แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เวลา 2.00 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 7 ดินนารู
เรื่อง องคประกอบของดิน
มาตรฐานการเรียนรู ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ
ของกระบวนการตางๆ ที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 6.1 ป.2/1 สํารวจและจําแนกประเภทของดิน โดยใชสมบัติทางกายภาพเปนเกณฑ
และนําความรูไปใชประโยชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1 ดานความรู
- อธิบายองคประกอบของดินได
1.2 ดานทักษะและกระบวนการ
การนําเสนอขอมูล ปฎิบัติงานโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
2. สาระการเรียนรู
ดินเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวย หินทีผ่ ุพัง แรธาตุตาง ๆ ซากพืช
ซากสัตวทเี่ นาเปอย น้ํา และอากาศ
3. กระบวนการจัดการเรียนรู
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบสรางความคิดรวบยอด
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
4. การบูรณาการ
1. สาระภาษาไทย (สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับดิน สรุปความคิดรวบยอด)
2. สาระภาษาตางประเทศ (คําศัพทเกี่ยวกับองคประกอบของดิน)
5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูใชคําถามและพูดคุยเกี่ยวกับดิน โดยใชคําถามนําเพื่อนําเขาสูบทเรียนดังนี้
- นักเรียนรูจักดินหรือไม
- ดินมีสีอะไรบาง

- ในดินมีองคประกอบอะไรบาง
- ดินพบไดตามสถานที่ใดบาง
2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา
5.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน เทา ๆ กัน เพื่อศึกษาดินที่นักเรียนเตรียมมาจากบาน
2. ครูใหนักเรียนเทดินทีเ่ ตรียมมาลงบนกระดาษ A4 แลวใชแวนขยาย ศึกษาสวนประกอบของ
ดินวามีสวนประกอบอะไรบาง
3. นักเรียนภายในกลุมรวมกันเกี่ยวกับองคประกอบของดินมีสงิ่ ใดประกอบอยูบาง
4. นักเรียนนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน ไมเกิน 3 นาที (ซึ่งนักเรียนควรนําเสนอวาดิน
ประกอบดวยกรวดทรายและซากพืช หรือซากสัตวปะปนอยูดวย
5. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับองคประกอบของดิน
5.3 ขั้นประเมินและสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันประเมินการนําเสนอขอมูลหนาชัน้ เรียนของแตละกลุม
2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับองคประกอบของดิน
3. ครูใหนักเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับบทเรียน
6. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู
6.1 สื่อและอุปกรณ
1. ใบกิจกรรม องคประกอบของดิน
2. แวนขยาย
3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ป. 2
4. ดิน
6.2 แหลงการเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองอินเตอรเนต

7. การวัดประเมินผล
ดาน
ดานความรู

น้ําหนัก
คะแนน
3

ดานทักษะและ
กระบวนการ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค

4

รวม

10

น้ําหนักคะแนน
K
A
P
3

4

3

3
3

8. กิจกรรมเสนอแนะ
9. ชิ้นงานของนักเรียน
- นําเสนอผลงาน เรื่อง องคประกอบของดิน
- ใบกิจกรรม เรื่อง องคประกอบของดิน

3

4

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

- การตอบ
คําถาม
- การตรวจ
คําตอบ
- สังเกตการการ
นําเสนอขอมูล
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
-

ใบกิจกรรมองคประกอบ
ของดิน
- แบบประเมินนําเสนอ
ขอมูล
- แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
-

