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       คํานํา 
 

  สืบเน่ือง กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดแนวทาง การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา 2565 เป็น
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ดําเนินการขับเคล่ือนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สานต่อภารกิจการดําเนินงาน
มายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการขับเคล่ือนเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน วัดประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่เน้นการใช้ สร้างส่ือนวัตกรรม เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งการจัดกาเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รองรับการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยคํานึงถึงความแตกต่างในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพมนุษย์ 
สู่การเป็นคนไทยที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถนํามาปรับใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม  

ดังน้ันโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์จึงจัดทําหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดการเรียนรู้
บูรณาการเชิงรุก ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเน้นการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จัดทําหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ขอขอบคุณคณะทํางาน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมระดมความคิด ให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือ 
จัดทาเอกสารฉบับน้ี จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
   

                  คณะทํางานหน่วยบูรณาการ  มัธยมศึกษาต้อนต้น 
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โครงสร้างรายวิชา   
 ใช้วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเป็นหลักในการบูรณาการ                                       รหัสวิชา  ว๒๑๑๐๑ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จํานวน 1.๕ หน่วยกิตเวลา  ๖0  ชั่วโมง                                                              ภาคเรียนที่ 1  
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
๑.เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 

ในการเรียนการสอนเป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระดังน้ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเป็นเน้ือเดียวกันทุกสาระสําคัญถูกนํามา
ผสมผสานเป็นเน้ือเดียวกัน  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน (use at the same time)สอดคล้อง
กับความต้องการ ความถนัด ความสนใจ ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้เรียน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ประเพณี  ความเชื่อค่านิยมของชุมชน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ได้ทั้ง
กระบวนการและความรู้ แล้วนําผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดแบบ
องค์รวม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจสาระสําคัญของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นํามาบูรณาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทาง การคิดแบบองค์รวม มองเห็นความเช่ือมโยงนําองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน
หรือภาระงาน เพ่ือชุมชนและสังคม 

 ๒. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีความอดทนมีวินัยและปฏิบัติตน
ได้เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน 
  ๓. มีทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้น จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
จัดการ ทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 

 

2. สมรรถนะสําคัญของของผู้เรียน 
  การสอนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังน้ี 
  ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนต่อการพัฒนาตนเอง รวมท้ังการส่ือสารเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง 
  ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดอย่าง
สร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนและออกแบบช้ินงาน บนพ้ืน
ฐานความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในทฤษฎี หลักการ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจและการวางแผนได้อย่างเหมาะสม 
  ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและของข้อมูลสารสนเทศ 
แสวงหาความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน  
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  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เรียนรู้ด้วย
ตนเองต่อเน่ือง ทํางานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม และ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การสอนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ ดังน้ี 
1. ใฝ่เรียนรู้  
2. มุ่งม่ันในการทํางาน  
3. มีวินัย 
4. ซื่อสัตย์สุจริต  
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ  
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คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน             รหัสวิชา ว๑๑๑๐๑                                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
จํานวน ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หน่วยกิต      ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทํางานของนักวิทยาศาสตร์
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติบางประการของสารบริสุทธ์ิ การจําแนกองค์ประกอบของสาร
บริสุทธ์ิ  การสํารวจตรวจสอบจุดเดือด  จุดหลอมเหลวและความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิและสารผสม สมบัติทาง
กายภาพบางประการของธาตุโลหะ  อโลหะ และก่ึงโลหะ การใช้ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของ
ธาตุโลหะ  อโลหะ ก่ึงโลหะและธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อส่ิงมีชีวิตส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง รูปร่างลักษณะของเซลล์  โครงสร้าง และหน้าท่ีแต่ละโครงสร้างของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างลักษณะกับหน้าที่ของเซลล์  และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต กระบวนการลําเลียงสารผ่านเซลล์โดยการแพร่
และออสโมซิส  เพ่ือความเข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการบาง อย่างที่เกิดข้ึนภายในหน่วยพ้ืนฐาน
ของส่ิงมีชีวิต  การสืบพันธุ์ การขยายพันธ์ุการสังเคราะห์ด้วยแสง ธาตุอาหารพืช การลําเลียงนํ้าธาตุอาหาร
และอาหารของพืชเพ่ือทําความเข้าใจ กระบวนการดํารงชีวิตของพืชและความสําคัญของพืชที่มีผลต่อ มนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 การสืบค้น
ข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์  การทดลอง การอภิปราย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  

รวม ๒๑ ตัวช้ีวัด   

     ว 2.1 ม.1/4 ,ว 2.1 ม.1/5 , ว 2.1 ม.1/6 ,ว 2.1 ม.1/1 ,ว 2.1 ม.1/2 ,ว 2.1 ม.1/3 ,ว 2.1 ม.1/7, ว 2.1 ม.1/8  

    ว 2.1 ม.1/9 ,ว 1.2 ม1/1 ว 1.2 ม1/2 , ว 1.2 ม1/3 ,ว 1.2 ม1/4 ,ว 1.2 ม.1/5 ,ว 1.2 ม.1/11 ,ว 1.2 ม.1/12  

    ว 1.2 ม.1/13 , ว 1.2 ม.1/16 ,ว 1.2 ม.1/17 ,ว 1.2 ม.1/6 ,ว 1.2 ม.1/7 ,ว 1.2 ม.1/8 , ว 1.2 ม.1/14 , 

    ว 1.2 ม.1/15 , ว 1.2 ม.1/9 , ว 1.2 ม.1/10 
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ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
 ผู้เรียนเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/1 จํานวน 26 คน เป็นชาย ๙ คน หญิง ๑๗ คน ผู้เรียนผ่านการเรียน
ระดับประถมศึกษารูปแบบระบบออนไลน์ต่อเน่ือง ๒ ปี มาจากครอบครัวหลายหมู่บ้าน มีนักเรียนชายหน่ึงคนท่ีย้ายมาจาก
ต่างจังหวัดและขาดเรียนบ่อยคร้ังเน่ืองจากปัญหาสุขภาพ มีโทรศัพท์มือถือทุกคน พบนักเรียนหญิงหน่ึงคนท่ีใช้IPAD และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นักเรียนชายจะมีพฤติกรรมไม่อยู่น่ิง ชอบเล่นเกมในโทรศัพท์ นักเรียนหญิงจะชอบ
แอพพลิเคช่ันถ่ายรูปลงโซเชียล  นักเรียนชอบหยอกล้อ พูดคุยเสียงดังมากเป็นบางคร้ัง  ผลการสํารวจวิชาเรียนพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเรียนวิชาภาษาจีน  วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ จากการทดสอบการอ่าน-เขียนพบว่า
นักเรียนส่วนมากสามารถอ่านออกเสียงและเขียนภาษาไทยได้คล่อง  พบนักเรียนชายหน่ึงคนท่ีเขียนยังไม่คล่อง นักเรียน
ส่วนใหญ่ชอบกิจกรรมภาคปฏิบัติ  นักเรียนหญิงจะกล้าแสดงออกและมีความมุ่งม่ันต้ังใจเรียน การนําเสนองานขาดทักษะ
การส่ือสาร การทํางานกลุ่มของนักเรียนพบว่ามีการปรับตัว ช่วยเหลือกัน มีบางกลุ่มท่ีทํางานไม่เสร็จตามเวลา  
ผลการประเมินด้วยระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา  
1.การคัดกรองนักเรียน 
 1.1 แบ่งตามกลุ่ม ได้ดังน้ี  

- กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มพิเศษ จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มปกติ   จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.07 
- กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเส่ียง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ ๒3.07 
- กลุ่มท่ี 4 กลุ่มมีปัญหา จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84 

           1.2 การประเมินรายด้าน จํานวน 12 ด้าน (รายงานเฉพาะกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา) 
  - ด้านท่ี 1 เด็กกลุ่มพิเศษ (อัจฉริยะ) จํานวน 0 คน 
  - ด้านท่ี 2 มีความสามารถด้านวิชาการ จํานวน 4 คน มีความสามารถภาษาไทยและภาษาจีน 
  - ด้านท่ี 3 มีความสามารถด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 11 คน มีความสามารถด้านกีฬา 

- ด้านท่ี 4 มีความเสี่ยงด้านการเรียน จํานวน 7 คน เป็นนักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 1 คน 
  - ด้านท่ี 5 มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ จํานวน 1 คน (ปวดท้อง) 
  - ด้านท่ี 6 มีความเสี่ยงด้านการเงิน เศรษฐกิจ จํานวน 14 คน 
  - ด้านท่ี 7 มีความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย จํานวน 6 คน  
  - ด้านท่ี 8 มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด จํานวน 1 คน 

- ด้านท่ี 9 มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง จํานวน 1 คน 
  - ด้านท่ี 10 มีความเสี่ยงพฤติกรรมทางเพศ จํานวน 5 คน 
  - ด้านท่ี 11 มีความเสี่ยงด้านติดเกมส์ จํานวน 8 คน 
  - ด้านท่ี 12 มีความเสี่ยงด้านการใช้เคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 14 คน 
2.การตรวจสุขภาพนักเรียน BMI for age พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนมีรูปร่างผอม จํานวน 15 คน มีนํ้าหนักเกิน จํานวน 7 
คน มีรูปร่างสมส่วน จํานวน 5 คน เร่ิมอ้วน จํานวน 2 คน  
 สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมกลุ่มมีการกําหนดหน้าท่ี นักเรียนได้
ปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจตามความต้องการ ต้ังกฎกติการ่วมกันในการใช้โทรศัพท์ การหยอกล้อ การใช้เสียงใน
ห้องเรียนให้ชัดเจน การมอบหมายภาระงานแบ่งเป็นงานย่อย ๆ ท่ีนักเรียนสามารถทําร่วมกันท่ีโรงเรียนได้ คณะครูท่ีร่วม
สอนในหน่วยบูรณาการต้องวางแผนช่วยให้คําแนะนํา  สะท้อนผลให้นักเรียนทราบเป็นระยะ กระตุ้นให้นักเรียนเช่ือมโยง
เน้ือหาวิชาและทักษะ ความรู้ท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตจริง 
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การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีสามารถนํามาบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้  

“ รู้วิทย์ชีวิตชิล” ดังน้ี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติ
ของสาร องค์ประกอบของสสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้าง 
และแ ร ง ยึ ด เ ห น่ี ย ว ร ะห ว่ า ง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร 
การเ กิดสารละลาย  และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

ว 2.1 ม .1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความ
หนาแ น่นขอ ง  สา รบริ สุ ท ธ์ิ แ ล ะส า ร ผ สม  
ว  2.1 ม .1/6 ใ ช้ เครื่ อง มือเ พ่ือ วัดมวลและ
ปริมาตรของ 

สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิด
หลักของ เทคโนโล ยี เ พ่ื อการ
ดํ า ร ง ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม ที่ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ใช้ความ รู้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
พัฒน า ง านอ ย่ า ง มี ค ว า ม คิ ด
สร้ างสรร ค์ ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา 
ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จําเป็นนําเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา 
ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่องที่ เ กิดข้ึน พร้อมทั้งแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไขและนําเสนอผลการแก้ปัญหา 
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การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ต่อ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ/มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 อัตราส่วน 
มาตฐาน  ค 1.1 เ ข้าใจความ
หลากหลายของการแสดงจํานวน 
ระบบจํานวน การดําเนินการของ
จํานวน  ผลที่ เ กิด ข้ึนจากการ
ดํ า เ นิ นก า ร  สม บั ติ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการ และนําไปใช้ 

ค 1.1 ม.1/3  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

 สาระที่ 2 ร้อยละ 
มาตฐาน  ค 1.1 เ ข้าใจความ
หลากหลายของการแสดงจํานวน 
ระบบจํานวน การดําเนินการของ
จํานวน  ผลที่ เ กิด ข้ึนจากการ
ดํ า เ นิ นก า ร  สม บั ติ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการ และนําไปใช้ 

ค 1.1 ม.1/3  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการ
อ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือ
นําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน 
 

สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการ
เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ท 2.1 ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง 
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

 

 

 

 



7 
 

วิเคราะห์สาระสําคัญ (main concept) 

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัด สาระสําคัญที่นํามาบูรณาการ 
ว 2.1 ม .1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความ
หนาแ น่นของ  สา รบริ สุ ท ธ์ิ แ ละสา รผสม  
ว  2.1 ม .1/6 ใ ช้ เครื่ อง มือเ พ่ือ วัดมวลและ
ปริมาตรของ 

ความหนาแน่น หรอืมวลต่อหนึ่งหน่วยปรมิาตรคงที ่เป็นคา่
เฉพาะของสารนัน้ ณ สถานะและอุณหภูมหินึ่ง แต่สารผสม
มคีวามหนาแน่นไมค่งทีข่ ึน้อยูก่บัชนิด 
และสดัสว่นของสารทีผ่สมอยูด่ว้ยกนั 

ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ
แนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่จําเป็นนําเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา 
ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่องที่ เ กิดข้ึน พร้อมทั้งแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไขและนําเสนอผลการแก้ปัญหา 

-ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวันพบได้จากหลาย
บริบทข้ึนกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น สิ่งแวดล้อม  
- การแก้ปัญหาจําเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูลความรู้จาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหา 
-การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็น 
โดยคํานึงถึงเง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 
-การออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทําได้หลากหลายวิธี 
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผน การเขียนผังงาน 
-การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางานก่อน
ดําเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทําสําเร็จได้ตามเป้าหมาย 
-การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงานหรือ
วิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์เ พ่ือหา
ข้อบกพร่อง และดําเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
- การนําเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
เก่ียวกับกระบวนการทํางานและชิ้นงานหรือวิธีการได้ ซ่ึง
สามารถทําได้หลายวิธี เช่นการเขียนรายงาน การทําแผ่น
นําเสนอผลงาน 

ค 1.1 ม.1/3  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน 
- การนําความรู้เก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้
ประโยชน์ 
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วิเคราะห์สาระสําคัญ (main concept) (ต่อ) 

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัด สาระสําคัญที่นํามาบูรณาการ 
ค 1.1 ม.1/3  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

ร้อยละ 
- อัตราส่วนที่มีจํานวนหลังที่มีตัวส่วนเป็น 100 นิยมเรียกว่า
เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปล่ียนร้อยละให้
เป็นอัตราส่วน 

ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน 
 

การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
- ประวัตินักวิทยาศาสตร์/บทความทางวิทยาศาสตร์ 
- นิทาน 

ท 2.1 ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง 
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 

การเขียนส่ือสาร เช่น 
- เขียนเพ่ือการส่ือสาร 
- เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 
- ข้ันตอนการทําชิ้นงานหรือวิธีการ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ “รู้วิทย์ชีวิตชิล” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด ช้ินงาน/ภาระงาน 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 
(ในห้องเรียน/
นอกห้องเรียน) 

น้ําหนัก
คะแนน 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ว 2.1 ม.1/5  
ว 2.1 ม.1/6 
 

สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความ
หนาแน่น หรือ มวลต่อหน่ึงหน่วย
ปริมาตรคงท่ี เป็นค่าเฉพาะ ของ
สารน้ัน ณ สถานะและอุณหภูมิ
หน่ึง แต่สารผสมมีความหนาแน่น
ไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับชนิด และสัดส่วน
ของสารท่ีผสมอยู่ด้วยกัน 

1.นําเสนอการนําความรู้เรื่องความ
หนาแน่นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
2. โครงงานส่ิงประดิษฐ์สอดคล้อง
กับเรื่องความหนาแน่น 
3. แผ่นพับ,โปสเตอร์ หรือคลิปวิดีโอ 
4.จัดนิทรรศการ 
openhouse 

๓ 
(๓) 

5 

ว 4.1 ม.1/2 
ว 4.1 ม.1/3  
ว 4.1 ม.1/4 

-ปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจําวันพบได้จากหลาย
บริบทขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ 
เช่น ส่ิงแวดล้อม  
- การแก้ปัญหาจําเป็นต้องสืบค้น 
รวบรวมข้อมูลความรู้จากศาสตร์
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
-การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจําเป็น โดย
คํานึงถึงเง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมี
อยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
-การออกแบบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทําได้หลากหลายวิธี เช่น 
การร่างภาพ การเขียนแผน การ
เขียนผังงาน 

-การทดสอบและประเมินผลเป็น
การตรวจสอบช้ินงานหรือวิธีการ
ว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อบกพร่อง 
และดําเนินการปรับปรุงให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 

4 10 

 



10 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

ช้ินงาน/ภาระงาน 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
(ในห้องเรียน/
นอกห้องเรียน) 

น้ําหนัก
คะแนน 

  - การนําเสนอผลงานเป็นการ
ถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทํางานและช้ินงานหรือวิธีการ
ได้ ซ่ึงสามารถทําได้หลายวิธี 
เช่นการเขียนรายงาน การทํา
แผ่นนําเสนอผลงาน 

   

คณิตศาสตร์ ค 1.1 ม.1/3  - อัตราส่วนของจํานวนหลาย ๆ 
จํานวน 
- การนําความรู้เก่ียวกับ
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2 5 

ภาษาไทย ท 1.1 ม.1/2 
 
ท ๒.1 ม.1/2 

-การอ่านจับใจความจากส่ือ
ต่าง ๆ 
-การเขียนเพ่ือการส่ือสารโดย
ใช้ถ้อยคําที่ถูกต้องชัดเจน
เหมาะสมและสละสลวย  

2 5 

 
หมายเหตุ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่สามารถเลือกมาใช้บูรณาการได้ตามความเหมาะสม (ทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด) 
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว 2.1 ม.1/5 , ว 2.1 ม.1/6 , ว 4.1 ม.1/2 ,ว 4.1 ม.1/3  
   ว 4.1 ม.1/4 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค 1.1 ม.1/3 
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท 1.1.ม.1/๒, ท 2.1.ม.1/๒ 
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ “รู้วิทย์ชีวิตชิล” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

(จํานวนชั้วโมง) 

