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ใช้กระบวนการ

BBL & PBL
เน้นการทำางานของสมอง 
GPAS

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วย 

NT
O-NET
PISA

๒๑มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่

5BBL Steps

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่
• ปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่
• เพิ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความจำาเป็น
• เลื่อนไหลเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• ตัดเนื้อหาที่มีความซ้ำาซ้อนกับเนื้อหา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

คู่มือครูเพื่อใช้คู่กับหนังสือเรียน

8 8 5 4 5 1 5 6 1 8 8 4 5

โครงงานบูรณาการ

สู่อาเซียน
และโลก

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
Backward
Design

เฉลย
คำาตอบ
ละเอียดทุกข้อ

หลักสูตรใหม่
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

• การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  (Geo-literacy) 
 โดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ความสามารถ
 ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์
 และทักษะทางภูมิศาสตร์
• ปรับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
 แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
• เปลี่ยนชื่อสาระการเรียนรู้ใหม่
• เพิ่มเติมเนื้อหาด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัย 
 สอดคล้องต่อการดำารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
• เลื่อนไหลบางเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• เพิ่มเติมสาระที่ ๔ เทคโนโลยี



ตัวอย่างตัวอย่าง

ประเมินครบตัวชี้วัด 

มาตรฐานระดับชาติ

วัดผลแม่นยำ�ทุกระดับก�รเรียนรู้

พร้อมเฉลยและต�ร�งวิเคร�ะห์

สถ�บันฯ มอบสิทธิพิเศษให้ท่�น

ส�ม�รถพรินต์ ใช้ ได้เลย

หรือสั่งซื้อในร�ค�พิเศษจ�กสถ�บัน 

ทุกภ�คเรียน

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

ข้อสอบปลายภาคข้อสอบปลายภาค

	 หุ่นยนต์และตุ๊กตามีลักษณะสำาคัญข้อใดที่เหมือนกัน

	 ก.	 ไม่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนไหวด้วยตนเอง

	 ข.	 เมื่อได้ยินเสียงดังจะกระโดดและวิ่งหนี

	 ค.	 กินอาหารและนำ้า	และมีการขับถ่ายทุกวัน

	 สุนัขวิ่งเข้าบ้านเมื่อฝนตก

	 ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะสำาคัญข้อใดของสิ่งมีชีวิต

	 ก.	 ขับถ่ายได้

	 ข.	 สืบพันธุ์ได้

	 ค.	 ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้



คํานําคํานํา

คําอธิบาย

รายวิชา

โครงสร้าง

รายวิชา

พื้นฐาน

โครงสร้าง

เนื้อหา

ตัวอย่าง

คู่มือครู

หนังสือเรียน

ตัวอย่างแผน

การจัดการเรียนรู้

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร์	ในกลุ่มสาระ	

การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	๒๕๖๐)	ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	ซึ่งปีการศึกษา	๒๕๖๒	นี้	

จะครอบคลุมระดับชั้น	ป.๑	ป.๒	ป.๔	ป.๕	ม.๑	ม.๒	ม.๔	ม.๕	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 สภาพแวดล้อม	 และความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 	

โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	๔.๐	และโลกในศตวรรษที่	๒๑	โดยจัดทำาขึ้น	

เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้	

ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ	

ตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการ	

มีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องตาม	

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับ	

ครูผู้สอน	 ด้วยคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 	

ตามแนวทาง	Backward	Design	โดยใช้กระบวนการ	GPAS	5	Steps	ซึ่งสามารถ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)



คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

ว	๑๒๑ 	 		วิทยาศาสตร์				 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๒	 เวลาเรียน	๘๐	ชั่วโมง

	 ศึกษาสิ่งรอบตัว	 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	 ชีวิตพืช	 ปัจจัยที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำารงชีวิตของพืช		

การสืบพันธุ์ของพืช	 รวมทั้งวัฏจักรของพืชดอก	การเปลี่ยนแปลงของวัสด	ุสมบัติการดูดซับนำ้าของวัสด	ุสมบัติของวัสด	ุ

ทีเ่กดิจากการนำาวสัดมุาผสมกนั	การนำาวสัดทุีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมแ่ละการใชป้ระโยชน	์แสงและการมองเหน็	การเคลือ่นที่