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

กลุมที่
4

4

4

4

4

รวมคะแนน

การตอบคําถามและ
แกปญหาเฉพาะหนา

เนื้อหา

รายการ

ความสามารถ
ในการนําเสนอ
การรักษาเวลาและการ
นําเสนอ
บุคลิกภาพ

รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง องคประกอบของดิน
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนกลุมตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
ใหระดับ 4 เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน
ใหระดับ 3 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ
ใหระดับ 1 เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง
2. ความสามารถในการนําเสนอ
ใหระดับ 4 เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน เนนประเด็นสําคัญ
ใหระดับ 3 เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน ไมเสนอประเด็นใหชัดเจน
ใหระดับ 2 เมื่อนําเสนอไมคอยถูกตอง ไมมีประเด็นที่ชัดเจน
ใหระดับ 1 เมื่อนําเสนอผิดพลาดมาก
3. การรักษาเวลาและการนําเสนอ
ใหระดับ 4 เมื่อการนําเสนอราบรื่น มีการทํางานเปนทีม แบงเวลาในการนําเสนอเหมาะสม
ใหระดับ 3 เมื่อการนําเสนอราบรื่น การทํางานเปนทีมไมคอยสอดคลองกัน
แบงเวลาไมเหมาะสม ทําใหตองเรงในตอนทาย
ใหระดับ 2 เมื่อการนําเสนอเสร็จทันเวลา แตขั้นตอนการนําเสนอไมเปนระบบ
ใหระดับ 1 เมื่อสงผูแทนมานําเสนอเพียงผูเดียว
4. บุคลิกภาพ
ใหระดับ 4 เมื่อพูดชัดเจน มีความมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 3 เมื่อเสียงเบา แตมีความมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 2 เมื่อไมคอยมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 1 เมื่อไมมั่นใจและพูดตะกุกตะกักบอย
5. การตอบคําถาม และการแกปญหาเฉพาะหนา
ใหระดับ 4 เมื่อแกปญ
 หาไดดี และสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
ใหระดับ 3 เมื่อแกปญ
 หาไดดี และตอบปญหาไมคอยตรงประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อตอบปญหาไดเล็กนอย ครูผสู อนตองใหความชวยเหลือบาง
ใหระดับ 1 เมื่อแกปญ
 หาและตอบปญหาไมได
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
ดีมาก
14-16 คะแนน
ดี
11-13 คะแนน
พอใช
ต่ํากวา 10 คะแนน
ปรับปรุงไดคุณภาพ
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

4

ชื่อ-สกุล

4

4

4

รวมคะแนน

มุงมั่นในการทํางาน

4

รายการ

มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
มีวินัย

ใฝเรียนรู

แบบประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง องคประกอบของดิน
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนกลุมตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
14-16 คะแนน
11-13 คะแนน
ต่ํากวา 10 คะแนน

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ตองคอยแนะนําเสมอ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุงไดคุณภาพ

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เวลา 2.00 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 7 ดินนารู
เรื่อง ประเภทและสมบัติของดิน
มาตรฐานการเรียนรู ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ
ของกระบวนการตางๆ ที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 6.1 ป.2/1
สํารวจและจําแนกประเภทของดิน โดยใชสมบัตทิ างกายภาพเปนเกณฑ
และนําความรูไปใชประโยชน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1 ดานความรู
- จําแนกประเภทของดินได
- อธิบายคุณสมบัติของดินแตละประเภทได
1.2 ดานทักษะและกระบวนการ
การศึกษาประเภทของดินและสมบัติของดิน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
2. สาระการเรียนรู
ดินจําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย ซึ่งแบงตามสมบัติ
ทางกายภาพของดินทีพ่ ิจารณาจากลักษณะสีของดิน เนื้อของดิน การอุมน้ํา และการจับตัวของดิน
3. กระบวนการจัดการเรียนรู
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
4. การบูรณาการ
1. สาระภาษาไทย (การศึกษากิจกรรมประเภทของดิน)
2. สาระภาษาตางประเทศ (คําศัพทเกี่ยวกับประเภทของดิน)
5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูใชคําถามและพูดคุยเกี่ยวกับ ประเภทของดิน โดยใชคําถามนําเพื่อนําเขาสูบ ทเรียนดังนี้
- ดินที่บานของนักเรียนนํามามีสีและมีลักษณะอยางไร
- ดินครูนํามาเหมือนหรือแตกตางกัน ทําไมถึงเปนเชนนั้น
2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา

5.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ครูนําดิน 3 ชนิด มาใหนักเรียนสังเกตและบอกลักษณะของดินแตละชนิด
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของดินจากเนื้อหา
ในบทเรียน สื่อประกอบการเรียน และแหลงสืบคน
3. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน เพื่อทํากิจกรรม เรื่อง ประเภทและสมบัติของ
ดิน ตามใบกิจกรรม
4. ครูสุมตัวแทนนักเรียนนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน ไมเกิน 5 นาที
5. นักเรียนทําใบงาน เรื่อง ประเภทและสมบัติของดิน
5.3 ขั้นประเมินและสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายประเภทและสมบัติของดิน
2. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยใบงาน เรื่อง ประเภทและสมบัติของดิน
3. ครูใหนักเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับบทเรียน
6. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู
6.1 สื่อและอุปกรณ
1. ใบกิจกรรม ประเภทและสมบัติของดิน
2. แวนขยาย
3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ป. 2
4. ดินเหนียว ดินรวน ดินทราย
4. Powerpoint ประกอบการเรียนการสอน เรือ่ ง ดินนารู
5. ใบงาน เรื่อง ประเภทและสมบัติของดิน
6.2 แหลงการเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองอินเตอรเนต
7. การวัดประเมินผล
น้ําหนักคะแนน
น้ําหนัก
ดาน
วิธีวัด
คะแนน
K
A
P
ดานความรู
3
3
- การตอบ
คําถาม
- การตรวจ
คําตอบ
ดานทักษะและ
4
4 - สังเกตการการ
กระบวนการ
นําเสนอขอมูล
ดานคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค

3

รวม

10

3
3

3

4

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
-

เครื่องมือวัด
ใบงาน ประเภทและ
สมบัติของดิน
- แบบประเมินการทํา
กิจกรรม ประเภทและ
สมบัติของดิน
- แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
-

8. กิจกรรมเสนอแนะ
9. ชิ้นงานของนักเรียน
- กิจกรรม เรื่อง ประเภทและสมบัติของดิน
- ใบงาน เรื่อง ประเภทและสมบัติของดิน

5

5

การบันทึกผลและการจัด
กระทํากับขอมูล
การอภิปรายผลการ
ทดลองและการนําเสนอ
รวมคะแนน

กลุมที่

การปฏิบัตกิ ารทดลอง

รายการ

การวางแผนการทดลอง

แบบประเมิน กิจกรรม
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง ประเภทและสมบัติของดิน
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
ตนเอง
ครู
เพื่อน

5

5

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
1. การวางแผนการทดลอง
1.1 รวมกันวางแผนและแบงหนาที่เพือ่ ปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลอง
1.2 รวมกันออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง
1.3 รวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการทดลอง
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
2. การปฏิบัตกิ ารทดลอง
2.1 ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนในเวลาที่กําหนด
2.2 เลือกใชวัสดุอุปกรณและสารเคมีไดถูกตองเหมาะสม
2.3 รักษาความสะอาดและเก็บวัสดุอุปกรณ สารเคมีไดเรียบรอย
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
3. การบันทึกผลและการจัดกระทํากับขอมูล
3.1 บันทึกผลการทดลองในตารางทีร่ วมกันออกแบบไว
3.2 จัดกระทํากับขอมูลไดเหมาะสมตามลักษณะของขอมูล
3.3 บันทึกผลการทดลองตรงกับผลการทดลองของกลุม
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
4. การอภิปรายผลการทดลองและการนําเสนอขอมูล
4.1 รวมกันอภิปรายผลการทดลองเพื่อวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
4.2 รวมกันสรุปผลการทดลองโดยใชขอมูลผลการทดลองของกลุม ที่
บันทึกไว
4.3 นําเสนอขอสรุปผลการทดลองไดถูกตองและตรงกับขอสรุปของกลุม
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
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3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
ดีมาก
14-16 คะแนน
ดี
11-13 คะแนน
พอใช
ต่ํากวา 10 คะแนน
ปรับปรุงไดคุณภาพ
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