วิธีสอน/
กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ว 2.1 ม.1/5  
ว 2.1 ม.1/6 
 

สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความ
หนาแน่น หรือ มวลต่อหน่ึง
หน่วยปริมาตรคงท่ี เป็นค่า
เฉพาะ ของสารน้ัน ณ สถานะ
และอุณหภูมิหน่ึง แต่สารผสม
มีความหนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่
กับชนิด และสัดส่วนของสารท่ี
ผสมอยู่ด้วยกัน 

1. อธิบายความหนาแน่น
ของสาร   
2. คํานวณความหนาแน่น
ของสาร  
3. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล
และปริมาตรของสารเพ่ือ
คํานวณความหนาแน่น 
4.ทดลองเละเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมค 
๕. ประดิษฐ์ช้ินงานท่ี
ประยุกต์ใช้หลักการความ
หนาแน่น 

จํานวน 2 แผน 

1.ความหนาแน่น (2) 
2.ความหนาแน่นของ
สารบริสุทธิ์และสาร
ผสมเป็นอย่างไร (1) 

การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้5E 

ว 4.1 ม.1/2 
ว 4.1 ม.1/3 

ว 4.1 ม.1/4 

- ปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจําวันพบได้จากหลาย
บริบทข้ึนกับสถานการณ์ที่ประสบ 
เช่น การเกษตร อาหาร 
 - การแก้ปัญหาจําเป็นต้องสืบค้น 
รวบรวมข้อมูลความรู้จากศาสตร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
 - การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็น โดย
คํานึงถึงเง่ือนไขและทรัพยากรที่มี
อยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม 
 - การออกแบบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทําได้หลากหลายวิธี เช่น 
การร่างภาพ การเขียนแผน การ
เขียนฝังงาน 
 - การกําหนดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการทํางานก่อน
ดําเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้
ทํางานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย 

1. อธิบายความหมายของ
กระบวนการเทคโนโลยี 
(K) 
2.  บอกองค์ประกอบและ
ความสําคัญของ
กระบวนการเทคโนโลยี 
(K) 
3.  อธิบายเก่ียวกับ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการเทคโนโลยี 
(P) 
4.  วิเคราะห์สาเหตุ หรือ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี 
(P) 
5.  เห็นคุณประโยชน์ของ
การเรียนวิชาการออกแบบ 

กระบวนการ
เทคโนโลยี - 1 ,
กระบวนการ
เทคโนโลยี - 2 (4) 

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem based 

learning) 



12 
 

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคิด
รวบยอด 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

 - การทดสอบและประเมินผล
เป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือ
วิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้
ตามวัตถุประสงค์เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และดําเนินการ
ปรับปรุงให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 
 - การนําเสนอผลงานเป็นการ
ถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อ่ืน
เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ
ทํางานและช้ินงานหรือวิธีการ
ที่ได้ ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี 
เช่น การเขียนรายงาน การทํา
แผ่นนําเสนอผลงาน 

และเทคโนโลยี และ
ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้ไปแก้ปัญหาใช้ใน
ชีวิตประจําวัน (A) 

  

ค 1.1 ม.1/3 - อัตราส่วนของจํานวน
หลาย ๆ จํานวน 
- การนําความรู้เก่ียวกับ
อัตราส่วน สัดส่วนและ
ร้อยละไปใช้ในการแก้ 
ปัญหา 

1.เขียนอัตราส่วนแทนการ
เปรียบเทียบปริมาณสอง
ปริมาณท่ีกําหนดให้ได้ 

2.คํานวนโจทย์ปัญหาใน
เรื่องอัตราส่วนได้ 

3.ตระหนักในคุณค่าและมี
เจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

อัตราส่วนและร้อยละ
(2) 
แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ี 5 เรื่อง อัตราส่วน 

การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E 

ค 1.1 ม.1/3 - อัตราส่วนของจํานวน
หลาย ๆ จํานวน 
- การนําความรู้เก่ียวกับ
อัตราส่วน สัดส่วนและ
ร้อยละไปใช้ในการแก้ 
ปัญหา 

1.บอกความหมายของร้อย
ละได้ 
2.เขียนอัตราส่วนให้อยู่ใน
รูปของร้อยละได้ 

3.เขียนร้อยละให้อยู่ในรูป
ของอัตราส่วนได้ 

4.คํานวนเก่ียวกับโจทย์ของ
ร้อนละ 

5.นําความรู้เก่ียวกับ
อัตราส่วนร้อยละไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาโจทย์ตามท่ี
กําหนดให้ได้ 
6.ทํางานเป็นระเบียบ
เรียบร้อยรอบคอบและมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง  

แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ี 6 เรื่อง ร้อยละ 

การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E 
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

/ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ/ความคิด
รวบยอด 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ วิธีสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

ท 1.1 ม.1/2 
 
 
 
 
 
 
ท ๒.1 ม.1/2 

-การอ่านจับใจความจาก
ส่ือต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
-การเขียนส่ือสาร 

1.อธิบายเรื่องราวของ
นิทาน  
2.วิเคราะห์เรื่องราวจาก
นิทาน  
3.เห็นความสําคัญของ
การศึกษานิทาน 
1.อธิบายเรื่องราวของ
นิทาน 
2.ตอบคําถามจากนิทานท่ี
อ่าน 
3 เห็นความสําคัญของ
การศึกษานิทาน  

แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ี 7 การอ่านนิทาน
อาร์คีมีดีส 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ี 8 การเขียนเรื่อง
จากนิทานอาร์คีมีดีส 

Gallery walk 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gallery walk 
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วิเคราะห์ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้วิทย์ชีวิตชิล เวลา  ๑๑ ช่ัวโมง 

วิชาแกนหลัก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว21๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๓ ช่ัวโมง) 
(นอกเวลาเรียน 3 ช่ัวโมง) 

เรื่อง ความหนาแน่น 

ว 2.1 ม.1/5 , ว 2.1 ม.1/6 

ความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒ ช่ัวโมง) 
เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี 

 ว 4.1 ม.1/2 ,ว 4.1 ม.1/3 ,  
ว 4.1 ม.1/4 

กระบวนการเทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์  (๒ ช่ัวโมง) 
เรื่อง อัตราส่วน 

ค 1.1 ม.1/3 
อัตราส่วน สัดส่วน 

ภาษาไทย (๒ ช่ัวโมง) 
เรื่อง การอ่านและการเขียน 

ท1.1.ม.1/๒, ท 2.1.ม.1/๒ 

อ่าน-เขียนจากนิทาน 

รู้วิทย์ชีวิตชิล 
 (1๑ ชั่วโมง ) 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้  
2. มุ่งม่ันในการทํางาน  
3. มีวินัย 
4. ซ่ือสัตย์สุจริต  
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
7. รักความเป็นไทย 
8  มีจิตสาธารณะ

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. ใบงาน/ใบกิจกรรม 
2. สร้างส่ิงประดิษฐ์สอดคล้อง
กับเรื่องความหนาแน่น  
3. จัดทําคลิปวิดีโอหรือ
โปสเตอร์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความ
หนาแน่น 
4.จัดนิทรรศการ openhouse 

วิ

วิ
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
หน่วยการเรียนรู้ “ รู้วิทย์ชีวิตชิล ” 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21101                             กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                                 เวลา  11   ชั่วโมง 
                                                              ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ชื่อหน่วยการเรียนรู้  รู้วิทย์ชีวิตชิล  

2.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (3 กลุ่มสาระ ๙ ตัวชี้วัด) 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ว 2.1 ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ สารบริสุทธิ์และสารผสม  
- ว 2.1 ม.1/6ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของ สารบริสุทธ์ิและสารผสม 
- ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดที่

เก่ียวข้องกับปัญหา 
-  ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็น

นําเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา 
- ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง 

แก้ไขและนําเสนอผลการแก้ปัญหา 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในกํารแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 
ปัญหาในชีวิตจริง 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน 
          - ท 2.1 ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
 
3.สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด  

สารบริสุทธ์ิแต่ละชนิดมีความหนาแน่นคงท่ีซึ่งเป็นค่าเฉพาะของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหน่ึง  
สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงท่ีข้ึนอยู่กับชนิดและอัตราส่วนผสมของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน ความหนาแน่นเป็น
อัตราส่วนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยต่างกัน การนําหลักการความหนาแน่นไปใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน  การแก้ปัญหาต้องใช้กระบวนการเทคโนโลยี สืบค้น รวบรวมข้อมูล เพ่ือ
นําไปสู่ออกแบบแนวทางการไขปัญหา การตรวจสอบและการประเมินผล นําเสนอผลงาน ดว้ยการเขียน เรียบเรียง
ถูกต้องและชัดเจน 
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4.สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้เร่ือง รู้วิทย์ชีวิตชิล ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตามตัวช้ีวัดจํานวน 9 ตัวช้ีวัด  ๔ กลุ่มสาระดังน้ี 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 - สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น หรือ มวลต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรคงท่ี เป็นค่าเฉพาะ ของสารน้ัน 
ณ สถานะและอุณหภูมิหน่ึง แต่สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงที่ข้ึนอยู่กับชนิด และสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่
ด้วยกัน 
 รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี 
  - กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
      - ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวันพบได้จากหลายบริบทข้ึนกับสถานการณ์ที่ประสบ  
      - การแก้ปัญหาจําเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อนําไปสู่การ 
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

- การออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทําได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผน การเขียนผัง
งาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- อัตราส่วนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน 
- เขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่กําหนดให้ได้  
- การนําความรู้เก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหา  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ือส่ือสาร  

 
5.สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

5.1. ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2. ความสามารถในการคิด 
5.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1 มีวินัย  
6.2 ใฝ่เรียนรู้  
6.3 ซ่ือสัตย์สุจริต  
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6.4 อยู่อย่างพอเพียง  
6.5 มุ่งม่ันในการทํางาน  
6.6 มีจิตสาธารณะ 
6.7 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
6.8 รักความเป็นไทย 

 
7.ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  7.1 ใบงาน/ใบกิจกรรม 
          7.2 สร้างส่ิงประดิษฐ์สอดคล้องกับเรื่องความหนาแน่น  
          7.3. จัดทําคลิปวิดีโอหรือโปสเตอร์ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องความหนาแน่น 

7.4.จัดนิทรรศการ openhouse 
 
8.การวัดและประเมินผล 
 8.1 การวัดและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) รายการประเมิน 
   - การประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
   - การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - การประเมินความรู้ความเข้าใจระหว่างเรียนตามตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2) วิธีการ/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูลในการประเมิน 
 8.2 การวัดและประเมินผลเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ช้ินงาน/ภาระงานรวมยอด 
  1. ใบงาน/ใบกิจกรรม 

2. โครงงานส่ิงประดิษฐ์สอดคล้องกับเรื่องความหนาแน่น 
3. คลิปวิดีโอหรือโปสเตอร์ นําเสนอการนําความรู้เรื่องความหนาแน่นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
4.จัดนิทรรศการ openhouse  

วิธีการ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรม 
ตรวจช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ 
 
การสังเกตการนําเสนอ 
การเรียนระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

แบบประเมินการทํางานใบงาน/ใบ
กิจกรรม 
แบบประเมินชิ้นงานส่ิงประดิษฐ์ 
แบบประเมินการนําเสนองาน 

1. ใบงาน/ใบกิจกรรม 
2. สร้างส่ิงประดิษฐ์สอดคล้องกับ
เรื่องความหนาแน่น  
3. จัดทําคลิปวิดีโอหรือโปสเตอร์ 
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้เรื่องความหนาแน่น 
4.จัดนิทรรศการ openhouse 
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9.แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมสําคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน เวลา 

ว 2.1 ม.1/5 
ว 2.1 ม.1/๖ 

สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความ
หนาแน่น หรือ มวลต่อหน่ึงหน่วย
ปริมาตรคงท่ี เป็นค่าเฉพาะ ของ
สารน้ัน ณ สถานะและอุณหภูมิ
หน่ึง แต่สารผสมมีความหนาแน่น
ไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับชนิด และสัดส่วน
ของสารท่ีผสมอยู่ด้วยกัน 

(ช่ัวโมงท่ี 1-2) 
- นักเรียนสังเกตภาพเรือดํานํ้า ,ทะเลสาบเดดซี ครูต้ัง
คําถามกระตุ้นความสนใจ  
- ทบทวนความรู้ก่อนเรียน 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาการคํานวณความหนาแน่น 
- นักเรียนทําใบงานท่ี 1 
- ครูตั้งคําถามกระตุ้นความคิด 
- ครูสาธิตการใช้เครื่องช่ังทริปเปิลบีมเพ่ือหามวล 
- ครูสาธิตการใช้ถ้วยยูรีกาเพ่ือหาปริมาตรของวัตถุ 
- นักเรียนฝึกปฏิบัติการใบงานท่ี 2 จมหรือลอย 
- นักเรียนนําเสนอ 
- นักเรียนทําช้ินงานการประยุกต์ใช้หลักการความ
หนาแน่นในชีวิตประจําวัน บูรณาการวิชาเทคโนโลยี 
(ช่ัวโมงท่ี3) 
- ครูเช่ืองโยงบูรณาการวิชาภาษาไทย เรื่องการพิสูจน์
มงกุฎทองคําของอาร์คีมีดิส 
- ครูตั้งคําถามกระตุ้นความคิดก 
-ทบทวนความรู้การใช้อุปกรณ์ช่ังมวลและถ้วยูรีกา 
การคํานวณความหนาแน่น 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม2.3 3 ความ
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไร  
- นักเรียนนําเสนอกิจกรรม 2.3 (Gallery Walk ) 
- ครูกระตุ้นด้วยคําถาม ทอง 18 K ทอง24K 
- ติดตามงานสิ่งประดิษฐ์ท่ีนําหนักการความหนาแน่น
ไปประยุกต์ใช้ 

1.ใบกิจกรรม 
2. สร้างส่ิงประดิษฐ์
สอดคล้องกับเรื่อง
ความหนาแน่น  
3. จัดทําคลิปวิดีโอ
หรือโปสเตอร์ หรือ
รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้เรื่อง
ความหนาแน่น 
4.จัดนิทรรศการ 
openhouse 

3 

ว 4.1 ม.1/2 
ว 4.1 ม.1/3 
ว 4.1 ม.1/4 

-กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  
- ปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจําวันพบได้จากหลาย
บริบทขึ้นกับสถานการณ์ท่ีประสบ  
- การแก้ปัญหาจําเป็นต้องสืบค้น 
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การ 
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดิโอ“เด็กติดโทรศัพท์มือถือ”
https://www.youtube.com/watch?v=7Gwzzy-
tBJU  
- ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่าส่ิงอํานวย
ความสะดวกในชีวิตประจําวันของมนุษย์ล้วนเป็น
เทคโนโลยี ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ
เพ่ือแก้ปัญหาและทําให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนแต่ถ้าเราใช้
เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมก็อาจเป็นโทษได้ 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
ความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการ
เทคโนโลยี 

4 
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมสําคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน เวลา 

 - การออกแบบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทําได้หลากหลายวิธี เช่น 
การร่างภาพ การเขียนแผน การ
เขียนผังงาน 

- ครูตั้งคําถามกระตุ้นความคิด 
- ครูทบทวนความรู้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
-ครูเช่ือมโยงกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท่ี
นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องจัดทําช้ินงานการประยุกต์ใช้
หลักการความหนาแน่นในชีวิตประจําวัน 
-นักเรียนสืบค้น รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล
อินเตอร์เน็ตท่ีน่าเช่ือถือ หรือสอบถามจาก
ผู้เช่ียวชาญ บันทึกผลการสืบค้นและนําเสนอ 
-นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทําช้ินงาน มีหลายวิธี
เช่น ร่างภาพ แผนผัง ร่างแบบ  
-นักเรียนวางแผนข้ันตอนการทําช้ินงาน 
-นักเรียนประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง 
-นําเสนอผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ 

  

ค 1.1 ม.1/3 - อัตราส่วนของจํานวนหลาย ๆ 
จํานวน 
- เขียนอัตราส่วนแทนการ
เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ี
กําหนดให้ได้  
- การนําความรู้เก่ียวกับอัตราส่วน 
สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในการ
แก้ปัญหา  

แผนท่ี 5 การจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วน 
- ครูนําสนทนาเก่ียวกับการเปรียบเทียบปริมาณสอง
ปริมาณในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับอัตราส่วนท่ีนักเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
- ครูอธิบายการเขียนอัตราส่วน a ต่อ b 
- นักเรียนฝึกทักษะการเขียนและพิจารณาอัตราส่วน
ท่ีกําหนดให้ 
- ครูอธิบายการเปรียบเทียบปริมาณท่ีเป็นหน่วย
เดียวกันและหน่วยต่างกัน 
- นักเรียนเขียนอัตราส่วนจากข้อความท่ีกําหนดให้ 
- นักเรียนช่วยกันกันสรุปความหมายของอัตราส่วน 
- นักเรียนทําแบบฝึกหัดใบงาน 
- ครูเช่ือมโยงความรู้เรื่องอัตราส่วนในการทําช้ินงาน
เรื่องความหนาแน่นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
แผนท่ี 6 การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยละ 
-ครูทบทวนการเขียนอัตราส่วนของจํานวนสอง
จํานวน 
-ครูอธิบายอัตราส่วนท่ีมีตัวหลังหรือตัวส่วนเป็น 
100 เรียกว่า ร้อยละ 
-ครูกําหนดอัตราส่วนบนกระดานแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันแปลงให้อยู่ในรูปร้อยละ 

แบบฝึกหัด
อัตราส่วนและร้อย
ละ 

2 
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-แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ได้แก่ การซ้ือขาย การแบ่งส่ิงของ 
-นําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและนําไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น 

ท 1.1 ม.1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท 2.1 ม.1/2 

- การอ่านนิทาน อาร์คีมีดีส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การเขียนนิทาน อาร์คีมีดีส 