ของแสงและแหล่งกำาเนิดแสง		การมองเห็นวัตถุ		ส่วนประกอบของดิน		ชนิดของดิน		และประโยชน์ของดิน

	 โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วยวิธีการสอนแบบสืบสอบ	แนวการสอน	๕	ขั้นตอน	GPAS	

5	ขั้นตอน	รูปแบบวงจรการเรียนรู้	๕	ขั้นตอน	การเรียนรู้ผ่านการใช้กิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์

รวมทั้งการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็ม	 เพื่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์		

สร้างความรู้ใหม่และสิ่งใหม่อย่างง่ายรวมทั้งการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุน	 รวมทั้งการใช้และสร้างโมเดล	

เพื่ออภิปรายสู่การเป็นผู้มีสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์

	 เพื่อการเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์	มีความสนใจ	ความตระหนัก	ความใฝ่รู้	เป็นผู้ทำางานเป็นทีมและทำางานแบบรวมพลัง

รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน

	 รหัสตัวชี้วัด

	 ว	๑.๒	ป.๒/๑,	ป.๒/๒,	ป.๒/๓	

	 ว	๑.๓	ป.๒/๑

	 ว	๒.๑	ป.๒/๑,	ป.๒/๒,	ป.๒/๓,	ป.๒/๔	

	 ว	๒.๓	ป.๒/๑,	ป.๒/๒

	 ว	๓.๒	ป.๒/๑,	ป.๒/๒

	 รวมทั้งหมด	๑๒	ตัวชี้วัด
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โครงสร้�งร�ยวิช�พื้นฐ�น วิทย�ศ�สตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

๑ สิ่งรอบตัวเรา ว	๑.๓	ป.๒/๑ •	 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ

	 สิง่ไมม่ชีวีติ	สิง่มชีวีติตอ้งการอาหาร	มกีารหายใจ	

	 เจริญเติบโต	ขับถ่าย	 เคลื่อนไหว	ตอบสนองต่อ

สิ่งเร้า	และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึง

	 กับพ่อแม่	ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะ

	 ดังกล่าว

๑๖

๒ ชีวิตพืช ว	๑.๒	ป.๒/๑,	ป.๒/๒ •	 พืชต้องการนำ้า	แสง	เพื่อการเจริญเติบโต ๑๘

๓ การสืบพันธ์ุของพืช ว	๑.๒	ป.๒/๓ •	 พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก	ดอกจะมี