4

ชื่อ-สกุล

4

4

4

รวมคะแนน

มุงมั่นในการทํางาน

4

รายการ

มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
มีวินัย

ใฝเรียนรู

แบบประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง ประเภทและสมบัติของดิน
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
14-16 คะแนน
11-13 คะแนน
ต่ํากวา 10 คะแนน

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ตองคอยแนะนําเสมอ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุงไดคุณภาพ

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เวลา 2.00 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 7 ดินนารู
เรื่อง ประโยชนของดิน
มาตรฐานการเรียนรู ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ
ของกระบวนการตางๆ ที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ว 6.1 ป.2/1
สํารวจและจําแนกประเภทของดิน โดยใชสมบัตทิ างกายภาพเปนเกณฑ
และนําความรูไปใชประโยชน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1 ดานความรู
- บอกประโยชนของดินได
- อธิบายการนําดินมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
1.2 ดานทักษะและกระบวนการ
มีทักษะในการนําเสนอขอมูล โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
2. สาระการเรียนรู
ดินมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตมาก เชน ทําการเกษตร เปนที่อยูอาศัย และทําของใช เปนตน
ซึ่งการใชดินเพื่อการเกษตรควรเลือกดินที่เหมาะสําหรับพืชนั้น ๆ
3. กระบวนการจัดการเรียนรู
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบ ความคิดรวบยอด
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
4. การบูรณาการ
1. สาระภาษาไทย (การศึกษาใบงาน ใบความรู)
2. สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การนําดินไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน)
3. สาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป (การออกแบบปายความรู)

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ทบทวนความรูเ รือ่ งประเภทของดิน แลวใชคําถามดังนี้ ดินทั้ง 3 ประเภทนําไปใชประโยชน
อยางไรบาง
- นักเรียนนําดินไปใชประโยชนอยางไรบาง
2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา
5.3 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ครูใหนักเรียนศึกษา วีดิโอ เกี่ยวกับการนําดินมาใชประโยชน มาใหนักเรียนดู
2. นักเรียนรวมกันบอกประโยชนของดิน กลุมละ 2 ขอ แลวนํามาเขียนบนกระดาน เพื่อทําการ
อภิปรายรวมกัน
3. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ กลุมละ 5-6 คน มารับ อุปกรณ เชน กระดาษชารท สี
4. นักเรียนรวมกันศึกษาใบความรู แลวลงมือ ทําปายนิเทศ เกี่ยวกับประโยชนของดิน
ตามความคิดสรางสรรคของนักเรียน
5. นักเรียนนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน ไมเกิน 5 นาที
5.3 ขั้นประเมินและสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับประโยชนของดิน
2. ครูใหนักเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับบทเรียน
3. ครูนัดหมายใหนักเรียนทบทวนเนือ้ หา เพือ่ ทําการทดสอบเก็บคะแนนในชั่วโมงถัดไป
6. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู
6.1 สื่อและอุปกรณ
1. ใบความรูเรื่อง ประโยชนของดิน
2. ใบกิจกรรม เรื่อง ประโยชนของดิน
3. หนังสือเรียน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ป. 2
4. Powerpoint ประกอบการเรียนการสอน เรือ่ ง ดินนารู
5. กระดาษชารท สี
6.2 แหลงการเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองอินเตอรเนต

7. การวัดประเมินผล
ดาน
ดานความรู

น้ําหนัก
คะแนน
3

ดานทักษะและ
กระบวนการ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค

4

รวม

10

น้ําหนักคะแนน
K
A
P
3

4

3

8. กิจกรรมเสนอแนะ
9. ชิ้นงานของนักเรียน
ปายนิเทศ เรื่อง ประโยชนของดิน

3
3

3

4

วิธีวัด
- การตอบ
คําถาม
- การตรวจ
คําตอบ
- สังเกตการการ
นําเสนอขอมูล
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
-