- ครูเล่านิทานส้ัน ๆ เร่ืองกระต่ายกับเต่าให้นักเรียน
ฟัง แล้วกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคําถามจากเรื่องท่ีฟัง
เป็นการนําเข้าสู่บทเรียน  
- นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิดเก่ียวกับ
หนังสือท่ีนักเรียนอ่าน 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม จากน้ันให้
นักเรียนอ่านนิทานท่ีครูกําหนดให้  
- นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอ่านนิทานให้
เพ่ือนฟัง พร้อมบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านนิทาน 
จากน้ันครู ตั้งคําถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน 
- นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การอ่านจับใจความ 
จากหนังสือเรียน 
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปจากเรื่อง การอ่าน
สําคัญอย่างไร ใส่กระดาษโพสต์อิส 
- นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิดเก่ียวกับนิทาน
ในคาบท่ีแล้ว 
- ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนตามท่ีนักเรียนตอบ 
- ครูทบทวนความรู้เรื่อง การอ่านนิทานในคาบท่ี
แล้ว 
- ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องงานเขียนประเภทต่าง 
ๆ ท้ัง นวนิยาย นิทาน เรื่องส้ัน สารคดี กวีนิพนธ์ ว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร 
- นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิด 

- นักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องอะไรบ้าง  
- นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนสรุปความจาก
หนังสือเรียน 
- การเขียน มีประโยชน์อย่างไร  (ช่วยให้ 
- นักเรียนแต่ละคนทําใบงาน เรื่อง อาร์คีมีดีส และ
ให้ตัวแทนมาสรุปให้เพ่ือนฟัง  

ใบงาน เรื่อง การ
พิสูจน์ของอาร์คีมีดิส 

2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ว21101                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                            ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565          
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ รู้วิทย์ชีวิตชิล                                                     จํานวน 11 ช่ัวโมง  
เร่ือง  ความหนาแน่น                                                                                      เวลา 2 ช่ัวโมง   
สอนวันที่                                                                             สอนโดย นางรัชดาภรณ์   ศรีทอง       
 
สาระสําคัญ 

สารบริสุทธ์ิแต่ละชนิดมีความหนาแน่นหรือมวลต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรคงที่ซ่ึงเป็นค่าเฉพาะของสารนั้น ณ 
สถานะและอุณหภูมิหน่ึง สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงท่ีข้ึนอยู่กับชนิดและอัตราส่วนผสมของสารท่ีผสมอยู่
ด้วยกัน 

สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร  
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวชี้วัด 
ว 2.1 ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ สารบริสุทธิ์และสารผสม  
ว 2.1 ม.1/6 ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เม่ือนักเรียนเรียนจบหัวข้อน้ีแล้ว นักเรียนควรจะสามารถ 
   1. อธิบายความหนาแน่นของสาร  (K) 
   2. คํานวณความหนาแน่นของสาร (P) 
   3. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลของสาร (P) 
   ๔. ใช้เครื่องมือยูรีกาเพ่ือหาปริมาตรของสาร (P) 
   ๕. แสดงความสนใจเห็นความสําคัญของบทเรียนความหนาแน่นแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนและการทํางานกลุ่ม (A) 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. การสังเกต                               4. การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 
    2. การวัด                                   5. การลงความเห็นจากข้อมูล 
    3. การจําแนก                              6. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 
ทักษะศตวรรษที่  21 
    1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ           3. การร่วมมือร่วมใจ 
    2. การส่ือสาร                              4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู้                                 3. มีวินัย 
    2. ความรับผิดชอบ                        4. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะ (Inquiry cycle) 5Es )  
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

1. ครูกระตุ้นความสนใจโดยให้นักเรียนสังเกตภาพ เรือดํานํ้า (จากppt) แล้วถามนักเรียนโดยใช้คําถาม
ดังน้ี 

     1.1 เรือดํานํ้าสามารถดําลึกลงใต้สมุทรได้ ในทางกลับกันถ้าต้องการให้เรือดํานํ้าลอยข้ึนสู่ผิวนํ้าทําได้
อย่างไร  
     1.2 นักเรียนคิดว่าการจมและลอยขึ้นอยู่กับสมบัติใดของสารบ้าง 
(นักเรียนตอบอิสระ......) 
2. ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนตามท่ีนักเรียนตอบ 
3. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าการจมการลอย ข้ึนอยู่กับสมบัติข้อใด นักเรียนต้องพิสูจน์ร่วมกันหา 

คําตอบจากกิจกรรมในวันน้ี  
 4. ทบทวนความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน จํานวน 4 ข้อ 
ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) 

5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยใช้กิจกรรม group of four ให้นักเรียนแต่ละคน
มีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี  

- คุณอํานวย ทําหน้าที่ อํานวยความสะดวกให้สมาชิกในการทํากิจกรรมกลุ่ม  
- คุณวางแผน ทําหน้าที่ กําหนด และวางแผน  
- คุณนําเสนอ ทําหน้าที่ นําเสนอผลงานกลุ่ม  
- คุณรวบรวม ทําหน้าที่ รวบรวมผลงานจากสมาชิกในกลุ่มส่งครู 
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6. คุณวางแผน กําหนดและวางแผนการศึกษาเรื่องความหนาแน่นใน หนังสือแบบเรียนหน้า 24 และ
ร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของความหนาแน่น   หน่วยความหนาแน่น วิธีการคํานวณความหนาแน่นของสาร 
(ซ่ึงนักเรียนได้เรียนเรื่องอัตราส่วนและสัดส่วนในรายวิชาคณิตศาสตร์) 

7. คุณอํานวนมารับใบงานท่ี 1 มาคํานวณความหนาแน่นกันเถอะ  นักเรียนลงมือทําใบงานที่ 1 
8.นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานท่ี 1  

9. ครูอธิบาย วัตถุจมหรือลอยข้ึนอยู่กับสมบัติความหนาแน่นของสาร การคํานวณความหนาแน่นจะต้อง
ทราบค่ามวลและค่าปริมาตรของวัตถุ  

10. ครูใช้คําถามกระตุ้นนักเรียนดังน้ี 
10.1 ถ้านักเรียนต้องการทราบมวลของวัตถุต้องทําอย่างไร 

 10.2 ถ้านักเรียนต้องการทราบปริมาตรของวัตถุต้องทําอย่างไร 
11. ครูสาธิตวิธีการใช้เครื่องช่ังมวล ทริปเปิลบีมและวิธีการหาปริมาตรของสารโดยใช้ถ้วยยูรีกา  
12. คุณอํานวยมารับใบงานที่ 2 จมหรือลอย  นักเรียนลงมือทําใบงานท่ี 2 
13. คุณนําเสนอของแต่ละกลุ่มเตรียมนําเสนอผลงานกลุ่ม 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
14. คุณนําเสนอของแต่ละกลุ่มนําเสนองานโดยใช้วิธีการนําเสนองานแบบเดินชมผลงาน (Gallery Walk ) 

15. ครูกําหนดหัวข้อประเด็นดังน้ี  

กลุ่มที่ 1,4 สรุปและนําเสนอ เร่ือง การคํานวณความหนาแน่น 
           กลุ่มที่ 2,5 สรุปและนําเสนอ เร่ือง การใช้เครื่องช่ังมวลและการหาปริมาตรของวัตถุด้วยถ้วยยูรีกา 
 กลุ่มที่ 3,6 สรุปและนําเสนอ เร่ือง ความหนาแน่นมีผลต่อการจมและลอยของวัตถุอย่างไร 
โดยให้คุณนําเสนอของแต่ละกลุ่มยืนรอนําเสนองาน ณ จุดปิดป้ายผลงานของกลุ่มตนเองและนักเรียน 
แต่ลกลุ่มปฏิบัติดังน้ี 

15.1 กลุ่มที่ 1 ยืนรอฟังการนําเสนองาน ณ กลุ่มที่ 6/ กลุ่ม2 ยืนรอฟังการนําเสนองาน  
ณ กลุ่มที่ 3 ยืนรอฟังการนําเสนองาน ณ กลุ่มท่ี 1/กลุ่มที่ 6 ยืนรอฟังการนําเสนองาน ณ กลุ่มที่ 4 
/......................)  

15.2 ให้ทุกคนสัญญาณเสียง (เทคนิค Silent hand) 2 นาที แล้วเคล่ือนไปทางขวามือของ 
ตนเอง ทุกกลุ่ม  
                     15.3 ชม ให้ข้อเสนอแนะ และให้คะแนนกลุ่มที่นักเรียนเดินชม จนครบ 6 กลุ่ม  

15.4 ครูให้กลุ่มที่ได้คะแนนจากเพื่อนที่สูงที่สุดออกมานําเสนอ(ทําไมเพ่ือนจึงให้คะแนนมาก 
ที่สุด) เพ่ือนช่ืนชม ปรบมือ ครูให้คะแนนคุณลักษณะเพ่ิมเติม  
 16.นักเรียนและครูร่วมกันสรุป ดังน้ี ความหนาแน่นเป็นสมบัติของสาร ซ่ึงคํานวณได้จากอัตราส่วน
ระหว่างมวลต่อปริมาตรของสาร การหามวลต้องใช้เครื่องช่ัง การหาปริมาตรใช้ถ้วยยูรีกา วัตถุจะจมหรือลอยในนํ้า
ข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุ ถ้าวัตถุลอยแสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่านํ้า ถ้าวัตถุจมแสดงว่าวัตถุมี
ความหนาแน่นมากกว่านํ้า 
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 17. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย เรือดํานํ้าจมลอย ได้อย่างไร 
ขั้นขยายความรู้ (Elaboration 

 18. ครูถามนักเรียนเก่ียวกับ ลูกลอย เป็นอุปกรณ์ส่วนหน่ึงในการตัดระบบน้ํา เก่ียวข้องอย่างไรกับความ
หนาแน่น 
  
ประเมิน (Evaluation) 

19. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําความรู้เรื่องความหนาแน่นไปประดิษฐ์ส่ิงของที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรือใช้
แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีในวิชาเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการทําช้ินงาน 
 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/แหล่งอ้างอิงต่างๆ 

- ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 

      1. ประกอบการนําเสนอ/อธิบาย ด้วย  PPT 
    2. ใบงานที่ 1 มาคํานวณความหนาแน่นกันเถอะ 
    3. ใบงานที่ 2 จมหรือลอย 

    4. เคร่ืองชั่งทริปเปิลบีม 
    5. ถ้วยยูรีกา 
       

 
การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. อธิบายความ
หนาแน่นของสาร (K) 

ตรวจใบงานท่ี 1 
 

ใบงานที่ 1 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ข้ึน
ไป ร้อยละ 60 

   2. คํานวณความ
หนาแน่นของสาร (P) 

ตรวจใบงานที่ 1  
 

ใบงานที่ 1 
ใบงานที่ 2 

ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ข้ึน
ไป ร้อยละ 60 

3. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัด
มวลและปริมาตรของ
สาร (P) 

ตรวจใบงานที่ 2 
สังเกตการปฏิบัติการ
ทดลอง 
การนําเสนอ 

ใบงานที่ 2 
แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ข้ึน
ไป ร้อยละ 60 
 

 4. เห็นความสําคัญของ
สมบัติความหนาแน่น
ของสาร (A) 

ตรวจชิ้นงาน แบบประเมินช้ินงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
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ข้อ 1.วัตถุ A มีมวล 210 กรัม ปริมาตร 30  ลูกบาศก์
เซนติเมตร  วัตถุช้ินน้ีมีความหนาแน่นเท่าใด 

ข้อ 2.วัตถุช้ินหน่ึงเป็นแท่งรูปส่ีเหลี่ยมพ้ืนผ้า  มี
ความกว้าง 3 เซนติเมตร  ยาว 8 เซนติเมตร  สูง 
2 เซนติเมตร  และมีมวล 450 กรัม  วัตถุช้ินน้ีมี
ความหนาแน่นเท่าใด  
 

 ข้อ 3. นักสํารวจเดินทางด้วยบอลลูนบรรจุแก๊ส
ฮีเลียม  ก่อนออกเดินทางได้บรรจุแก๊สฮีเลียมปริมาตร  
500 m3   และมีมวล 60 Kg  แก๊สฮีเลียมในบอลลูน
ขณะน้ันมีความหนาแน่นเท่าใด 

 

ความหนาแนน่  =            มวล  (g) 

                                 ปรมิาตร  ( cm 3) 

ความหนาแน่นของสารเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมวล
ของสารใน 1 หน่วยปริมาตรของสาร                              

ความหนาแนน่  =            มวล  (kg) 

                                 ปรมิาตร  ( m 3) 

นาํมีความความหนาแน่น  =    1 g/cm 3 

ใบงานท่ี 1 มาคํานวณความหนาแน่นกันเถอะ 

หน่วยบูรณาการ “ รู้วิทย์ชีวิตชิล ”     รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21101        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คําชี้แจง 
1.ศึกษาเรื่องความหนาแน่นในหนังสือแบบเรียนหน้า 24-25 
2.แสดงขั้นตอนการคํานวณ 

 
ช่ือ-สกุล.......................................................................ช้ัน.......เลขท่ี...... 
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วัตถุ มวล (g) ปริมาตร  ( cm3) ความหนาแน่น ( g/cm3 ) จมหรือลอยใน 

ทะเลสาปเดดซี 
วัตถุท่ี 1     

วัตถุท่ี 2     

วัสดุและอุปกรณ์ 
   1. วัตถุ         5. เครื่องช่ัง   
   2. เชือก       6. ถ้วยยูรีกา 
   3. กระบอกตวงขนาด 10 cm3    7 .แก้วนํ้า 
   4. บีกเกอร์ขนาด 100 cm3                8. นํ้า 
วิธีการดําเนินกิจกรรม 
   1. ช่ังมวลของวัตถุ บันทึกผล 
   2. หาปริมาตรของวัตถุ โดยใช้ถ้วยยูรีกา   
   3. คํานวณความหนาแน่นของวัตถุ บันทึกผล  

ตารางบันทึก

ใบงานที่ 2 จมหรือลอยในทะเลสาปเดดซี 
หน่วยบูรณาการ “ รู้วิทย์ชีวิตชิล ”     รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21101        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มที่.......ห้อง........สมาชิกกลุ่ม มีดังน้ี 

1........................................................................ 
2………………………..……………………………………. 
3………………………..…………………………………… 
4………………………………..……………………………. 
5………………………………..……………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ว21101                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565          
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ รู้วิทย์ชีวิตชิล                                                     จํานวน 11 ช่ัวโมง  
เร่ือง  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไร                                       เวลา 1 ชั่วโมง   
สอนวันที่                                                                             สอนโดย นางรัชดาภรณ์   ศรีทอง       
 
สาระสําคัญ 

สารบริสุทธ์ิแต่ละชนิดมีความหนาแน่นหรือมวลต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรคงที่ซ่ึงเป็นค่าเฉพาะของสารนั้น ณ 
สถานะและอุณหภูมิหน่ึง สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงท่ีข้ึนอยู่กับชนิดและอัตราส่วนผสมของสารท่ีผสมอยู่
ด้วยกัน 

สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร  
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวชี้วัด 
ว 2.1 ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ สารบริสุทธิ์และสารผสม  
ว 2.1 ม.1/6 ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เม่ือนักเรียนเรียนจบหัวข้อน้ีแล้ว นักเรียนควรจะสามารถ 
   1. วัดมวลและปริมาตรของสาร  (P) 
   2. คํานวณความหนาแน่นของสาร (P) 
   3. เปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม(P) 
   4. แสดงความสนใจเห็นความสําคัญของบทเรียนความหนาแน่นแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนและการทํางานกลุ่ม (A) 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. การสังเกต                               4. การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล 
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    2. การวัด                                   5. การลงความเห็นจากข้อมูล 
    3. การจําแนก                              6. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
ทักษะศตวรรษที่  21 
    1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ           3. การร่วมมือร่วมใจ 
    2. การส่ือสาร                              4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู้                                 3. มีวินัย 
    2. ความรับผิดชอบ                        4. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะ (Inquiry cycle) 5Es )  
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

1. ครูกระตุ้นความสนใจโดยเช่ือมโยงการบูรณาการวิชาภาษาไทย ที่นักเรียนได้ฝึกการอ่านเร่ือง การ
พิสูจน์มงกุฏพระราชาของอาร์คีมีดิสใช้คําถามดังน้ี 

     1.1 ทําไมอาร์คีมีดิสนํามงกุฎพระราชาจุ่มลงไปในนํ้าเพราะเหตุใด 
     1.2 อาร์คีมิดีสรู้ได้อย่างไรว่ามงกุฎของพระราชาไม่ใช่ทองคําบริสุทธิ์แต่มีโลหะอ่ืนเจือปน 
(นักเรียนตอบอิสระ......) 
2. ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนตามท่ีนักเรียนตอบ 
3. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไร นักเรียนต้อง 

พิสูจน์ร่วมกันหาคําตอบจากกิจกรรมในวันน้ี  
  - ทดลองวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธ์ิและสารผสม 
  - คํานวณค่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
  - วิเคราะห์และเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
 4. ทบทวนความรู้เรื่องการใช้เครื่องช่ังมวลและการหาปริมาตรถ้วยยูรีกา และการคํานวณค่าความ
หนาแน่น โดยการสาธิตและสไลด์ประกอบ 
ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) 

5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยใช้กิจกรรม group of four ให้นักเรียนแต่ละคน
มีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี  

- คุณอํานวย ทําหน้าที่ อํานวยความสะดวกให้สมาชิกในการทํากิจกรรมกลุ่ม  
- คุณวางแผน ทาํหน้าที่ กําหนด และวางแผน  
- คุณนําเสนอ ทําหน้าที่ นําเสนอผลงานกลุ่ม  
- คุณรวบรวม ทําหน้าที่ รวบรวมผลงานจากสมาชิกในกลุ่มส่งครู 
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6. คุณวางแผน กําหนดและวางแผนการศึกษากิจกรรมที่ 2.3 ความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิและสาร
ผสมเป็นอย่างไร หนังสือแบบเรียนหน้า 26 แบ่งหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมที่ 2.3  

7. คุณอํานวยมารับชุดอุปกรณ์และใบกิจกรรมที่ 2.3 ความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิและสารผสมเป็น
อย่างไร นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 2.3 ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. คุณนําเสนอของแต่ละกลุ่มเตรียมนําเสนอผลงานกลุ่ม 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรปุ (Explanation) 
 9. คุณนําเสนอของแต่ละกลุ่มนําเสนองานโดยใช้วิธีการนําเสนองานแบบเดินชมผลงาน (Gallery Walk ) 

10. ครูกําหนดหัวข้อประเด็นดังน้ี  
กลุ่มท่ี 1,4 สรุปและนําเสนอ กิจกรรม 2.3 ตอนที่ 1 ความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิ  

           กลุ่มท่ี 2,5 สรุปและนําเสนอ กิจกรรม 2.3 ตอนที่ 2 ความหนาแน่นของสารผสม 
 กลุ่มท่ี 3,6 สรุปและนําเสนอ วิเคราะห์และเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และ 

สารผสม 
โดยให้คุณนําเสนอของแต่ละกลุ่มยืนรอนําเสนองาน ณ จุดปิดป้ายผลงานของกลุ่มตนเองและนักเรียน 

แต่ลกลุ่มปฏิบัติดังน้ี 
10.1 กลุ่มที่ 1 ยืนรอฟังการนําเสนองาน ณ กลุ่มที่ 6/ กลุ่ม2 ยืนรอฟังการนําเสนองาน  

ณ  กลุ่มที่ 3 ยืนรอฟังการนําเสนองาน ณ กลุ่มที่ 1/กลุ่มที่ 6 ยืนรอฟังการนําเสนองาน ณ กลุ่มที่ 4 
/......................)  