	 การสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล	ภายในผล

	 มีเมล็ด	เมื่อเมล็ดงอก	ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ด

จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่	 พืชต้นใหม่จะ

เจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไป

	 ได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของ

	 พืชดอก

๖

๔ การเปลีย่นแปลงของวสัดุ ว	๒.๑	ป.๒/๑,	ป.๒/๒,	
ป.๒/๓,	ป.๒/๔

•	 วสัดแุตล่ะชนดิมสีมบตักิารดดูซบันำา้แตกตา่งกนั

	 จึงนำาไปทำาวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน	

เช่น	ใช้ผ้าที่ดูดซับนำ้าได้มากทำาผ้าเช็ดตัว	

					ใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับนำ้าทำาร่ม

•	 วัสดุบางอย่างสามารถนำามาผสมกันซึ่งทำาให้

ได้สมบัติที่ เหมาะสม	 เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์	

ตามต้องการ	 เช่น	 แป้งผสมนำ้าตาลและกะทิ	

ใช้ทำาขนมไทย	ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษ	

ใช้ทำากระปุกออมสิน	ปูนผสมหิน	ทราย	และนำ้า	

ใช้ทำาคอนกรีต

•	 การนำาวัสดุมาทำาเป็นวัตถุในการใช้งานตาม

วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ	 วัสดุที่	

ใช้แล้วอาจนำามาทำาเป็นจรวดกระดาษ	 ดอกไม้

ประดิษฐ์ถุงใส่ของ

๑๔
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

๕ แสงและการมองเห็น ว	๒.๓	ป.๒/๑,	ป.๒/๒ •	 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำาเนิดแสงทุกทิศทาง
เป็นแนวตรง	 เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะ
ทำาให้มองเห็นวัตถุนั้น	 การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกำาเนิดแสง	 แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตา
โดยตรง	 ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่ง
กำาเนิดแสง	ต้องมีแสงจากแหล่งกำาเนิดแสงไป
กระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา	 ถ้ามีแสงสว่าง
มาก	ๆ 	เขา้สูต่า	อาจเกดิอนัตรายตอ่ตาได	้จงึตอ้ง
หลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มี
คุณภาพเมื่อจำาเป็น	 และต้องจัดความสว่างให้
เหมาะสมกบัการทำากจิกรรมตา่ง	ๆ 	เชน่	การอา่น
หนังสือ	 การดูจอโทรทัศน์	 การใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

๑๔

๖ ดินในท้องถิ่นของเรา ว	๓.๒	ป.๒/๑,	ป.๒/๒ •	 ดินประกอบด้วยเศษหิน	 ซากพืช	 ซากสัตว์
ผสมอยู่ในเนื้อดิน	 มีอากาศและนำ้าแทรกอยู่	
ตามช่องว่างในเนื้อดิน	ดินจำาแนกเป็น	ดินร่วน
ดินเหนียวและดินทราย	 ตามลักษณะเนื้อดิน
และการจับตัวของดิน	 ซึ่งมีผลต่อการอุ้มนำ้า	
ที่แตกต่างกัน

•	 ดินแต่ละชนิดนำาไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
	 ตามลักษณะและสมบัติของดิน

๑๒

รวม ๘๐



สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 5

โครงสร้�งเนื้อห�ของหนังสือเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่		๑	 สิ่งรอบตัวเรา	 							

	 	 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	 							

หน่วยการเรียนรู้ที่		๒	 ชีวิตพืช		 						

	 	 ปัจจัยที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำารงชีวิตของพืช	 					

หน่วยการเรียนรู้ที่		๓	การสืบพันธุ์ของพืช	 		 		

	 	 วัฏจักรของพืชดอก					 		 			

หน่วยการเรียนรู้ที่		๔	 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ	 						

	 	 ๑.	 สมบัติการดูดซับนำ้าของวัสดุและการใช้ประโยชน์		 									

	 	 ๒.	 สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำาวัสดุมาผสมกัน	 								

	 	 ๓.	 การนำาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และประโยชน์

	 	 	 ของการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่	 							

หน่วยการเรียนรู้ที่		๕	 แสงและการมองเห็น	 						

	 	 ๑.	 การเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกำาเนิดแสง	 					

		 	 ๒.	 การมองเห็นวัตถุ	 						

หน่วยการเรียนรู้ที่		๖	 ดินในท้องถิ่นของเรา	 				

		 	 ๑.	 ส่วนประกอบของดิน	 				

	 	 ๒.	 ชนิดของดิน	 				

	 	 ๓.	 ประโยชน์ของดิน	 				
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ NT/O-NET

6 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

๑

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

    เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้   
    (ว ๑.๓ ป.๒/๑)

สิ่งรอบตัวเรา

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

สิ่งรอบตัวเรา

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

breathe บรีธ หายใจ

grow โกร เจริญเติบโต

living thing ลิฟ′ วิง ธิง สิ่งมีชีวิต

non-living thing นอน ลิฟ′ วิง ธิง สิ่งไม่มีชีวิต

reproduce รีพระดิวซฺ′ สืบพันธ์ุ

ตัวชี้วัด

ศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้
พืช
สตัว์

สิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติ
สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น

ไก่

บา้น

รถบรรทุก

วัว

หญา้สิ่งมีชีวิต

สิ่งไม่มีชีวิต

ต้นไม้

เล้าไก่
รั้ว

  เป้าหมายการเรียนรู้

  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว ๑.๓ 

เข้าใจกระบวนการและความสำาคัญของ 

การถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวิต ความ 

หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ 

ของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้ งนำาความรู้ ไปใช้

ประโยชน์

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร  

มีการหายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ 

ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว

ตัวอย่างตัวอย่าง



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

7สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

๑

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

    เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้   
    (ว ๑.๓ ป.๒/๑)

