แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 1
สาระที 1 สิ งมีชีวติ กับกระบวนการดํารงชี วติ
เวลา 2 ชั วโมง
ชั นประถมศึกษาปี ที 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ครอบครัวของเรา
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี วัด
ว 1.2 ป.5/1 สํารวจ เปรี ยบเทียบ และระบุลกั ษณะของตนเองกับคนในครอบครัว
ป.5/2 อธิ บายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของสิ) งมีชีวิตในแต่ละรุ่ น
ว 8.1 ป.5/1 ตั+งคําถามเกี)ยวกับประเด็น หรื อเรื) อง หรื อสถานการณ์ที)จะศึกษาตามที)
กําหนดให้และตามความสนใจ
ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้าและ
คาดการณ์ส)ิ งที)จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
ป.5/3 เลือกอุปกรณ์ที)ถูกต้องเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบให้ได้ขอ้ มูลที)
เชื)อถือได้
ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ) งที)
คาดการณ์ไว้ นําเสนอผลและข้อสรุ ป
ป.5/5 สร้างคําถามใหม่เพื)อการสํารวจตรวจสอบต่อไป
ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิ บายและสรุ ปสิ) งที)ได้เรี ยนรู ้
ป.5/7 บันทึกและอธิ บายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเป็ นจริ ง มีการอ้างอิง
ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิ บายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิ บายแสดง
กระบวนการและผลของงานให้ผอู ้ ื)นเข้าใจ
สาระสํ าคัญ
สิ) งมีชีวติ เมื)อเจริ ญเติบโตเต็มที)จะสามารถสื บพันธุ์ ให้กาํ เนิดลูกหลาน และถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุ กรรมจากบรรพบุรุษมาสู่ ลูกหลาน ทําให้ส)ิ งมีชีวติ ชนิดเดียวกันมีลกั ษณะที)คล้ายคลึงกัน และมีลกั ษณะ
เฉพาะที)แตกต่างไปจากสิ) งมีชีวติ ชนิดอื)น
สาระการเรี ยนรู้
ลักษณะของตนเองจะคล้ายคลึงกับคนในครอบครัว
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ทดสอบก่อนเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื)อตรวจสอบความพร้อมและพื+นฐาน
ของนักเรี ยน

ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. ให้นกั เรี ยนดูภาพ เกี)ยวกับสิ) งมีชีวติ ทั+งคน พืช สัตว์ ที)มีความหลากหลายชนิดและหลากหลาย
พันธุ์ แล้วถามนักเรี ยนเกี)ยวกับ สิ) งมีชีวติ กลุ่มใดที)มีลกั ษณะเหมือนกัน และแต่ละรุ่ นมีลกั ษณะเหมือหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร
2. นักเรี ยนช่วยกันตอบคําถาม เพื)อเชื) อมโยงไปสู่ การเรี ยนรู ้เรื) อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
ขันจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนถึงสิ) งมีชีวติ แต่ละชนิดมีลกั ษณะเฉพาะที)มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มได้
ชัดเจน เช่น คนในแต่ละครอบครัว สุ นขั กับแมว เป็ นต้น
2. นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื) องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
3. ให้นกั เรี ยนสํารวจตนเองว่ามีลกั ษณะใดบ้างที)เหมือน แตกต่างกับบุคคลในครอบครัว แล้วทํา
กิจกรรมในใบงาน
ขันสรุ ปผล
1. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายเกี)ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพพันธุ กรรมของคนใน
ครอบครัว
2. นักเรี ยนสรุ ปความรู ้โดยทําแผนภูมิ ครอบครัวของตนเอง

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที 2
สาระที 1 สิ งมีชีวติ กับกระบวนการดํารงชี วติ
เวลา 3 ชั วโมง
ชั นประถมศึกษาปี ที 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ครอบครัวของเรา
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี วัด
ว 1.2 ป.5/1 สํารวจ เปรี ยบเทียบ และระบุลกั ษณะของตนเองกับคนในครอบครัว
ป.5/2 อธิ บายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของสิ) งมีชีวิตในแต่ละรุ่ น
ว 8.1 ป.5/1 ตั+งคําถามเกี)ยวกับประเด็น หรื อเรื) อง หรื อสถานการณ์ที)จะศึกษาตามที)
กําหนดให้และตามความสนใจ
ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้าและ
คาดการณ์ส)ิ งที)จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
ป.5/3 เลือกอุปกรณ์ที)ถูกต้องเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบให้ได้ขอ้ มูลที)
เชื)อถือได้
ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริ มาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ) งที)
คาดการณ์ไว้ นําเสนอผลและข้อสรุ ป
ป.5/5 สร้างคําถามใหม่เพื)อการสํารวจตรวจสอบต่อไป
ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิ บายและสรุ ปสิ) งที)ได้เรี ยนรู ้
ป.5/7 บันทึกและอธิ บายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเป็ นจริ ง มีการอ้างอิง
ป.5/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิ บายด้วยวาจา หรื อเขียนอธิ บายแสดง
กระบวนการและผลของงานให้ผอู ้ ื)นเข้าใจ
สาระสํ าคัญ
สิ) งมีชีวติ เมื)อเจริ ญเติบโตเต็มที)จะสามารถสื บพันธุ์ ให้กาํ เนิดลูกหลาน และถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุ กรรมจากบรรพบุรุษมาสู่ ลูกหลาน ทําให้ส)ิ งมีชีวติ ชนิดเดียวกันมีลกั ษณะที)คล้ายคลึงกัน และมีลกั ษณะ
เฉพาะที)แตกต่างไปจากสิ) งมีชีวติ ชนิดอื)น
สาระการเรี ยนรู้
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมเป็ นการถ่ายทอดลักษณะบางลักษณะจาก บรรพบุรุษสู่
ลูกหลาน ซึ) งบางลักษณะจะเหมือนพ่อหรื อเหมือนแม่ หรื ออาจมีลกั ษณะเหมือนปู่ ย่า ตา ยาย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน
นักเรี ยนส่ งผลงานแผนภูมิครอบครัวของตนเอง และอธิ บายลักษณะที)เหมือน แตกต่างกับบุคคลใน
ครอบครัว

ขันจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ครู อธิ บายเกี)ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของสิ) งมีชีวติ ที)นอกจากมนุษย์แล้วยังมี พืช
และสัตว์
2. ครู อธิ บายลักษณะที)สามารถถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นได้เรี ยกว่า ลักษณะทางพันธุ กรรม
3. นักเรี ยนซักถามเกี)ยวกับกิจกรรมและความรู ้ที)ได้รับ
ขันสรุ ปผล
1.นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความรู ้ที)ได้ในรู ปแบบแผนผังความคิด
2. ทดสอบความรู ้ความเข้าใจนักเรี ยน ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
สื อ/แหล่ งเรียนรู้
1. ภาพประกอบ
2. ใบความรู ้เรื) อง เรื) องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
3. ใบงานลักษณะทางพันธุ กรรม
4. หนังสื อเรี ยนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
แหล่งการเรี ยนรู ้
1. ห้องสมุด
2. สมาชิกในครอบครัว, ลูกพี)ลูกน้อง

การวัดและประเมินผล
วิธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ตรวจใบงาน
ประเมินการนําเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล
ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน

เครืองมือ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ใบงาน
แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล
แบบทดสอบหลังเรี ยน

เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