10.2 ให้ทุกคนสัญญาณเสียง (เทคนิค Silent hand) 2 นาที แล้วเคล่ือนไปทางขวามือของ 
ตนเอง ทุกกลุ่ม  
                     10.3 ชม ให้ข้อเสนอแนะ และให้คะแนนกลุ่มที่นักเรียนเดินชม จนครบ 6 กลุ่ม  

10.4 ครูให้กลุ่มที่ได้คะแนนจากเพื่อนที่สูงที่สุดออกมานําเสนอ(ทําไมเพ่ือนจึงให้คะแนนมาก 
ที่สุด) เพ่ือนช่ืนชม ปรบมือ ครูให้คะแนนคุณลักษณะเพ่ิมเติม  
 11.นักเรียนและครูร่วมกันสรุป ดังน้ี สารบริสุทธ์ิชนิดเดียวกันจะมีความหนาแน่นเท่ากัน สารบริสุทธิ์ต่าง
ชนิดกันจะมีความหนาแน่นต่างกัน  สารผสมจะมีความหนาแน่นไม่คงที่ ข้ึนกับอัตราส่วนของสารท่ีนํามาผสม 
 12. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย การพิสูจน์มงกุฏทองคําของอาร์คีมิดิส ได้อย่างไร 
ขั้นขยายความรู้ (Elaboration 

 13. ครูถามนักเรียนเก่ียวกับ ทอง 18K กับ ทอง24K ลูกลอย ค่า K มีความหมายอย่างไร ทอง 18K คือ
ทองแท้ที่มีส่วนผสมของทองคํา 75% นํามาผสมกับโลหะอ่ืนๆ เช่น เงิน ทองแดง สังกะสี ซึ่งส่วนผสมน่ีแหละที่ทํา
ให้เกิดสีขาว (white gold) สีโรส (Rose Gold) สีดํา (Black Gold) เป็นต้น 
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ประเมิน (Evaluation) 
14. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําความรู้เรื่องความหนาแน่นไปประดิษฐ์ส่ิงของที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรือใช้

แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีในวิชาเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการทําช้ินงาน 
 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/แหล่งอ้างอิงต่างๆ 

- ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 

      1. ประกอบการนําเสนอ/อธิบาย ด้วย  PPT 
    2. ใบกิจกรรมที่ 2.3 ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไร 
    3. ชุดวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม 2.3 
       

 
การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 
   1. วัดมวลและ
ปริมาตรของสาร  (P) 
2. คํานวณความ
หนาแน่นของสาร (P) 
3. เปรียบเทียบความ
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์
และสารผสม(P) 

ตรวจใบกิจกรรม2.3 
การนําเสนอ 
สังเกตการปฏิบัติการ
ทดลอง 

ใบกิจกรรม 2.3 
การนําเสนอ 
แบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ข้ึน
ไป ร้อยละ 60 

 4. เห็นความสําคัญของ
บทเรียนความหนาแน่น
ของสาร (A) 

ตรวจชิน้งาน แบบประเมินช้ินงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
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ตารางบันทึกผลตอนที่ 2 ความหนาแน่นของสารผสม 

 
 

 

 

วัตถุ มวลของวัตถุ (g) ปริมาตรของวัตถุ (cm3) ความหนาแน่น (g/ cm3) 
เหล็กก้อนท่ี 1    

เหล็กก้อนท่ี 2    

ทองแดงก้อนท่ี 1    

ทองแดงก้อนท่ี 2    

 

วัตถุ 
มวลของ
พร้อมบีก
เกอร์ (g) 

มวลของ
บีกเกอร์ 

(g) 

มวลของสาร 
(g) 

ปริมาตร 
(cm3) 

ความหนาแน่น 
 (g/ cm3) 

สารละลายโซเดียมคลอไรด์ชุดท่ี 1      

สารละลายโซเดียมคลอไรด์ชุดท่ี 2      

สารละลายนํ้าตาลทรายชุดท่ี 1      

สารละลายนํ้าตาลทรายชุดท่ี 2      

จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอนสรุปได้ว่าอย่างไร 

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

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

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

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

ใบกิจกรรมที่ 2.3 ความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิและสารผสมเป็นอย่างไร 

หน่วยบูรณาการ “ รู้วิทย์ชีวิตชิล ”     รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21101        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จุดประสงค์  
1.วัดมวลและปริมาตรเพ่ือคํานวณหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
2.วิเคราะห์เปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม   

ตารางบันทึก

กลุ่มที่.......ห้อง........สมาชิกกลุ่ม มีดังน้ี 

1........................................................................ 
2………………………..……………………………………. 
3………………………..…………………………………… 
4………………………………..……………………………. 
5………………………………..……………………………. 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม  
1.ศึกษาวิธีการดําเนินกิจกรรมในหนังสือแบบเรียนหน้า 26- 27 
2.บันทึกภาพหรือวิดีโอประกอบในการนําเสนอ 

ตารางบันทึกผลตอนที่ 1 ความหนาแน่นของสารบริสุทธ์ิ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 

รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                            ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565          
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ รู้วิทย์ชีวิตชิล                                                     จํานวน 11 ช่ัวโมง  
เร่ือง  กระบวนการเทคโนโลยี - 1                                                                   เวลา 2 ช่ัวโมง   
สอนวันที่                                                                             สอนโดย นางสาววรรณภา   อุดม       
 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวันพบได้จากหลายบริบทข้ึนกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น 
การเกษตร อาหารดังน้ันการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีจําเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูลความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็น โดยคํานึงถึงเง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมแล้วดําเนินการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทําได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผน 
การเขียนฝังงาน พร้อมทั้งกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางานก่อนดําเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทํางาน
สําเร็จได้ตามเป้าหมาย 
 การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
เพ่ือหาข้อบกพร่อง และดําเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และจะสมบูรณ์เม่ือนําเสนอผลงานเป็นการ
ถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทํางานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซ่ึงสามารถทําได้หลายวิธี 
เช่น การเขียนรายงาน การทําแผ่นนําเสนอผลงาน 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 4.1 ม.1/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแนวคิดที่เก่ียวข้อง  
       กับปัญหา 
 ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็นนําเสนอ

แนวทางแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายความหมายของกระบวนการเทคโนโลยี (K) 
  2.  บอกองค์ประกอบและความสําคัญของกระบวนการเทคโนโลยี (K) 
  3.  อธิบายเก่ียวกับข้ันตอนการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี (P) 
  4.  วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี (P) 
  5.  เห็นคุณประโยชน์ของการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และตระหนักในคุณค่าของความรู้ 
            ไปแก้ปัญหาใช้ในชีวิตประจําวัน (A) 
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สาระการเรียนรู้ 

  - ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวันพบได้จากหลายบริบทข้ึนกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น 
การเกษตร อาหาร 
  - การแก้ปัญหาจําเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูลความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
  - การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงเง่ือนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
  - การออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทําได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผน การเขียนฝัง
งาน 
  - การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางานก่อนดําเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทํางานสําเร็จได้ตาม
เป้าหมาย 
  - การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อบกพร่อง และดําเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
  - การนําเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทํางานและช้ินงาน
หรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทําแผ่นนําเสนอผลงาน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการคิดวิเคราะห์    
   2) ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  
   3) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย รับผิดชอบ 
          2. ใฝ่เรียนรู้   
          3. มุ่งม่ันในการทํางาน 
กิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน  (Problem based Learning) PBL 

ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดิโอ“เด็กติดโทรศัพท์มือถือ”https://www.youtube.com/watch?v=7Gwzzy-tBJU  

1. ครูต้ังคําถามกระตุ้นนักเรียนเก่ียวกับคลิปวิดิโอ ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ปัญหาการใช้
เทคโนโลยีไม่เหมาะสมในปัจจุบันคือปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  
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2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของมนุษย์ล้วนเป็น
เทคโนโลยี ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดที่เป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาและทําให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนแต่ถ้าเราใช้
เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมก็อาจเป็นโทษได้ 

 ข้ันกําหนดปัญหา 
1. ครูถามคําถามประจําหัวข้อกับนักเรียน ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและ

เทคโนโลยี) ม.1 ว่า กระบวนการเทคโนโลยีช่วยตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์
อย่างไร 
(แนวตอบ : นักเรียนตอบอิสระ) 

2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ– 4 คน แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
ความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยี 

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยใช้กิจกรรม group of four ให้นักเรียนแต่ละคนมี
บทบาทหน้าท่ี ดังน้ี  

- คุณอํานวย ทําหน้าที่ อํานวยความสะดวกให้สมาชิกในการทํากิจกรรมกลุ่ม  
- คุณวางแผน ทําหน้าที่ กําหนด และวางแผน  
- คุณนําเสนอ ทําหน้าที่ นําเสนอผลงานกลุ่ม  
- คุณรวบรวม ทําหน้าที่ รวบรวมผลงานจากสมาชิกในกลุ่มส่งครู 
3. คุณวางแผน กําหนดและวางแผนการศึกษาเรื่องสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับความหมายและองค์ประกอบของ

กระบวนการเทคโนโลยี และร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่สืบค้นได้ภายในกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปลงในกระดาษ A4 แล้ว
นํามาส่งครูเพ่ือให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยี ช่วย
ตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์อย่างไรจากนั้นร่วมกันสรุปว่า กระบวนการเทคโนโลยีช่วย
ตอบสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ เพราะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบที่ช่วยในการแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซ่ึงประกอบด้วย การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหา การ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบ การปรับปรุงแก้ไข และการนําเสนอผลงาน  
 5. ครูต้ังคําถาม แล้วให้แต่ละกลุ่มตอบคําถาม ดังน้ี 

 กลุ่มที่ 1-2 ตอบคําถาม : ความหมายและองค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยี 
 กลุ่มที่ 3-4 ตอบคําถาม : กระบวนการเทคโนโลยีมีความสําคัญอย่างไร 

           (แนวตอบ :ช่วยแก้ปัญหาและสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้) 
 กลุ่มที่ 5-6 ตอบคําถาม : องค์ประกอบของกระบวนการเทคโนโลยีมีก่ีข้ันตอน อะไรบ้าง 

            (แนวตอบ : นักเรียนตอบอิสระ) 
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 ข้ันทําความเข้าใจปัญหา 
  1. ครูต้ังคําถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ ดังน้ี 
    องค์ประกอบของการระบุปัญหา ได้แก่องค์ประกอบใดบ้าง 

    (แนวตอบ : นักเรียนตอบอิสระ) 
    นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์มีความแตกต่างกันอย่างไร 

    (แนวตอบ : นักเรียนตอบอิสระ) 
  2. นักเรียนแต่ละคนทํากิจกรรม Design Activity จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การ

ออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 หน้า 22 จากนั้นครูสุ่มถามคําตอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลทีละ
สถานการณ์ จนครบ โดยระหว่างที่นักเรียนตอบ ให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆและครูร่วมกันพิจารณา
คําตอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 

  3.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปราย ตั ้งคําถามในประเด็นที ่อยากรู ้ ระดมสมองหาความหมาย              
คํานิยาม และอธิบายสถานการณ์ของปัญหา จัดทําสรุปลงในกระดาษ A4 ตามประเด็น ดังน้ี 

    ปัญหาท่ีจําเป็นต้องแก้คืออะไร 
    ใครคือผู้ท่ีเผชิญปัญหาที่เราจําเป็นต้องแก้ 
    เหตุใดปัญหาน้ีจึงจําเป็นต้องแก้ 
   แล้วร่วมกันออกแบบวิธีการนําเสนอผลงานที่น่าสนใจ 
  4. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ทีละกลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม 

เม่ือแต่ละกลุ่มเสนอผลงานจบแล้วให้นําผลงานไปติดไว้ตามบริเวณรอบๆห้องเรียน 
  5. ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีในการเดินชมผลงานของกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับผลงานของกลุ่มตนเอง 

จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมในชีวิตประจําวัน  
  6. ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า นอกจากปัญหาที่เป็นสถานการณ์ศึกษาแล้ว ยังมีปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังน้ันเรา

สามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเพ่ือการตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการได้ 
 ข้ันนําเสนอและประเมินผลงาน 
  1. ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. ครูตรวจและประเมินผลใบงานที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี 
  3. ครูตรวจและประเมินผล PowerPointเรื่อง การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี 
  4. ครูตรวจและประเมินผลผังมโนทัศน์เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี 
  5. ครูตรวจและประเมินผลผังมโนทัศน์ เร่ือง ปัญหาการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
  6. ครูประเมินผล โดยสังเกตการตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และการนําเสนอผลงาน 
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การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1  การประเมินระหว่างการ 
 จัดกิจกรรม 
 1) กระบวนการเทคโนโลยี 

 
 
- ตรวจใบงานที่ 1.1 
 

 
 
- ใบงานที่ 1.1 
 

 
 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 2) การนําเสนอผลงาน - ประเมินการนําเสนอ  
  ผลงาน 

- ผลงานที่นําเสนอ 
 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 3)  พฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทํางารายบุคคล
   

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 
  

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 4)  พฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทํางานกลุ่ม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 5)  คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย
 รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
 และมุ่งม่ันในการ
 ทํางาน 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยี 
  2) ใบงานที่ 1.1 เรื่องกระบวนการเทคโนโลยี 
  3) PowerPoint เรื่อง การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี 
 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องเรียน 
  2) ห้องสมุด 
  3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

 
รายวิชาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                            ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565          
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ รู้วิทย์ชีวิตชิล                                                     จํานวน 11 ช่ัวโมง  
เร่ือง  กระบวนการเทคโนโลยี - 2                                                                      เวลา 2 ช่ัวโมง   
สอนวันที่                                                                             สอนโดย นางสาววรรณภา   อุดม       
 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวันพบได้จากหลายบริบทข้ึนกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น 
การเกษตร อาหารดังน้ันการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีจําเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูลความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็น โดยคํานึงถึงเง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมแล้วดําเนินการออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทําได้หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผน 
การเขียนฝังงาน พร้อมทั้งกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางานก่อนดําเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทํางาน
สําเร็จได้ตามเป้าหมาย 
 การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
เพ่ือหาข้อบกพร่อง และดําเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และจะสมบูรณ์เม่ือนําเสนอผลงานเป็นการ
ถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทํางานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซ่ึงสามารถทําได้หลายวิธี 
เช่น การเขียนรายงาน การทําแผ่นนําเสนอผลงาน 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และ

นําเสนอผลการแก้ปัญหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายความหมายของกระบวนการเทคโนโลยี (K) 
  2.  บอกองค์ประกอบและความสําคัญของกระบวนการเทคโนโลยี (K) 
  3.  อธิบายเก่ียวกับข้ันตอนการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี (P) 
  4.  วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี (P) 
  5.  เห็นคุณประโยชน์ของการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และตระหนักในคุณค่าของความรู้ 
            ไปแก้ปัญหาใช้ในชีวิตประจําวัน (A) 

สาระการเรียนรู้ 

  - ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวันพบได้จากหลายบริบทข้ึนกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น 
การเกษตร อาหาร 
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  - การแก้ปัญหาจําเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูลความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่การ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
  - การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงเง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ 
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
  - การออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาทําได้หลากหลายวิธี เช่น การรา่งภาพ การเขียนแผน การเขียนฝัง
งาน 
  - การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางานก่อนดําเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทํางานสําเร็จได้ตาม
เป้าหมาย 
  - การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือหาข้อบกพร่อง และดําเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
  - การนําเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทํางานและช้ินงาน
หรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทําแผ่นนําเสนอผลงาน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการคิดวิเคราะห์    
   2) ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  
   3) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  1. มีวินัย รับผิดชอบ 
          2. ใฝ่เรียนรู้   
          3. มุ่งม่ันในการทํางาน 
กิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน  (Problem based Learning) PBL 
 ข้ันการดําเนินการศึกษาค้นคว้า 
  1. ครูต้ังคําถามให้นักเรียนช่วยกันหาคําตอบว่า การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหามีอะไรบ้าง 

   (แนวตอบ : นักเรียนตอบอิสระ) 
  2.  ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จากหนังสือเรียน รายวิชา

พ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 หน้า 23 
  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ตามประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่ม 