เครื่องมือวัด
ใบกิจกรรม
ประโยชนของดิน
- แบบประเมินการทํา
ปายนิเทศ
- แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
-

4

4

4

4

รวมคะแนน

4

ความสวยงามความคิด
สรางสรรค
การตรงตอเวลา

ความสะอาดเรียบรอย

กลุมที่

ความถูกตองในการเขียน

รายการ

ความถูกตองเนื้อหา

แบบประเมิน ปายนิเทศ
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง ประโยชนของดิน
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
ตนเอง
ครู
เพื่อน
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สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
1. ความถูกตองของเนื้อหา
ใหระดับ 4 เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน
ใหระดับ 3 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ
ใหระดับ 1 เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง
2. ความถูกตองในการเขียน
ใหระดับ 4 นักเรียนสามารถเขียนปายนิเทศไดอยางถูกตอง ครบถวน โดยเขียนดวยตนเองทัง้ หมด
ใหระดับ 3 นักเรียนสามารถเขียนปายนิเทศไดได โดยอาศัยคําแนะนําจากครูบางสวน
ใหระดับ 2 นักเรียนสามารถเขียนปายนิเทศไดได โดยอาศัยคําแนะนําจากครูสวนเปนสวนใหญ
ใหระดับ 1 นักเรียนสามารถเขียนปายนิเทศไดได แตไมถูกตอง
3. ความสะอาดเรียบรอย
ใหระดับ 4 นักเรียนสามารถเขียนปายนิเทศไดไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยไมมีจุดผิดพลาด
ใหระดับ 3 นักเรียนสามารถเขียนปายนิเทศไดไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาด 1-2 จุด
ใหระดับ 2 นักเรียนสามารถเขียนปายนิเทศไดไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาด 3-4 จุด
ใหระดับ 1 นักเรียนสามารถเขียนปายนิเทศไดไดเรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาดมากกวา 5 จุด
4. ความสวยงาม ความคิดสรางสรรค
ใหระดับ 4 เปนผลงาน ที่คิดสรางสรรค แปลกใหม ไมเหมือนตัวอยางตกแตงสวยงาม
ประณีต มีรายละเอียดมาก
ใหระดับ 3 เปนผลงาน ที่คิดสรางสรรคแตคลายตัวอยาง ตกแตงสวยงาม รายละเอียด
คอนขางสมบูรณ
ใหระดับ 2 เปนผลงาน ที่ปรับปรุง ดัดแปลงเล็กนอยจากบุคคลอื่น
ใหระดับ 1 รูปแบบไมสวยงาม ความคิดสรางสรรคนอย ซ้ํากับบุคคลอื่น
5. การตรงตอเวลา
ใหระดับ 4 สงผลงานครบถวน ตรงตามเวลาที่กําหนด
ใหระดับ 3 สงผลงานครบถวน ใกลเคียงกับเวลาทีก่ ําหนด
ใหระดับ 2 สงผลงานครบถวน ไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนด ลาชา เกิน 1 วัน
ใหระดับ 1 สงผลงานครบถวน ไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนด ลาชา เกิน 2 วัน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
ดีมาก
14-16 คะแนน
ดี
11-13 คะแนน
พอใช
ต่ํากวา 10 คะแนน
ปรับปรุงไดคุณภาพ
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

4

ชื่อ-สกุล

4

4

4

รวมคะแนน

มุงมั่นในการทํางาน

4

รายการ

มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
มีวินัย

ใฝเรียนรู

แบบประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง ประโยชนของดิน
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู
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เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
14-16 คะแนน
11-13 คะแนน
ต่ํากวา 10 คะแนน

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ตองคอยแนะนําเสมอ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุงไดคุณภาพ
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