไฟฟาในบาน 
และบันทึกผลลงในใบกจิกรรมที่ 6/2 (สํารวจ
เครื่องใชไฟฟาในบาน)       

- ใบกิจกรรมที่ 6/2 
(สํารวจ
เครื่องใชไฟฟาใน
บาน) 

 
 
 

 

3.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการสํารวจของ
เครื่องใชไฟฟา 

 - การประเมิน
การนําเสนอ 
ผลงาน 

- แบบประเมนิ
การนําเสนอ    
ผลงาน 

ชั่วโมงที่ 12-15: ใชไฟฟาอยางไรใหประหยัดและ
ปลอดภยั 
1. ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการใช
เครื่องใชไฟฟารวมทั้งประโยชนและโทษของ
การใชเครื่องใชไฟฟานัน้ๆ 

  
 
 

 
 
 

2. นักเรียนแบงกลุมรวมกันสืบคนขอมูล   
การใชเครื่องใชไฟฟาในบานอยางไรจึงจะ   
ประหยดัและปลอดภัย 

- แหลงเรยีนรู   

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม 
ที่ 6/3 (ใชไฟฟาอยางไรใหประหยดั 
และปลอดภยั) 

- ใบกิจกรรมที่ 
6/3 
(ใชไฟฟาอยางไร
ใหประหยดัและ
ปลอดภัย) 

- การประเมิน  
   ผลงาน 

- แบบประเมนิ  
   ผลงาน 
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   กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 

กิจกรรมการเรยีนรู 
ส่ือ/แหลง
เรียนรู 

การวัด 
และประเมนิผล 

เครื่องมือวัด 
และประเมนิผล 

4. ครูนําภาพโปสเตอรการใชเครื่องใชไฟฟาที่ 
  ไมถูกวิธีทําใหเกิดความเสยีหายตอชีวิต  
  ทรัพยสินของมนุษยอยางมากมายมหาศาลมา 
  สรุปใหนักเรยีนไดตระหนกัถึงการใช       
   พลังงานไฟฟาอีกครั้งหนึ่ง 

- ภาพโปสเตอร 
  การใชเครื่องใช 
 ไฟฟาที่ไมถูกวิธี 

  

5.ครูใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกบัหนวยที่ใช 
  ไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาชนิดตางๆ 

- ตารางแสดง
หนวยที่ใชไฟฟา
ของเครื่องใช 
ไฟฟาชนดิตางๆ 
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ใบกิจกรรมที่ 6 / 1 
   ชื่อ…………………………………….………..ชั้นประถมศึกษาปที่  3   เลขที ่………….. 
  วันที่…………เดือน………………………………………………..พ . ศ .   ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ………. 
 

 
 
  

 
 

 
คําชี้แจง    นักเรียนจําแนกประเภทของแหลงพลังงานไฟฟาจากธรรมชาติ 
                โดยใสเคร่ืองหมาย   แหลงพลังงานไฟฟา 

จากธรรมชาติ 
พลังงานมีจํากัด พลังงานหมุนเวียน 

แสงอาทิตย   

แกสธรรมชาติ   

ถานหิน   

น้ํามัน   

น้ํา   

ลม   

  คําถาม 
 นักเรียนมีวิธีการใชไฟฟาอยางไร  จึงจะทําใหเรามีไฟฟาใชตลอดไป 
 .......................................................................................................................................     
........................................................................................................................................
...................……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

 พลังงานไฟฟาจากธรรมชาติ 
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ใบกิจกรรมที่ 6 / 2 
   ชื่อ……………………………………….……..ชั้นประถมศึกษาปที่  3   เลขที ่………….. 
  วันที่…………เดือน………………………………………………..พ . ศ .   ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สํารวจเครื่องใชไฟฟาในบาน 

      
คําชี้แจง    นักเรียนวาดภาพและเขียนชื่อเคร่ืองใชไฟฟาในบานและบันทึกในตาราง 
 

ภาพเครื่องใชไฟฟา ชื่อเครื่องใชไฟฟา 
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ใบกิจกรรมที่ 6 / 3 
   ชื่อ……………………………………….……..ชั้นประถมศึกษาปที่  3   เลขที่ ………….. 
    วันที่…………เดือน…………………..…………………………..พ . ศ .   ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใชไฟฟาอยางไรใหประหยัดและปลอดภัย 

คําชี้แจง      นักเรียนรวมกันอภิปรายการใชเคร่ืองใชไฟฟาในภาพ และบอก
วิธีการใชเคร่ืองใชอยางถูกตอง และปลอดภัย 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………...................................................... 
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บันทึกหลังสอน 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
พฤติกรรมผูเรียน ( เดน / ดอย ) 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 
แนวทางแกไข 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                              ลงชื่อ …………………………….. ผูสอน 
                                                                                                      (………………………………)                                      
                                                                                                 วัน…….. /เดือน………....  / ป………. 
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เอกสารอางอิง 
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