แล้วแบ่งหน้าที่กัน จัดเรียงลําดับการทํางาน กําหนดเป้าหมายของงาน ระยะเวลา  ค้นคว้าและ
บันทึกข้อมูล 
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  4. ครูอธิบายเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับปัญหา โดยการรวบรวมข้อมูลทําได้ 2 วิธีการหลัก ดังนี้ 
การรวบรวมข้อมูลข้ันปฐมภูมิ การรวบรวมข้อมูลข้ันทุติยภูมิ ในหนังสือหน้า 23-24 

        5.   นักเรียนแต่ละคนทํากิจกรรม DESIGN ACTIVITY จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 หน้า 25 จากนั้นครูสุ่มถามคําตอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลทีละภาพ
จนครบ โดยระหว่างที่นักเรียนตอบ ให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ และครูร่วมกันพิจารณาคําตอบ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 

ขั้นสังเคราะห์ความรู้ 
  1.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็น โดยผู้เรียนแต่ละคนนําความรู้มานําเสนอภายใน

กลุ่ม ครูและนักเรียนคนอ่ืนๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และหาความรู้เพ่ิมเติม 
  2.  ครูตั้งคําถามให้นักเรียนช่วยกันหาคําตอบว่า การสร้างสรรค์เทคโนโลยีช่วยในการแก้ปัญหาได้

อย่างไร และควรพิจารณาจากส่ิงใดบ้าง 
   (แนวตอบ : นักเรียนตอบอิสระ) 

  3. ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า เหตุผลที่กระบวนการเทคโนโลยีมีข้ันตอนการเลือกวิธีการเพราะต้องการหา
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

  4.  ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง การเลือกวิธีการแก้ปัญหา และการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา จากหนังสือ
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 หน้า 26-27  

  5.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายเลือกวิธีการแก้ปัญหา ตามปัญหาของแต่ละกลุ่ม พร้อม
ท้ังออกแบบวิธีการแก้ปัญหา สรุป แล้วให้เขียนในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ 

  6.  ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า ต้นแบบ คือ การสร้างแบบจําลองของเทคโนโลยีเพ่ือตรวจสอบว่าตรงกับความ
ต้องการหรือไม่ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาจึงสามารถทดสอบสมมติฐานได้เมื่อเราออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาแล้ว ข้ันต่อไปคือการทดสอบเพื่อการตรวจสอบช้ินงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้
ตามวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อบกพร่อง และดําเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจาก
การทดสอบก็เป็นข้ันปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล  

  7.  ครูอธิบายเรื่องการทดสอบ เป็นขั้นตอนการทดสอบว่าแนวคิดของเทคโนโลยีนั้นตอบโจทย์ของ
ผู้ใช้งานหรือไม่ มีส่วนใดที่ต้องพัฒนาหรือแก้ไขบ้าง การปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล หลังจาก
การทดสอบแล้วพบว่า เทคโนโลย ีที ่เ ราต ้องออกแบบนั ้นม ีข ้อบกพร ่อง  ขั ้นตอนต่อไปของ
กระบวนการเทคโนโลยีก็จะเป็นการปรับปรุง แก้ไข โดยอาจปรับปรุงแก้ไขจากต้นแบบเดิม นําเสนอ
ผลงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญของกระบวนการเทคโนโลยี เป็นการนําเสนอแนวคิด หรือ
ช้ินงาน 

 ข้ันสรุปและประเมินค่าของคําตอบ 
  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ แล้วจัดทําเป็น PowerPoint โดยครู

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อเรื่องที่นําเสนอได้อย่างอิสระ ซ่ึงช่ือเรื่องจะต้องสอดคล้องกับเน้ือหาที่นําเสนอ 
เช่น ปัญหาการใช้ส่ือออนไลน์ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอปัญหาที่สนใจ โดยใช้ PowerPoint ประกอบการนําเสนอ ขณะที่
นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอให้ครูคอยแนะนําและเสริมข้อมูลที่ถูกต้องให้นักเรียน 
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  3. ครูถามคําถามกระตุ้นความคิด จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) ม.1 หน้า 30 ว่า วิศวกรเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างไร 
(แนวตอบ : นักเรียนตอบอิสระ) 

  4. ครูและนักเรียนดูตัวอย่าง จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ม.1 หน้า 30 แล้วร่วมกันวิเคราะห์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

  5. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเช่ือมโยงของกระบวนการเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมโดยอธิบายในเรื่องกระบวนการเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

  6. นักเรียนทํากิจกรรม Design Activity จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี 
ม.1 หน้า 32 เสร็จแล้วนําส่งครูตรวจสอบความถูกต้อง 

  7. ครูเปิด PowerPointเร่ืองกระบวนการเทคโนโลยี ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป 
ตามประเด็นดังน้ี 

    กระบวนการเทคโนโลยีคืออะไร อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
    กระบวนการเทคโนโลยีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตอย่างไร บอกองค์ประกอบหลักกระบวนการ

เทคโนโลยี อธิบายลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบหลักแต่ละส่วน 
  8. ครูให้นักเรียนสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเน้ือหาใน PowerPoint ท่ียังไม่เข้าใจ แล้วให้ความรู้เพ่ิมเติมใน

ส่วนน้ัน 
  9. ครูเช่ือมโยงกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องจัดทําช้ินงานการประยุกต์ใช้หลักการ

ความหนาแน่นในชีวิตประจําวันโดยใช้ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี  เม่ือทําเสร็จแล้ว ครู
และนักเรียนร่วมกันเฉลยคําตอบ  

  10. ครูมอบหมายให้นักเรียนสรุปความรู้เร่ือง กระบวนการเทคโนโลยี เป็นผังมโนทัศน์ ลงในกระดาษ A4    
เสร็จแล้วนําส่งครู 

 ข้ันนําเสนอและประเมินผลงาน 
  1. ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. ครูตรวจและประเมินผลใบงานที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี 
  3. ครูตรวจและประเมินผล PowerPointเรื่อง การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี 
  4. ครูตรวจและประเมินผลผังมโนทัศน์เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี 
  5. ครูตรวจและประเมินผลผังมโนทัศน์ เร่ือง ปัญหาการใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
  6. ครูประเมินผล โดยสังเกตการตอบคําถาม การร่วมกันทําผลงาน และการนําเสนอผลงาน 
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การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1  การประเมินระหว่างการ 
 จัดกิจกรรม 
 1) กระบวนการ

เทคโนโลยี 

 
 
- ตรวจใบงานที่ 1.1 
 

 
 
- ใบงานที่ 1.1 
 

 
 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 2) การนําเสนอผลงาน - ประเมินการนําเสนอ  
  ผลงาน 

- ผลงานที่นําเสนอ 
 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 3)  พฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทํางารายบุคคล
   

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล 
  

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 4)  พฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทํางานกลุ่ม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 5)  คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย
 รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
 และมุ่งม่ันในการ
 ทํางาน 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยี 
  2) ใบงานที่ 1.1 เรื่องกระบวนการเทคโนโลยี 
  3) PowerPoint เรื่อง การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี 
 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องเรียน 
  2) ห้องสมุด 
  3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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 ใบงานที่ 1.1 
เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี 

 
คําชี้แจง : เติมข้อความหรือความหมายของคําลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1.กระบวนการเทคโนโลยี คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. กระบวนการเทคโนโลยีประกอบด้วย 7 ข้ันตอน 
 1)...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
2)................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
3)................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
4)................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
5)................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
6)................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
7)................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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3.  กระบวนการเทคโนโลยี และ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แตกต่างกันอย่างไร 
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แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 5 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค๒๑๑๐๑                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                         ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕          
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการรู้วิทย์ชีวิตชิล                                               จํานวน   ๑๑  ช่ัวโมง  
เร่ือง  อัตราส่วน                                                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง   
สอนวันที่                                                                               สอนโดย นายไวทยะ  น่ิมนวล       
 
สาระสําคัญ 

        ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซ่ึงอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันเรียกว่า 
อัตราส่วน 

มาตรฐานการเรียนรู ้

        มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนและการใช้จํานวนในชีวิต
จริง 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑. เขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่กําหนดให้ได้ (K) 
๒. คํานวณโจทย์ปัญหาในเร่ือง อัตราส่วน ได้ (P) 
๓. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (A) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
๒. ความรับผิดชอบ 

๓. มีวินัย 

๔. มุ่งม่ันในการทํางาน 

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

๑. การแก้ปัญหา 

๒. การเช่ือมโยง 

๓. การส่ือความหมาย 

๔. การใช้เหตุผลและการพิสูจน์ 
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๕. การคิดสร้างสรรค์ 

ทักษะศตวรรษที่ 21 

๑. การคิดอย่างมีวิจารญาณ 

๒. การส่ือสาร 

๓. การร่วมมือร่วมใจ 

๔. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
๒. ความรับผิดชอบ 

๓. มีวินัย 

๔. มุ่งม่ันในการทํางาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะ (Inquiry cycle) 5Es )  
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิม เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละ 
๒. ครูนําเข้าสู่บทเรียนเก่ียวกับการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างประกอบ 
         - การแข่งขันวอลเลย์บอลทีม ไทย ชนะทีม จีน เป็น ๓ ต่อ ๒ เซต 

          - ผักสดในตลาด ๓ กํา ๕ บาท 

          - ไข่ไก่ ๑๐ ฟอง ๓๐ บาท 

          - ราคาทองวันน้ีบาทละ ๑๑,๗๕๐ บาท 

        ๓.   ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับอัตราส่วนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วพร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบ 

ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) 
๑. ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับอัตราส่วนและวิธีการหาอัตราส่วน เช่น การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่

กําหนดให้ การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน เป็นต้น 
๒. ครูแสดงวิธีการหาอัตราส่วนเบ้ืองต้น เพ่ือให้นักเรียนได้สังเกตและเข้าใจขั้นตอนในการหาอัตราส่วน 
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ขั้นอธิบายความรู้ (Explanation) 

1. ครูแสดงถึงการเขียนอัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a:b หรือ 
b

a   

โดย  a เรียกว่า จํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหน่ึง   b เรียกว่า จํานวนหลังหรือจํานวนที่สอง  

และอัตราส่วน a ต่อ b จะพิจารณาในกรณีที่เป็นจํานวนบวกเท่าน้ัน  

2. ครูซักถามนักเรียนว่าอัตราส่วน ba : และ ab :  เป็นอัตราส่วนเดียวกันหรือไม่ พร้อมช่วยอภิปราย
และแยตัวอย่างประกอบ  

กล่าวคือ เม่ือ ba  อัตราส่วน ba : ไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกันกับอัตราส่วน ab :  เช่น อัตราส่วนของจํานวนไข่
เป็นฟองต่อราคาเป็นบาท เป็น ๑๐ : ๓๐ ไม่ใช่ ๓๐ : ๑๐ เพราะอัตราส่วน ๑๐ : ๓๐ หมายถึง จํานวนไข่ ๑๐ ฟอง
ต่อราคา ๓๐ บาทแต่ในขณะที่ ๓๐ : ๑๐ หมายถึง ราคาไข่ ๑๐ บาทต่อจํานวนไข่ ๑๐ ฟอง 

ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนและพิจารณาอัตราส่วนจากอัตราส่วนที่กําหนดให้ เช่น 

       - ค่ารถโดยสารประจําทางตลอดสายคนละ ๓.๕๐ บาท 

        - นมสด ๑๒ กระป๋องราคา ๙๓ บาท 

        2.   ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นถึงอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีมีหน่วยเดียวกัน   
และมีความชัดเจนว่าเป็นหน่วยของสิ่งใด เช่น นํ้าหนัก หรือ ปริมาตร ซ่ึงจะไม่นิยมเขียนหน่วยกํากับไว้ พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ เช่น 

 - อัตราส่วนของจํานวนครูต่อจํานวนนักเรียน เป็น ๑ : 30 

 - อัตราส่วนของน้ําหนักหญ้าต่อนํ้าหนักมูลไก่ เป็น 50 : 5  

        3.   ครูอธิบายถึงอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยต่างกัน ซ่ึงจะเขียนหน่วย
กํากับไว้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น 

  - อัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาท เป็น 10 : 22 

  - อัตราส่วนของจํานวนนมสดเป็นกระป๋องต่อราคาเป็นบาท เป็น 12 : 93  

        4.    ครูให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนจากข้อความที่กําหนดให้ 

        5.   ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของอัตราส่วน คือ ความสัมพันธ์ท่ีแสดงการเปรียบเทียบซ่ึงอาจมี
หน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกัน และอัตราส่วนของปริมาณ a ต่อปริมาณ b เขียนแทนด้วย a:b   
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        6.    นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ 1.1 ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

ขั้นประเมิน (Evaluation) 
1. ประเมินแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ได้นักเรียนทํา ในหนังสือเรียนสาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสังเกตพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 

ส่ือ / อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้  

        ส่ือ / อุปกรณ์ 

- หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

        แหล่งการเรียนรู้ 

- ห้องเรียน 

การวัดผลและประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

เขียนอัตราส่วนแทนการ
เปรียบเทียบปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให้ได้ 

การตรวจแบบฝึกหัด แบบตรวจแบบฝึกหัด นักเรียนทุกคนมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3 
ข้ึนไป 

การให้เหตุผล การตรวจแบบฝึกหัด แบบตรวจแบบฝึกหัด นักเรียนทุกคนมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3 
ข้ึนไป 

ตระหนักในคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนทุกคนมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3 
ข้ึนไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ค21101                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565          
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการรู้วิทย์ชีวิตชิล                                               จํานวน   11  ช่ัวโมง  
เร่ือง  ร้อยละ                                                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง   
สอนวันที่                                                                               สอนโดย นายไวทยะ  น่ิมนวล       
 
สาระสําคัญ 

    ร้อยละ เป็นอัตราส่วนที่มีจํานวนหลังหรือมีตัวส่วนเป็น 100 นิยมเรียกว่า เปอร์เซ็นต์ เราสามารถ 

 เปล่ียนอัตราส่วนให้เป็นร้อยละ หรือเปล่ียนร้อยละให้เป็นอัตราส่วนได้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค 1.1  ม. 1/3 เข้าใจและประยุกต์อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ       
ปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  บอกความหมายของร้อยละได้ (K) 

2.  เขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละได้  (K) 

3.  เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนได้ (K)  

4.  คํานวณเก่ียวกับโจทย์ร้อยละได้ (P)  

5.  นําความรู้เก่ียวกับอัตราส่วนและร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ตามที่กําหนดให้ได้ (P) 

6.  ทาํงานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง (A) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. ความรับผิดชอบ 

3. มีวินัย 

4. มุ่งม่ันในการทํางาน 
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ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

1. การแก้ปัญหา 

2. การเช่ือมโยง 

3. การส่ือความหมาย 

4. การใช้เหตุผลและการพิสูจน์ 

5. การคิดสร้างสรรค์ 

ทักษะศตวรรษที่ 21 

1. การคิดอย่างมีวิจารญาณ 

2. การส่ือสาร 

3. การร่วมมือร่วมใจ 

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. ความรับผิดชอบ 

3. มีวินัย 

4. มุ่งม่ันในการทํางาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะ (Inquiry cycle) 5Es )  
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

1. ทบทวนการเขียนอัตราส่วนของจํานวนสองจํานวน 

 2. ทบทวนการหาอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนที่กําหนด 

ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) 

1. ครูเขียนสัดส่วนที่มีตัวแปรบนกระดาน 3–5 ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาค่าของตัวแปร   

2. ให้นักเรียนสังเกตสัดส่วน (อัตราส่วนตัวหลังของสัดส่วนค่าของตัวแปรที่หาได้) แล้วอภิปรายเก่ียวกับ
สัดส่วนดังกล่าวว่ามีลักษณะเด่นอย่างไร 

3. ครูอธิบายว่าอัตราส่วนที่มีตัวหลังหรือตัวส่วนเป็น 100 เรียกว่า ร้อยละ เช่น 
๒๐

๑๐๐
 เรียกว่าร้อยละ20 

หรือ 20% 
4. ครูกําหนดอัตราส่วนบนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลงให้อยู่ในรูปร้อยละ 
5. ในทํานองเดียวกัน ครูกําหนดร้อยละแล้วให้นักเรียนแปลงให้อยู่ในรูปอัตราส่วนหรือเศษส่วน 
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6. ครูเขียนโจทย์ปัญหาร้อยละบนกระดาน แล้วครูและนักเรียนช่วยกันเขียนสัดส่วนแทนโจทย์ปัญหา 
น้ันๆ เพ่ือเป็นตัวนําในการแก้โจทย์ปัญหา 

7. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดสัดส่วนกับโจทย์ปัญหาร้อยละ 

8. นักเรียนช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัด 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

   1. ให้นักเรียนศึกษาเน้ือหา ร้อยละ และพิจารณาหาคําตอบกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 1.5 หน้า 18 ใน
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.1  

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานําเสนอคําตอบกิจกรรมฝึกทักษะ 1.5 หน้า 18 และร่วมอภิปรายกับ
เพ่ือนหน้าช้ันเรียน  

ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
1. แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การซื้อขาย การแบ่งส่ิงของ 

2. นําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และนําไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืน ๆ 

ประเมิน (Evaluation) 
  1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน เรื่องร้อยละ 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/แหล่งอ้างอิงต่างๆ 

ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู ้
- หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม. 1  
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การวัดผลและประเมินผล 
ด้านความรู้ (K) 

วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง – แบบบันทึกผลการอภิปราย ผ่านเกณฑ์เฉล่ีย 3 ข้ึนไป 

  ความคิดเห็น การให้ข้อเสนอ – แบบบันทึกความรู้  

  แนะ และการอภิปรายร่วมกัน   

2. ตรวจผลการปฏิบัติตาม
กิจกรรม  

– กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 1.5 ผ่านเกณฑ์เฉล่ีย 3 ข้ึนไป 

   พัฒนาการเรียนรู้ 1.5     

3. ตรวจแบบฝึกหัด – แบบฝึกหัด ผ่านเกณฑ์เฉล่ีย 3 ข้ึนไป 
 

  

4. ตรวจผลการทําแบบทดสอบวัด – แบบทดสอบวัดความรู้ประจํา ผ่านเกณฑ์เฉล่ีย 75% 

   ความรู้ประจําหน่วย   หน่วย  

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะทํางาน – แบบประเมินพฤติกรรมขณะ  ผ่านเกณฑ์เฉล่ีย 3 ข้ึนไป 

   ร่วมกับกลุ่ม   ทํางานร่วมกับกลุ่ม  

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   – แบบประเมินด้านคุณธรรม   ผ่านเกณฑ์เฉล่ีย 3 ข้ึนไป 

   ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม   จริยธรรม และค่านิยม  

   และค่านิยม   
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ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัด 

1. สังเกตพฤติกรรมการส่ือสาร แบบประเมินด้านทักษะ/ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ข้ึนไป 

   การเช่ือมโยงหลักการความรู้  กระบวนการ  

   ทางคณิตศาสตร์   

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   

   ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
 

รายวิชาภาษาไทย ท21101                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565          
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ รู้วิทย์ชีวิตชิลล์                                            จํานวน 11 ช่ัวโมง  
เร่ือง  การอ่านนิทาน อาร์คีมีดีส                                                                เวลา 1 ช่ัวโมง   
สอนวันที่                                                                             สอนโดย นางสาวฏิญาฎา     ใจดี      
 
สาระสําคัญ 

นิทานพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ จะมีเร่ืองราวแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและลักษณะทางวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถ่ิน นอกจากนิทานพื้นบ้านแล้วยังมีนิทานประเภทต่าง ๆ 
สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
สาระที่ ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเร่ืองที่อ่าน 
ท 1.1 ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เม่ือนักเรียนเรียนจบหัวข้อน้ีแล้ว นักเรียนควรจะสามารถ 
   1. อธิบายเรื่องราวของนิทาน (K) 
   2. วิเคราะห์เรื่องราวจากนิทาน (P) 
   3. เห็นความสําคัญของการศึกษานิทาน (A) 
ทักษะกระบวนการ 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
  - ทักษะการอ่าน 
  - ทักษะการเขียน 
๒. ความสามารถในการคิด 
  - การวิเคราะห์ 
  - การสรุปความรู้ 
๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
 



54 
 

ทักษะศตวรรษที่  21 
    1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ           3. การอ่าน 
    2. การส่ือสาร                              4. การใช้เทคโนโลยี 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู้                                 3. มีวินัย 
    2. ความรับผิดชอบ                        4. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ ๑ ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูเล่านิทานส้ัน ๆ เร่ืองกระต่ายกับเต่าให้นักเรียนฟัง แล้วกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคําถามจากเร่ืองที่ฟัง
เป็นการนําเข้าสู่บทเรียน  

๒. นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิดเก่ียวกับหนังสือที่นักเรียนอ่าน 
-นักเรียนอ่านหนังสืออะไรบ้าง (นักเรียนตอบอิสระ......) 
-หนังสือที่อ่านมีประโยชน์อย่างไร (นักเรียนตอบอิสระ......) 
-นิทานเร่ืองกระต่ายกับเต่าสะท้อนอะไร (นักเรียนตอบอิสระ......)  

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 
3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม จากน้ันให้นักเรียนอ่านนิทานที่ครูกําหนดให้ โดยมีเรื่อง ดังน้ี 
 - กลุ่มที่ ๑ อาร์คีมีดีส 

- กลุ่มที่ ๒ กากับนกยูง 
 - กลุ่มที่ ๓ เม่นกับงู 
 - กลุ่มที่ ๔ กบเลือกนาย 
 - กลุ่มที่ ๕ อ่ึงอ่างกับวัว 
 - กลุ่มที่ ๖ ลิงกับเต่า 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอ่านนิทานให้เพ่ือนฟัง พร้อมบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทาน 

จากน้ันครู ต้ังคําถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน 
 - กลุ่มที่ ๑ อาร์คีมีดีส ให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องใด (นักเรียนตอบอิสระ......) 

- กลุ่มที่ ๒ กากับนกยูง สะท้อนอะไรในสังคมไทย (นักเรียนตอบอิสระ......) 
 - กลุ่มที่ ๓ เม่นกับงู ช่วยให้นักเรียนเห็นอะไร (นักเรียนตอบอิสระ......) 
 - กลุ่มที่ ๔ กบเลือกนาย สุดท้ายแล้วนายที่ดีควรเป็นแบบไหน (นักเรียนตอบอิสระ......) 
 - กลุ่มที่ ๕ อ่ึงอ่างกับวัว การเปรียบเทียบกับคนอ่ืนเป็นผลดีต่อตัวเราหรือไม่  
(นักเรียนตอบอิสระ......) 
 - กลุ่มที่ ๖ ลิงกับเต่า คําพูดของเราสะท้อนอะไรบ้าง (นักเรียนตอบอิสระ......) 
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5. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การอ่านจับใจความ จากหนังสือเรียน 
6. นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิด 

- การอ่านจับใจความ มีประโยชน์อย่างไร   
(ช่วยให้ผู้อ่านจําแนกข้อเท็จจริงของเร่ืองที่อ่านออกจากส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของเรื่องได้) 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปหลักการอ่านจับใจความ 
8. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปจากเรื่อง การอ่านสําคัญอย่างไร ใส่กระดาษโพสต์อิส 
 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/แหล่งอ้างอิงต่างๆ 
- ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 

      1. หนังสือนิทาน 
    2. ใบความรู้อาร์คีมีดีส 
    3. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาม.1 

    4. กระดาษโพสต์อิส 
 

การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 

1. อธิบายความหมาย
ของนิทาน (K) 

ตรวจใบงานที่ 1 
 

ใบงานที่ 1 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ข้ึน
ไป ร้อยละ 60 

   2.วิเคราะห์เรื่องราว
จากนิทาน (P) 

ตรวจใบงานที่ 1  
 

ใบงานที่ 1 ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ข้ึน
ไป ร้อยละ 60 

3. เห็นความสําคัญของ
การศึกษานิทาน (P) 

ตรวจชิ้นงาน แบบประเมินช้ินงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
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ใบความรู้ เรื่อง อาร์คีมีดีส 

พระเจ้าเฮียโรที่ 2 ต้องการได้มงกุฎทองคํา พระองค์จึงนําทองคําจากท้องพระคลังมาจํานวนหน่ึง เพ่ือให้
ช่างทองดําเนินการทํามงกุฎให้ ก่อนมอบให้ช่างทองก็มีการชั่งนํ้าหนักทองคําน้ันไว้ หลังจากน้ันไม่นานช่างทองก็นํา
มงกุฎมาถวายพระราชา พระราชานํามงกุฎที่ได้ไปช่างนํ้าหนักดู ก็ปรากฎว่าน้ําหนักเท่าเดิม พระราชาพึงพอใจกับ
มงกุฎที่ได้มาอย่างมาก 

จากน้ันไม่นาน พระราชาเริ่มสงสัยว่าช่างทองจะไม่ซ่ือสัตย์สุจริต อาจนําโลหะอ่ืนหลอมละลายเจือปน และ
นําทองคําบางส่วนไป พระราชาไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ได้อย่างไร จึงเรียกหาอาร์คีมีดีส เพ่ือหาทางพิสูจน์ว่าช่างทอง
ซ่ือสัตย์หรือไม่ 

อาร์คีมีดีสคิดแล้วคิดอีกอยู่หลายวัน ก็ยังไม่สามารถหาวิธีพิสูจน์ได้ วันหน่ึงขณะท่ีอาร์คีมีดีสกําลังจะก้าวลง
อ่างอาบนํ้า พลันก็คิดได้ว่า เม่ือเขาลงไปในอ่างนํ้า ตัวเขาต้องเข้าแทนท่ีน้ํา ทําให้มีน้ําล้นออกมา เพียงเท่าน้ีเขาก็
อุทานออกมาว่ายูเรก้า ยูเรก้า เขาต่ืนเต้นวิ่งออกมาโดยยังไม่ทันได้แต่งตัว! 

การทดลองของอาร์คีมีดีสทําได้ด้วยวิธีการท่ีง่ายมาก เขานํามงกุฎจากพระราชาจุ่มลงไปในน้ํา ให้น้ําล้น
ออกมา เขาตวงวัดปริมาตรของน้ํา ซ่ึงเท่ากับปริมาตรของมงกุฎ ต่อมาเขาเอาทองคําบริสุทธ์ิที่มีน้ําหนักเท่ากับ
มงกุฎ จากนั้นนําทองคําจุ่มลงนํ้าเช่นเดียวกันเพ่ือหาปริมาตร ผลปรากฏว่าปริมาตรของทองคําบริสุทธ์ิมีขนาดน้อย
กว่าปริมาตรของมงกุฎ ซ่ึงหมายความว่าในมงกุฎน้ันมีโลหะอ่ืนเจือปนอยู่ ในที่สุดช่างทองจึงยอมรับผิด ภายหลัง
เรียกแนวคิดน้ีว่า หลักการอาร์คิมิดีส (Archimedes’ principle) โดยมีหลักการคร่าว ๆ คือ ปริมาตรของนํ้าท่ีล้น
ออกมา เท่ากับปริมาตรของวัตถุที่ใส่ลงไปในนํ้า 

ที่มา : https://readingcafe.net/2-archimedes-362963/ 
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นิทาน เร่ือง กากับนกยูง 
ผู้แต่ง : อีสป 

 

 
 

        กาตัวหนึ่งไม่ชอบใจขนสีดําของตัวเอง  จึงคิดแปลงโฉมโดยเก็บขนหางท่ีนกยูงสลัดท้ิงมาเสียบ
แซมกับขนของตนมันบินอวดพวกกาด้วยกันและเยาะเย้ยว่า  " ดูขนของข้าสิ  ท้ังแวววาวและมีสีสัน
สวยงามกว่าขนดําป๋ีของพวกเจ้าซะอีกข้าจะไปอยู่กับฝูงนกยูงดีกว่า " 
        จากน้ันกาก็ผละจากฝูงของตนเข้าไปอาศัยอยู่กับฝูงนกยูง  พวกนกยูงเห็นกาไม่เจียมตัวก็รุมจิกตี
จนขนหลุดร่วงพร้อมกับไล่ตะเพิด  " หน็อยแน่  คิดอยากจะเป็นนกยูงอย่างพวกเรา  ช่างไม่เจียมตัวจริง 
ๆ ไปให้พ้นนะ! " 
        กาต้องบินซมซานกลับไปหาพวกพ้อง  แต่ฝูงกาก็ไม่ยอมให้อยู่ด้วย  เจ้ากาหลงตัวเองจึงต้องอยู่
อย่างโดดเดี่ยวต้ังแต่น้ันมา. 
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เม่นกับงู 

 
 

     เม่นน่าสงสารตัวหนึ่งเดินเร่ร่อนหาท่ีอยู่อาศัย  จนมาพบพวกงูใจดีให้อยู่ร่วมด้วยในรัง  ต่อมาไม่
นาน  พวกงูต่างมีบาดแผลเต็มตัว  เพราะถูกขนแหลมที่เม่นสลัดท้ิงท่ิมตํา 

     พวกงูจึงขอร้องแกมบังคับเม่นว่า  " เจ้าช่วยออกไปหาที่อยู่ใหม่เถอะนะ  พวกข้าทนอยู่แบบนี้
ต่อไปไม่ไหวแล้ว "  เม่นก้ทําทีนิ่งเฉยพูดข้ึนว่า  " ข้าก็อยู่ท่ีน่ีก็สุขสบายดีอยู่แล้วใครได้รับความ
เดือดร้อนก็ไปหาท่ีอยู่ใหม่เสียสิ " 
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นิทาน เรื่อง อึ่งอ่างและวัว 
ผู้แต่ง : อีสป 

  

 
  

         ณ หนองน้ําริมทุ่งนา  วัวตัวหน่ึงเดินมากินนํ้าและเหยียบโดนลูกอึ่งอ่างตายไปหลายตัว  เมื่อแม่
อึ่งอ่างกลับมา ลูก ๆ ก็รีบเล่าให้แม่ฟังด้วยความตื่นกลัวว่า  " แม่จ๋าเมื่อกี้มีตัวอะไรไม่รู้  สูงใหญ่ทะมึน
เหยียบพวกเราตายไปตั้งหลายตัว  น่ากลัวมากเลยจ๊ะ " 
         แม่อ่ึงอ่างได้ฟังก็สูดลมพองตัวให้ใหญ่ข้ึนแล้วถามด้วยความอยากรู้ว่า  " ตัวใหญ่เท่าน้ีไหม? 
"  ลูกอึ่งอ่างบอกว่า  " ใหญ่กว่านี้อีกจ้ะแม่ "  แม่อึ่งอ่างจึงพองตัวข้ึนอีก 
         ลูก ๆ ก็ตอบว่า  " ยังใหญ่ไม่ถึงคร่ึงเลยแม่ " แม้ว่าแม่อึ่งอ่างจะพยายามพองตัวข้ึนเท่าไร  แต่
ลูก ๆ ก็ยังส่ายหน้าว่ายังใหญ่ไม่ถึงคร่ึง  แม่อึ่งอ่างนึกฉุนเฉียวจึงพองตัวข้ึนสุดแรงเกิดจนตัวเองทนไม่
ไหว  ท้องแตกตายท่ีริมหนองนํ้าแห่งนั้น. 
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นิทาน เร่ือง กบเลือกนาย 
ผู้แต่ง : อีสป 

  

 
 
         กบฝูงหน่ึงเหนื่อยหน่ายที่จะปกครองกันเอง พวกมันมีเสรีภาพมากล้นจนนิสัยเสีย พวกกบหาได้ทําส่ิงใดไม่
นอกจากน่ังร้องอ๊บ ๆ ด้วยความเบ่ือหน่าย และปรารถนาที่จะมีเจ้านายซ่ึงทําให้พวกมันเพลิดเพลินเจริญใจด้วย
ท่วงท่าสง่างาม และชวนให้จงรักภักดี รวมถึงคอยปกครองฝูงกบโดยที่พวกมันรู้ตัวด้วยว่าถูกปกครองอยู่ เหล่ากบ
ประกาศว่านมหรือนํ้าไม่ใช่ผู้ปกครองสําหรับพวกมัน ดังน้ันพวกมันจึงขอร้องเทพจูปิเตอร์ให้ส่งพระราชาลงมาให้
พวกมัน 
         เทพจูปิเตอร์เล็งเห็นว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่างดาษดื่นและโง่เขลานัก แต่เพ่ือให้พวกมันเงียบเสียงรวมถึง
ให้เช่ือว่าพวกมันมีพระราชา พระองค์จึงโยนซุงท่อนใหญ่ท่อนหน่ึงหล่นโครมลงมาจนท้องน้ําแตกกระจายไปทั่ว ฝูง
กบซ่อนตัวอยู่ใต้กอกกและต้นหญ้า พลางคิดว่าพระราชาองค์ใหม่ของพวกมันเป็นอสูรยักษ์น่ากลัว แต่ไม่นานพวก
มันก็พบว่าพระราชาท่อนซุงทรงอ่อนน้อมและรักสงบเพียงใด ในเวลาอันสั้นพวกกบหนุ่มสาวก็ใช้ท่อนซุงเป็นแท่น
กระโดดนํ้า ส่วนพวกกบชราก็ใช้มันเป็นสถานที่นัดพบ ที่ซ่ึงพวกมันพากันบ่นด้วยเสียงอันดังเก่ียวกับผู้ปกครองจน
ได้ยินไปถึงหูเทพจูปิเตอร์ 
         เพ่ือส่ังสอนบทเรียนให้แก่บรรดากบท้ังหลาย ท่านเทพบดีจึงส่งนกกระเรียนลงมาเป็นพระราชาแห่งดินแดน
กบ นกกระเรียนพิสูจน์ให้เห็นว่ามันต่างจากพระราชาท่อนซุงองค์ก่อนเพียงใด มันสวาปามเหล่ากบผู้น่าสงสารซ้าย
ทีขวาที จนไม่ช้าพวกกบก็สํานึกว่าพวกมันช่างโง่เขลาย่ิงนัก พวกมันร้องอ๊บๆ อย่างเศร้าสลดขณะอ้อนวอนต่อเทพ
จูปิเตอร์ให้ช่วยนําทรราชใจโหดกลับไปก่อนที่พวกมันจะถูกทําลายจนหมดส้ิน 
         "อะไรอีกเล่า พวกเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือ พวกเจ้าก็ได้ในส่ิงท่ีพวกเจ้าร้องขอแล้วน่ี ตอนนี้ก็ได้แต่โทษ
ตัวเองแล้วละสําหรับหายนะที่พวกเจ้าได้รับ" เทพจูปิเตอร์กล่าว 
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ลิงกับเต่า 
ผู้แต่ง : อีสป 

  

 
  

          ลิงตัวหน่ึงอาศัยอยู่ในป่าริมลําธารเก็บผลไม้กินทุกวันจนหมดลง  เจ้าลิงเห็นป่าฝ่ังตรงกันข้ามมี
ผลไม้มากมายก็อยากกิน  แต่หาวิธีข้ามลําธารไม่ได้  
           วันหน่ึง  ลิงเห็นเต่าตัวหนึ่งกําลังว่ายนํ้าเล่น  จึงคิดอุบายข้ึน  " โอ้โห! เจ้าเต่า  ต้ังแต่เกิดมาข้า
ไม่เคยเห็นใครว่ายนํ้าเก่งอย่างเจ้ามาก่อนเลย  ผิดกับข้าท่ีว่ายนํ้าไม่เป็น ข้าละอิจฉาเจ้าจริง ๆ "    
         เจ้าเต่ารู้สึกภูมิใจมาก  จึงเอ่ยชวนข้ึนว่า " ถ้าอย่างน้ันข้ึนมาบนหลังข้าสิ  ข้าจะว่ายนํ้าพาเจ้าไป
เท่ียวเอง " ลิงรีบกระโดดข้ึนหลังเต่าทันทีและชี้บอกทาง จนเข้าใกล้ตล่ิงของฝ่ังตรงกันข้าม 
         เจ้าลิงได้ทีกระโจนข้ึนฝ่ังแล้วหันมาเยาะเย้ยเต่าว่า  " ความจริงเจ้าก็ว่ายน้ําช้าพอ ๆ กับท่ีเจ้า
เดินน่ันแหละ  น่ีถ้าเจ้าไม่มีประโยชน์กับข้า  ข้าก็คงไม่ชมเจ้าหรอก  ฮ่ะ  ฮ่ะ ฮ่า " . 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

 
รายวิชาภาษาไทย ท21101                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565          
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ รู้วิทย์ชีวิตชิลล์                                            จํานวน ๑1 ช่ัวโมง  
เร่ือง  การเขียนเรื่องจากนิทาน อาร์คีมีดีส                                                           เวลา 1 ช่ัวโมง   
สอนวันที่                                                                             สอนโดย นางสาวฏิญาฎา     ใจดี      
 
สาระสําคัญ 

นิทานพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ จะมีเร่ืองราวแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและลักษณะทางวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถ่ิน นอกจากนิทานพื้นบ้านแล้วยังมีนิทานประเภทต่าง ๆ 
สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ เขียนย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
ตัวชี้วัด 
ท 2.1 ม.1/2 เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคําที่ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
ท 2.1 ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เม่ือนักเรียนเรียนจบหัวข้อน้ีแล้ว นักเรียนควรจะสามารถ 
   1. อธิบายเรื่องราวของนิทาน (K) 
   2. ตอบคําถามจากนิทานที่อ่าน (P) 
   3. เห็นความสําคัญของการศึกษานิทาน (A) 
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
  - ทักษะการอ่าน 
  - ทักษะการเขียน 
๒. ความสามารถในการคิด 
  - การวิเคราะห์ 
  - การสรุปความรู้ 
๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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ทักษะศตวรรษที่  21 
    1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ           3. การเขียน 
    2. การเขียนเพ่ือการส่ือสาร              4. การใช้เทคโนโลยี 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู้                                 3. มีวินัย 
    2. ความรับผิดชอบ                        4. มุ่งม่ันในการทํางาน 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่ ๑ ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิดเก่ียวกับนิทานในคาบที่แล้ว 
- นักเรียนคิดว่าจากเรื่องอาร์คีมีดีสมีประโยชน์อย่างไร (นักเรียนตอบอิสระ......) 
-นักเรียนชอบนิทานเรื่องใดมากที่สุดเพราะเหตุใด  (นักเรียนตอบอิสระ......) 
2. ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนตามท่ีนักเรียนตอบ 

ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เร่ือง การอ่านนิทานในคาบที่แล้ว 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนเร่ืองงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้ง นวนิยาย นิทาน เร่ืองสั้น สารคดี กวีนิพนธ์ ว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร 

๓. นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิด 
  - นักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องอะไรบ้าง  

- เรื่องดังกล่าวให้ความรู้ กับนักเรียนอย่างไร (พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลย
พินิจของครูผู้สอน) 
๔. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนสรุปความจากหนังสือเรียน 
๕. นักเรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิด 

   - การเขียน มีประโยชน์อย่างไร  (ช่วยให้ผู้เขียนจดจําเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ดีข้ึน)  
(นักเรียนตอบอิสระ......) 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปหลักการเขียนสรปุความ 
๒. นักเรียนแต่ละคนทําใบงาน เรื่อง อาร์คีมีดีส และให้ตัวแทนมาสรุปให้เพ่ือนฟัง  
 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/แหล่งอ้างอิงต่าง ๆ 
- ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 

      1. หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1 
    2. ใบงาน เร่ือง อาร์คีมีดีส 
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การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. อธิบายความหมาย
ของนิทาน (K) 

ตรวจใบงานที่ 1 
 

ใบงานที่ 1 
 

ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ข้ึน
ไป ร้อยละ 60 

   2. ตอบคําถามจาก
นิทานที่อ่าน (P) 

ตรวจใบงานที่ 1  
 

ใบงานที่ 1 ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ข้ึน
ไป ร้อยละ 60 

3. เห็นความสําคัญของ
การศึกษานิทาน (P) 

ตรวจชิ้นงาน แบบประเมินช้ินงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
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ใบงาน เร่ือง อาร์คีมีดีส 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 

1. พระเจ้าเฮียโรท่ี 2 เรียกใครไปช่วยพิสูจน์ว่าช่างทองเป็นคนที่ไม่ซ่ือสัตย์ 

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

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

2. อาร์คีมีดีสอุทานว่าอย่างไร เม่ือลงไปอาบน้ําในอ่างแล้วมีนํ้าล้นออกมา 

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

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

3. หลักการของอาร์คีมีดีสมีว่าอย่างไร 

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

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

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

4. หากนักเรียนเป็นอาร์คีมีดีสนักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาปริมาตร 

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

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

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

5. นักเรียนสามารถนําวิธีการจากเรื่องอาร์คีมีดีสไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร 

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

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

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

ชื่อ..........................................................................................................ชั้น......................เลขท่ี................. 
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แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินประดิษฐ์ 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเย่ียม (๓) 

ทั กษะการ
คํานวณ 

คํานวณค่าที่ ต้องการโดยใช้
วิธีการทางการคํานวณ เช่น 
การหาค่าเฉล่ีย อัตราส่วน ได้
ถูกต้องบางส่วน 

คํานวณค่าที่ ต้องการโดยใช้
วิธีการทางการคํานวณ เช่น 
การหาค่าเฉล่ีย อัตราส่วน ได้
ถูกต้องส่วนใหญ่ 

คํานวณค่าที่ต้องการโดยใช้
วิธีการทางการคํานวณ เช่น 
การหาค่าเฉล่ีย อัตราส่วน ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

ทั กษะการ
ทดลอง 

สามารถปฏิบัติการทดลองเอง
ได้บางส่วน  

ปฏิบัติการทดลองได้ส่วนใหญ่
แต่ไม่คล่องแคล่ว  ต้องการ
ความช่วยเหลือแนะนําในการ
ใ ช้ อุปกร ณ์ ให้ ถู ก ต้ อ งและ
ปลอดภัย 

ปฏิบัติการทดลองได้ท้ังหมด
อย่างคล่องแคล่ว ใช้อุปกรณ์ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ทั กษะการ
ตีความและ
ลงข้อสรุป 

บันทึก ข้อ มูล โดย มีการ ใ ช้
ตารางหรือวิธีการอ่ืนในการ
จัดระเบียบข้อมูลบางส่วน 
และมีการระบุชนิดหรือหน่วย
ของข้อมูลบางส่วน 

บั นทึ ก ข้ อ มู ล โ ดย มีก า ร ใช้
ตารางหือวิธีการอ่ืนในการจัด
ระเบียบข้อมูลส่วนใหญ่ และมี
การระบุชนิดหรือหน่วยของ
ข้อมูลส่วนใหญ่ 

บั นทึ ก ข้อ มูล โ ดย มีก า ร ใ ช้
ตารางหือวิธีการอ่ืนในการจัด
ระเบียบข้อมูลครบถ้วน และมี
การระบุชนิดหรือหน่วยของ
ข้อมูลครบถ้วน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ช่วงคะแนน ๗ – ๙  ระดับคุณภาพ ๓  ดีมาก 
 ช่วงคะแนน ๔ - ๖  ระดับคุณภาพ ๒  ดี 
 ช่วงคะแนน ๓  ระดับคุณภาพ ๑  พอใช้ 
เกณฑ์การผ่าน : นักเรียนได้ระดับคุณภาพ ๒ ข้ึนไป 
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การประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

1. มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบของช้ัน
เรียน ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบของช้ันเรียน ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ และรับผิดชอบในการ
ทํางาน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบของช้ันเรียน ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และ
รับผิดชอบในการทํางาน 

2. ใฝ่
เรียนรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา ต้ังใจ
เรียน เอาใจใส่ และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ บางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ต้ังใจเรียน 
เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ต้ังใจเรียน เอา
ใจใส่ และมีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจํา และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

3. มุ่งม่ัน
ในการ
ทํางาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จ 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สําเร็จ มีการปรับปรุงการ
ทํางานให้ดีข้ึน 

ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ 
มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานให้ดีข้ึน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ช่วงคะแนน 7 – 9  ระดับคุณภาพ 3  ดีมาก 
 ช่วงคะแนน 4 - 6  ระดับคุณภาพ 2  ดี 
 ช่วงคะแนน 3  ระดับคุณภาพ 1  พอใช้ 
เกณฑ์การผ่าน : นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
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การประเมินสมรรถนะที่สําคัญ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผ่าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1. ความสามารถ
ในการส่ือสาร 
1.1 การพูด 

พูดถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะจาก
สารท่ีอ่าน ฟัง และดู ด้วย
ภาษาของตนเอง และไม่มี
การยกตัวอย่างประกอบ 

พูดถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก และทัศนะจากสาร
ท่ีอ่าน ฟัง หรือดู ด้วยภาษา
ของตนเอง พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ แต่ไม่สอดคล้องกับ
เรื่องที่ถ่ายทอด 

พูดถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สึก และทัศนะจากสาร
ที่อ่าน ฟัง หรือดูด้วยภาษา
ของตนเอง พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบสอดคล้องกับเรื่องที่
ถ่ายทอด 

1.2 การเขียน เขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจจากสารที่อ่าน 
ฟังหรือดู ด้วยภาษาของ
ตนเอง และไม่มีตัวอย่าง
ประกอบ 

เขียนถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู 
ด้วยภาษาของตนเอง พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบแต่ไม่
สอดคล้องกับเรื่องท่ีถ่ายทอด 

เขียนถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือ
ดู ด้วยภาษาของตนเอง พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
สอดคล้องกับเรื่องที่ถ่ายทอด 

2.ความสามารถใน
การคิด 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 3 
พฤติกรรมในบริบทต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี 3 พฤติกรรม
ในบริบทต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับความ
เป็นจริง 

มีพฤติกรรมบ่งช้ี ดังน้ี 
1. จําแนกข้อมูลได้ 
2. จําแนกหมู่ข้อมูลได้ 
3. จัดลําดับความสําคัญของ
ข้อมูลได้ 
4. เปรียบเทียบข้อมูลได้ใน
บริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับความเป็นจริง 

เกณฑ์การประเมิน 
 ช่วงคะแนน 7 – 9  ระดับคุณภาพ 3  ดีมาก 
 ช่วงคะแนน 4 - 6  ระดับคุณภาพ 2  ดี 
 ช่วงคะแนน 1 - 3  ระดับคุณภาพ 1  พอใช้ 
เกณฑ์การผ่าน : นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
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แบบประเมินชิ้นงาน 
 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

รูปแบบ
ชิ้นงาน 

- รูปแบบ น่าสนใจ 
แปลกใหม่ มีขนาด
เหมาะสม มีสีสัน
สวยงาม รูปภาพ
สัมพันธ์กับเน้ือหา
และช้ินงานถูกต้อง
ตามท่ีกําหนด   

- รูปแบบ น่าสนใจ 
แปลกใหม่ มีขนาด
เหมาะสม มีสีสัน
สวยงาม รูปภาพ
สัมพันธ์กับเน้ือหา 

- มีนาดเหมาะสม
รูปภาพ มีสีสัน
สวยงามและ
รูปภาพสัมพันธ์
กับเน้ือหา 

- รูปภาพมีสีสัน
สวยงามและรูปภาพ
สัมพันธ์กับเน้ือหา 

- รูปภาพสัมพันธ์
กับเน้ือหา 

เน้ือหา - เน้ือหาถูกต้อง
ตามหัวข้อเรื่อง
และเป็นไปตามที่
กําหนด 
รายละเอียด
ครอบคลุม และ
เน้ือหาสอดคล้อง 

- เน้ือหาตรงตาม
หัวข้อเรื่องเนื้อหา
เป็นไปตามที่กําหนด 
รายละเอียด
ครอบคลุมและ
เน้ือหาสอดคล้องกับ
เรื่องที่กําหนด 

- เน้ือหาเป็นไป
ตามที่กําหนด 
รายละเอียด
ครอบคลุมและ
เน้ือหาสอดคล้อง
กับเร่ืองที่กําหนด 

- รายละเอียด
ครอบคลุมและ
เน้ือหาสอดคล้อง 

- เน้ือหา
สอดคล้อง 

เวลา -ส่งช้ินงานตาม
กําหนด 

-ส่งช้ินงานช้าเกินกว่า 
1 วัน 

- ส่งช้ินงานช้าเกิน
กว่า 2 วัน 

- ส่งช้ินงานช้ากว่า
เกินกําหนด 3 วัน 

- ส่งช้ินงานช้า
กว่าวันกําหนด
เกิน 3 วันข้ึนไป 

เกณฑ์การประเมิน 
 ช่วงคะแนน 15 – 20  ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
 ช่วงคะแนน 10 - 14  ระดับคุณภาพ  ดี 
 ช่วงคะแนน 5 - 9   ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
 ช่วงคะแนน 0 - 4   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
 
เกณฑ์การผ่าน : นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 10 ข้ึนไป 
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บันทึกกิจกรรมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 

ชื่อกลุ่ม  หน่วยบูรณาการ ม.ต้น ชื่อกิจกรรม  การสอนแบบ Active learning ในรูปแบบออนไลน์ 

คร้ังที่ ๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

บทบาทในกิจกรรมครั้งน้ี     ลายมือชื่อ 

[  ] Model Teacher  นางรัชดาภรณ์   ศรีทอง  

[  ] Buddy   นางประภารัตน์   การรัมย์  

[  ] Buddy  นางสาววรรณภา  อุดม           

[  ] Buddy   นายไวทยะ  น่ิมนวล  

[  ] Mentor  นายวีระชัย  พรหมบุตร  

[  ] Expert   นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินปัญญา  

[  ] Administrator  นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์  

   ขั้นตอนกิจกรรม  
           ๑. สร้างสุขด้วยสติ --เพ่ือสร้างบรรยากาศการประชุมที่เป็นกัลยาณมิตร-- 
  Learning facilitator หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้นําเข้าสู่กิจกรรม ดังน้ี 
              เราจะทําสมาธิกันสัก ๓-๔ นาที ก่อนเร่ิมการประชุม ขอให้ทุกคนหลับตา เร่ิมต้นด้วยการรู้ลมหายใจเข้า
ออกยาวสัก ๔-๕ ลมหายใจ สังเกตสัมผัสลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่รู้สึกชัดกว่า ดูไปให้ต่อเน่ืองด้วยลมหายใจปกติ 
จัดการกับความคิด จัดการกับความง่วง (๓ นาที)   
              กติกาการประชุมด้วยสติสนทนา 

     เราจะประชุมด้วยสติสนทนา  โดยรู้ลมหายใจในการพูดและฟัง  เตือนให้เรากลับมารู้ลมหายใจรู้ในการ
พูดและฟัง  สติสนทนาจะช่วยให้เราจัดประชุมด้วยกัลยาณมิตรสนทนา และอภิปราย  อย่างสร้างสรรค์ คิดบวกอยู่
ทุกขณะ  

๒. ประเด็นสนทนา /ประเด็นปัญหา .....จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
learning นักเรียนเกิดความอยากเรียนกระตือรือร้น นักเรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา เกิดทักษะการทํางาน เกิด
สมรรถนะ จัดกิจกรรมอย่างไรตอบสนองความต้องการ ความถนัด และความสนใจ  

๓.  สาเหตุของประเด็นปัญหา  
๓.๑  เรียนไม่สนุก ไม่อยากเรียน  
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๓.๒  เน้ือหามีจํานวนมาก  การบ้านงานเยอะ 
๓.๓  ทํางานกลุ่มแล้วเพ่ือนไม่ช่วยทํา  
๓.๔  นักเรียนในช้ันเรียนบางคนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

บันทึกการสนทนา PLC - ๑ (ก่อนเปิดช้ันเรียน) 
 

ชื่อผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม /แนวปฏิบัติร่วม 
ครูประภารัตน์ การ
รัมย์  
Buddy 

- ใช้รูปแบบการสอน ๕E เป็น Active Learning  
แต่ให้นักเรียนทุกคนในช้ันมีส่วนร่วมให้มากที่สุด 
ทในทุกข้ันตอนการสอน 
- หน่วยบูรณาการที่จัดทํา ให้ใช้คะแนนการ
ประเมินร่วมกัน  ลดภาระงาน และการทดสอบ
ก่อนเรียนไม่จําเป็น  

- การเรียนรู้บูรณาการอิง
มาตรฐาน 
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
- ข้ันพัฒนาการ 
 - Bloom Taxonomy  
- รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
-ฐานแนวคิดทาง 
การศึกษาท่ีเน้นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Constructivist) 
-(Gallery Walk) 
-การฝึกเขียนข้อความส้ัน ๆ 
(One-minute Paper) 
-โครงงานประดิษฐ์ 
 
- การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ 
Assessment for Learning 

นายไวทยะ น่ิมนวล 
Buddy 

- การเช่ือมโยงตัวช้ีวัดของแต่ละรายวิชาให้
กลมกลืนกัน นักเรียนจะได้เช่ือมโยงกันเรียนรู้
ต่อเน่ือง ทําให้การทํางานกลุ่มต่อเน่ืองกันตลอด
การเรียนหน่วยน้ี 
- นักเรียนมีโอกาสวางแผนทํางานใกล้ชิดกันมาก
ข้ึนงานน่าจะเสร็จได้ตามกําหนด 

นางสาววรรณภา  
อุดม 
Buddy 

- การต้ังเกณฑ์ประเมิน ระดับ ม.๑  ไม่ควรต้ังสูง
เกินไป 

ครูวีระชัย  
พรหมบุตร 
Mentor 

- การทําช้ินงาน ควรใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์
และกระบวนการเทคโนโลยี ควบคู่กันไป  แต่ชั้น 
ม.1 เป็นช้ันเร่ิมต้น  อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ
และเป็นครั้งแรก ก็ให้นักเรียนค่อย ๆ พัฒนา ใน
ภาคเรียนต่อไป เน้นกระบวนการหลัก ๆ 

ครูจันทร์เพ็ญ  อิน
ปัญญา 
Expert 

- การประเมินให้มีการแนะนํา ให้ข้อเสนอแนะ  
ประเมินเพ่ือการพัฒนา 
- การสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างครู และระหว่าง
เพ่ือนสําคัญ จะสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

ผู้อํานวยการ 
รณภากาศ สุพรรณ
ไกรสีห์ 
Administrator 

- ครูที่เป็นคณะจัดทําหน่วยการเรียนรู้และสังเกต
ช้ันเรียน ให้ช่วยกันโค้ชนักเรียนในการทําช้ินงาน
หรือภาระงานที่เก่ียวข้อง  ตามตัวชี้วัดรายวิชาที่
ครูมีส่วนร่วม 
 



72 
 

สรุปผลการทํากิจกรรม PLC - ๑ (ก่อนเปิดช้ันเรียน) 
 
ความรู้หลักการท่ีนํามาใช้ 

๑.การเรียนการสอนรุก Active Learning 
การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี 

ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม 
สมอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการท ากรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมที่นํามาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะ
การ คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสาร/นําเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน
กับ ผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพ่ิม
บทบาท ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทํากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการเรียนรู้ 

ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning 
๑) เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช ้ 
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสรา้งองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของ

ความ ร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน  
๓) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
๔) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ

ประเมินค่า  
๕) ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
๖) ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน  
๗) ผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

๒.การประเมินเพ่ือเรียนรู้ (Assessment for Learning)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้ และเป็นการประเมินตลอดกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการประเมินหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ  
ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการวินิจฉัยผู้เรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับใช้เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างทันที ปัญหาสําคัญในการประเมินการเรียนรู้ 

๓.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน มีผลต่อการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ถ้าครูกับ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันย่อมจะส่งผลให้การเรียน
การสอนในห้องเรียน หรือการจะทํางาน ต่างๆร่วมกันส่งผลที่ดีไปด้วย อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับทั้งครูและตัวนักเรียนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นด้าน การเรียนการสอน ด้านความรู้ประสบการณ์ ด้านสังคม และอ่ืนๆ  
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กิจกรรมท่ีทํา 
       ๑. ครู MT นําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ที่จัดทํามาล่วงหน้า ต่อกลุ่ม PLC 
       ๒. กลุ่ม PLC ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น 
                      - สาระ  มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  

 - ความเหมาะสมและความถูกต้องของจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ครอบคลุมท้ัง K P A หรือไม่  
- การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
- องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
- การประเมินเพ่ือการพัฒนา  
- ความเหมาะสมของใบงาน/ช้ินงาน เวลา 
- การวางแผนร่วมกับนักเรียน กําหนดการทําช้ินงานเป็นย่อย ๆ และติดตามร่วมกับครูที่สอน

บูรณาการร่วมกัน 
- วิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

        ๓. ครู MT  สาธิตการต้ังคําถามที่ควรใช้ และครูกลุ่ม  PLC  ปรับแก้ส่ือร่วมกัน 
        ๔. ครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนะวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน 
        ๕. ครู MT นําข้อเสนอแนะของกลุ่ม PLC ไปปรับปรุงและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ ๒  เพ่ือใช้เปิด
ช้ันเรียน  
 
ผลที่ได้จากกิจกรรม 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและแนวทางการปรับแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือได้แผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่ ๒ เพ่ือใช้เปิดช้ันเรียน และเช่ือมโยงสอดคล้องร่วมกับหน่วยบูรณาการ  

๒. ได้ลดจํานวนใบงาน แบบทดสอบ ปรับเปล่ียนจํานวนกลุ่ม ทําให้ MT จัดกิจกรรมสอนได้ครบตาม
จุดประสงค์และสอนจบในช่ัวโมงที่กําหนด 

๓. ทําให้ MT รู้จุดออ่อนและจุดแข็งของตนเอง  
๔. ได้รับกําลังใจจากกลุ่มเพ่ือนครู  PLC เพ่ิมความม่ันใจในการเปิดช้ันเรียน 

          
การนําไปใช้ 

๑. ครูผู้สอนนําข้อแนะนํากลุ่ม PLC  ไปใช้ประกอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ครั้ง 
ที่ ๒ สําหรับเปิดช้ันเรียน 
           ๒. ครูผู้สอนนํากลับไปปรับการประเมินโดยร่วมกับครูรายวิชาท่ีร่วมบูรณาการให้สอดคล้องและเหมาะสม 
 ๓. การเชื่อมโยงสาระสําคัญให้กลมกลืน  เช่ือมโยงกับรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
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การตรวจสอบก่อนรับรอง       
[   ]   ถูกต้อง ครบถ้วน ควรรับรองผลการดําเนินการ จํานวน ..๒... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง  
ลงช่ือ..........................................................          ลงช่ือ..........................................................                   
       ( นางสาวจันทร์เพ็ญ   อินปัญญา )                     ( นายเทิดศักด์ิ  พาโคกทม )       
         ตําแหน่ง  หัวหน้างานวิชาการ                    ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการดําเนินการ จํานวน ...๒.... ช่ัวโมง                               [  ]  ไม่รับรอง                
ความคิดเห็น 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................                      
                                                                             
                                                                                    ลงช่ือ..................................................                             
 
                                                                                      ( นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์ )                           
                                                                                ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
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บันทึกกิจกรรมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ชื่อกลุ่ม  บูรณาการ ม.ต้น ชื่อกิจกรรม  การสะท้อนผลการการเปิดชั้นเรียน 

คร้ังที่ ๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. วันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

บทบาทในกิจกรรมครั้งน้ี     ลายมือช่ือ 

[  ] Model Teacher  นางรัชดาภรณ์   ศรีทอง  

[  ] Buddy   นางประภารัตน์   การรัมย์  

[  ] Buddy   นายไวทยะ  น่ิมนวล  

[  ] Mentor  นางสาวนีรบล  อนุกูล ,นางวิมล  เสียงหวาน  

[  ] Expert   นางประภารัตน์   การรัมย์  

[  ] Expert   นายวีระชัย  พรหมบุตร  

[  ] Administrator  นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์  

    
ขั้นตอนกิจกรรม  
           ๑. สร้างสุขด้วยสติ --เพ่ือสร้างบรรยากาศการประชุมที่เป็นกัลยาณมิตร-- 
  Learning facilitator หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้นําเข้าสู่กิจกรรม ดังน้ี 
              เราจะทําสมาธิกันสัก ๓-๔ นาที ก่อนเร่ิมการประชุม ขอให้ทุกคนหลับตา เร่ิมต้นด้วยการรู้ลมหายใจเข้า
ออกยาวสัก ๔-๕ ลมหายใจ สังเกตสัมผัสลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่รู้สึกชัดกว่า ดูไปให้ต่อเน่ืองด้วยลมหายใจปกติ 
จัดการกับความคิด จัดการกับความง่วง (๓ นาที)   
              กติกาการประชุมด้วยสติสนทนา 

     เราจะประชุมด้วยสติสนทนา  โดยรู้ลมหายใจในการพูดและฟัง  เตือนให้เรากลับมารู้ลมหายใจรู้ในการ
พูดและฟัง  สติสนทนาจะช่วยให้เราจัดประชุมด้วยกัลยาณมิตรสนทนา และอภิปราย อย่างสร้างสรรค์ คิดบวกอยู่
ทุกขณะ  

๒. ประเด็นสนทนา /ประเด็นปัญหา .....จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
learning นักเรียนเกิดความอยากเรียนกระตือรือร้น นักเรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา เกิดทักษะการทํางาน เกิด
สมรรถนะ จัดกิจกรรมอย่างไรตอบสนองความต้องการ ความถนัด และความสนใจ  
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๓.  สาเหตุของประเด็นปัญหา  
๓.๑  เรียนไม่สนุก ไม่อยากเรียน  
๓.๒  เน้ือหามีจํานวนมาก  การบ้านงานเยอะ 
๓.๓  ทํางานกลุ่มแล้วเพ่ือนไม่ช่วยทํา  
๓.๔  นักเรียนในช้ันเรียนบางคนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

บันทึกการสนทนา (หลังเปิดช้ันเรียน) 
ช่ือผู้สนทนา บันทึกการสนทนา แนวคิดร่วม/แนวปฏิบัติร่วม 
ครูรัชดาภรณ์  ศรีทอง 
Model  Teacher 

ส่ิงที่คาดว่าจะทําได้ดีในวันน้ี 
- นักเรียนสนุกในการเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ตามแผนท่ีวางไว้ นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได้ ทุก
กิจกรรมบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
อะไรคือส่ิงท่ีควรทําแล้วไม่ได้ทํา 
 - การยกตัวอย่างช้ินงานส่ิงประดิษฐ์   
ในครั้งต่อไปจะทําอะไรให้ต่างจากเดิมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
-ใช้เกมมิฟิเคชั่น  มาช่วยเสริมแรง การทําตารางใน
การติดตามงานร่วมกันกับนักเรียน และครูในรายวิชา
ที่ร่วมบูรณาการ 

- Active learning 
- กระบวนการเทคโนโลยี 
- การทํางานกลุ่ม  
- การสะท้อนคิด 
- การต้ังคําถามและการรอ
คําตอบจากนักเรียน 
 
 

ครูประภารัตน์ การ
รัมย์  
Buddy Teacher 

- ครูสามารถจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ดีมาก 
- นักเรียนมีการเข้ากลุ่มและทํางานได้เร็ว 
- นักเรียนสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ มีการ
โต้ตอบคุยกันเร่ืองการทําช้ินงานเป็นรูปร่าง 
- ครูมีโอกาศให้การสะท้อนคิดได้ครบทุกกลุ่ม 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครูทุกข้ันตอน 

นางสาวนีรบล  
อนุกูล ,นางวิมล  
เสียงหวาน 
Mentor 

- ครูมีการเช็คความพร้อมของนักเรียนก่อนจะเปล่ียน
หรือเร่ิมกิจกรรมใหม่  ทําให้นักเรียนสามารถทํา
กิจกรรมตามครูได้ ใส่ใจนักเรียนทุกคน 
- นักเรียนกล้าซักถามครูเวลาที่มีข้อสงสัยหรือมี
ปัญหา  
 

นายรณภากาศ 
สุพรรณไกรสีห์ 
Administrator 

- ครูมีความตั้งใจและจัดการเรียนได้สนุกมาก  เป็น
กันเองกับนักเรียน ย้ิมแย้มแจ่มใส 
- มีการสะท้อนให้คําแนะนํา นักเรียนครบ 
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กิจกรรมท่ีทํา แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม 
   กิจกรรมการสังเกต 

๑. ครูที่ทําหน้าที่ MT จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้คร้ังที่  ๒ สําหรับเปิดช้ันเรียน 
๒. ครูที่ทําหน้าที่ Buddy สังเกต การจัดการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ เช่น  
         - การจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
         - ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทุกคนหรือไม่ และมีผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนรู้เพราะเหตุใด  
         - ส่ิงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคืออะไร  
         - พฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นอย่างไร  
         - ครูทีท่ําหน้าที่ MT สอนตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  
         - ความเหมาะสมของส่ือ 
         - มีการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมรวมทั้งตรงตาม 
           จุดประสงค์ การเรียนรู้หรือไม่  
๓. กลุ่ม PLC สังเกตการณ์ในการจัดการเรียนรู้เน้นสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การมีส่วน

ร่วม ในการทํากิจกรรม สีหน้าท่าทางการ ตอบคําถาม สัมภาษณ์นักเรียนหลังการสอน  บันทึกข้อมูลและการ
ถ่ายภาพ/ วีดิโอ  

 
    กิจกรรมสะท้อน 
 ๔. ผู้อํานวยการ หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ทาํ
หน้าท่ี MT อาจเปิดดูวิดีโอย้อนหลัง ร่อรอยการบันทึกวางแผนเตรียมทําช้ินงานประดิษฐ์ 
          ๕. ครูที่ทําหน้าที่ Buddy สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ทําหน้าท่ี MT 
          ๖. ครูที่ทําหน้าที่ MT สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนมาใหม่หรือจุดบกพร่องที่เกิดข้ึนระหว่างการสอน 
 ๗. กลุ่มครู PLC ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนมาใหม่ 
              ๘. ครูที่ทําหน้าที่ MT นําข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๓ 
 
ผลที่ได้จากกิจกรรม 

๑. แนวทางการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๓   
      - ปรับปรุงการต้ังคําถาม 
      -  ตัดกิจกรรมท่ีไม่สามารถทําให้บรรลุจุประสงค์ คือ กิจกรรมลงสีให้เซลล์ 
      -  เพ่ิมกิจกรรมสร้างแบบจําลองเซลล์จากวัสดุรอบตัว 
      -  ปรบัลดเกณฑ์การประเมินผล 
๒. ครูมีการพัฒนาการในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ดีข้ึน 
๓. ครูมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  
๔. สามารถปรับเปล่ียนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
๕. นักเรียนมีความสุข  ต้ังใจเรียน การบ้านภาระงานลดลง 
๖. ครูพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนอย่างชัดเจนจากช้ินงานสิ่งประดิษฐ์ 
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การนําไปใช้ 
๑. นําผลที่ได้จากการสะท้อนมาปรับแก้ไขให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๓  

          ๒. นําข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยอ่ืน ๆ  
 

การตรวจสอบก่อนรับรอง       
[   ]   ถูกต้อง ครบถ้วน ควรรับรองผลการดําเนินการ จํานวน ..๒... ช่ัวโมง    [  ]  ไม่รับรอง  
               
  ลงช่ือ..........................................................                        ลงชื่อ.......................................................... 
     (นางสาวจันทร์เพ็ญ   อินปัญญา )                                        ( นายเทิดศักดิ์  พาโคกทม )       
       ตําแหน่ง  หัวหน้างานวิชาการ                                        ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
 
การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
          [   ] รับรองผลการดําเนินการ จํานวน ...๓.... ช่ัวโมง                               [  ]  ไม่รับรอง                
ความคิดเห็น 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................                      
                                                                                   ลงช่ือ..................................................                              
                                                                                     ( นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห์ )                           
                                                                               ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
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บันทึกผลความสําเร็จหลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ 

1.ผู้เรียน 

 1.1 ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ให้มีความสัมพันธ์เป็นองค์รวม (holistic) 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
 1.2 ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการทําช้ินงานตามความสนใจ 
ความถนัด และวิถีชีวิตประจําวันของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการเรียนในทุกกลุ่มสาระ 

1.3 ผู้เรียนมีโอกาสทํากิจกรรมกลุ่มและทํานอกห้องเรียนมากข้ึน เป็นการทํางานที่ต้องมีการวางแผน ต้อง
ทําต่อเน่ืองและใช้เวลามากทําให้มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน 

1.4 ผู้เรียนมีเวลาว่างมากข้ึน เน่ืองจากมีภาระงาน การบ้าน แบบฝึกหัด ลดลง ทําให้มีเวลาในการสืบค้น 
ทดลอง ลงมือปฏิบัติ  

1.5 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นผลมาจาก
กระบวนการทํางานกลุ่มท่ีมีการแบ่งงาน วางแผนร่วมกัน 

1.6 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอย่างรอบด้านจนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานและนําเสนอผลงานพัฒนาตนเองไปสู่
สมรรถนะข้ันสูง 
๒.ผู้สอน 

๒.๑ ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็น
ทําให้ผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๒.๒ ผู้สอนได้จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ร่วมกัน สร้างร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 

๒.๓ ผู้สอนได้จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้เร่ืองความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางานและการแบ่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ 

๒.๔ ผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหาและการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 

๒.๕ ผู้สอนได้จัดกิจกรรมเช่ือมโยงกับนักเรียน กับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคม หรือ 
ประเทศชาติ 

๒.๖ ผู้สอนได้จัดกิจกรรมเป็นการนาความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
๒.๗ ผู้สอนได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสร่วมอภิปราย

และนําเสนอผลงาน 
๒.๘ ผู้สอนได้จัดกิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน 
2.๙ ผู้สอนได้ออกแบบร่วมวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  ทําให้การเรียนรู้

ของผู้เรียนน่าสนใจ ลดความซ้ําซ้อน  ทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนกลมกลืน ใช้การวัดประเมินผลร่วมกันลด
ภาระงานของผู้เรียนและครู 
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 ๒.๑๐ ผู้สอนได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ วิธีการสะท้อนคิด คําแนะนําข้อคิดเห็นที่มี ความหลากหลายของ
ความเช่ียวชาญของครูที่ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้การจัดกิจกรรมหน่วยบูรณาการน่าสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนมากที่สุด 

 ๒.๑๑ ผู้สอนวางแผนและมีส่วนร่วมกันในการประเมินในรูปแบบ Aal และ Afl ส่งผลให้ผู้เรียนได้ข้อมูล
การประเมินจากครูผู้สอนไปพัฒนา นักเรียนประเมินตนเองทําให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของตน ผู้เรียนสามารถมอง
หาวิธีการพัฒนาตนเองได้ เกิดการเรียนรู้แบบนําตนเอง  

3.โรงเรียน 

3.1 โรงเรียนได้ร่วมกันทํางานเป็นทีมตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย มีความ
รับผิดชอบ และมีพันธะในการทํางานร่วมกัน มีการเชื่อมโยงบูรณาการอย่างหลากหลายภายในหน่วยการเรียนรู ้

 ๓.๒ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนรับรู้ 

4.ชุมชน 

 4.1 การนําภูมิปัญญาจากชุมชนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางาน และการสร้างช้ินงาน 

 4.2 การสร้างค่านิยมในชุมชนให้มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 4.3 การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งคนในชุมชนเดียวกันและต่างชุมชน 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ภาพการให้ข้อสะท้อนผลงาน 
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การนําเสนอช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ในการประยุกต์ใช้หลักความหนาแน่น 
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ลงค์ VDO การนําเสนอผลงานนักเรียน 

https://www.youtube.com/watch?v=s8Q1BYmYGMM 

https://www.youtube.com/watch?v=CAmeO1QjOHo 

https://www.youtube.com/watch?v=5Kfk0UHjdWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC หน่วยบูรณาการ ม.ต้น 
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กระบวนการเปิดช้ันเรียน 

การเปิดช้ันเรียน/การสังเกตช้ันเรียน 
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