สิ่งรอบตัวเรา

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

สิ่งรอบตัวเรา

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

breathe บรีธ หายใจ

grow โกร เจริญเติบโต

living thing ลิฟ′ วิง ธิง สิ่งมีชีวิต

non-living thing นอน ลิฟ′ วิง ธิง สิ่งไม่มีชีวิต

reproduce รีพระดิวซฺ′ สืบพันธ์ุ

ตัวชี้วัด

ศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้
พืช
สตัว์

สิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติ
สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น

ไก่

บา้น

รถบรรทุก

วัว

หญา้สิ่งมีชีวิต

สิ่งไม่มีชีวิต

ต้นไม้

เล้าไก่
รั้ว
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นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันสำารวจสิ่งรอบตัวเราในท้องถิ่น โดยบันทึก

ชื่อแล้วนำามาจัดจำาแนกเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต แสดงผลงานโดยจัดเป็น 

แผงโครงงานสำารวจ

  สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้ ง ใ จ  เ พี ย ร พ ย า ย า ม

ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

โรง เรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ ออย่ าง 

เหมาะสม บันทึกความรู้  วิ เคราะห์   

สรุปเป็นองค์ความรู้  สามารถนำาไปใช้ 

ในชีวิตประจำาวันได้

มุ่งมั่นในการทำางาน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้ ง ใ จ แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

จุดประกายโครง
งา

น

คู่มือครูหนังสือเรียนคู่มือครูหนังสือเรียน
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ NT/O-NET

8 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

คำ�ถ�มสำ�คัญ

	 		 รอบตัวเรามีสิ่งต่าง ๆ มากมาย บางสิ่งเหมือนกัน 

บางสิ่งต่างกัน บางสิ่งมีชีวิต บางสิ่งไม่มีชีวิต

นักเรียนตอบได้หรือไม่ว่า อะไรเป็นสิ่งมีชีวิต 
อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒6

ตัวชี้วัด

ว ๑.๓ ป.๒/๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ภาพวาดและระบายสี สิ่งรอบตัวเรา

ที่เป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต

๑. นักเรียนสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  

แล้วร่วมกันตอบคำาถามสำาคัญ ดังนี้ 

 ๑.๑ สิง่ทีอ่ยูร่อบตวันกัเรยีนมอีะไรบา้ง 

(ตัวอย่างคำาตอบ  โต๊ะ  เก้าอี้  ต้นไม้

 ดอกไม้)

 ๑.๒ นักเรียนตอบได้หรือไม่ว่า อะไร

เป็นสิ่งมีชีวิต อะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 

(ตัวอย่างคำาตอบ  ต้นไม้  ดอกไม้

 เป็นสิ่งมีชีวิต  ส่วนโต๊ะ  เก้าอี้

 เป็นสิ่งไม่มีชีวิต)

๒. นกัเรยีนรว่มกนัศกึษาภาพสิง่รอบตวัเรา 

แล้วช่วยกันเขียนชื่อสิ่งต่าง ๆ 

 ที่สังเกตเห็น

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

9สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สุนัข

วัด

วัว

ไก่

คุณยาย
บ้าน

สะพาน

ลำาธาร

ต้นไม้

วิธีทำ�

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตภาพ สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิต

 และสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมบอกเหตุผล

๒. จัดจำาแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สังเกตได้ให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ ๑.๑ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

คำ�ถ�มสำ�คัญ
สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิต  สิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งรอบตัวเรา 7

๙สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

๓. นักเรียนสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

ทั้ งภายในและภายนอกชั้น เรียน 

แล้วร่วมกันยกตัวอย่างสิ่ งต่าง ๆ  

รอบตัว ผู้แทนนักเรียนบันทึกคำาตอบ

บนกระดาน จากนั้นร่วมกันตอบ

คำาถามสำาคัญ ดังนี้

 ๓.๑ สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งใดเป็น

สิ่ ง ไ ม่ มี ชี วิ ต  ( ตั ว อ ย่ า ง คำ า ต อ บ 

ตัวนักเรียน ครู และเพื่อนเป็นสิ่งมีชีวิต

ส่วนโต๊ะเรียน เก้าอี้ แก้วนำ้า กระเป๋า และ

หนังสือเป็นสิ่งไม่มีชีวิต)

๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน คละ

ความสามารถ แตล่ะกลุม่รว่มกนัศกึษา

วิธีทำากิจกรรมที่ ๑.๑ เรื่อง สิ่งมีชีวิต 

และสิ่งไม่มีชีวิต โดยอ่านออกเสียงดัง

และพร้อมเพรียงกัน

๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย

ก่อนทำากิจกรรม ทำากิจกรรม และ

บันทึกผล

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

เฉลยกิจกรรมการทดลอง

บันทึกผลการท�ากิจกรรม สรุปผลการท�ากิจกรรม

สิ่งรอบตัวเราสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

 ๑.  ๒. (สิ่งมีชีวิต) (สิ่งไม่มีชีวิต)

สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต

แผนภาพ สิ่งรอบตัวเรา

(คุณยาย
สุนัข
วัว
ไก่
ต้นไม้)

(บ้าน
วัด
ลำาธาร
สะพาน)

สิ่งรอบตัวเรา
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ NT/O-NET

10 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สิ่งรอบตัวเรา

แบ่งเป็น แบ่งเป็น

สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช

มะลิ  ไก่ หิน

ดิน

ทราย

กุหลาบ ผีเสื้อ

มะเขือเทศ แมว

สิ่งไม่มีชีวิต
ตามธรรมชาติ  

สิ่งไม่มีชีวิต
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

สิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์

เก้าอี้

ดินสอ

หนังสือ

	 สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราสามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ดังแผนภาพ

แผนภาพ สิ่งรอบตัวเรา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒8

๖. นกัเรยีนรว่มกนัแยกประเภทและจดักลุม่
สิง่รอบตวัเรา  โดยใชเ้กณฑข์องนกัเรยีนเอง 
เช่น สิ่งที่ เหมือน-ต่างกัน สิ่งมีชีวิต- 
ไม่มีชีวิต โดยผู้แทนนักเรียนเขียน 
ตามคำาบอกของเพือ่นนกัเรยีนบนกระดาน

๗. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์อภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำา
กิจกรรม

๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผล 
การทำากิจกรรมและสรุปสิ่ งที่ เข้ าใจ 
เป็นความรู้ร่วมกันว่า สิ่งรอบตัวเรา 
แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑. สิ่งมีชีวิต
และ ๒. สิ่งไม่มีชีวิต

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๙. นกัเรยีนวาดภาพและระบายสสีิง่รอบตวัเรา 
ทีเ่ปน็สิง่มชีวีติ และสิง่ไมม่ชีวีติทีน่กัเรยีน
รู้จักและสนใจอย่างละ ๑ ชนิด 

 พร้อมระบุชื่อ จัดทำาเป็นชิ้นงาน
๑๐. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่ งที่ เข้ าใจเป็น 

ความรู้ร่วมกัน ดังนี้
  • สิ่งรอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ 

สิ่งไม่มีชีวิต บางสิ่งก็เหมือนกัน และ 
บางสิ่งก็มีความแตกต่างกัน

๑๑. นกัเรยีนนำาผลงานทีว่าดภาพและระบายส ี
มานำาเสนอ โดยวธิกีารตา่ง ๆ  ทีห่ลากหลาย 
เช่น ออกมาเล่าให้เพื่อน ๆ  ฟังหน้าชั้นเรียน 
แล้วเพื่อน ๆ ร่วมกันชื่นชมและแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ 
วิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบ 
และวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

๑๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาภาพวาดและ
ระบายสีติดที่ป้ายนิเทศเพื่อเป็นแหล่ง 
การเรียนรู้หรือนำาไปมอบให้ผู้ปกครอง

๑๔. นักเรียนนำาเสนอผลการศึกษาพร้อม
สะท้อนความคิดร่วมกัน



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

11สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

กิจกรรมที่ ๑.๒

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันสำารวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

 บริเวณบ้านหรือโรงเรียนคนละ ๒ ชนิด โดยไม่ซำ้ากับสมาชิกในกลุ่ม

๒. สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น

๓. เขียนชื่อหรือวาดภาพและระบายสีสิ่งมีชีวิตที่พบ พร้อมบอกลักษณะ 

     ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น

๑.	 สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

  สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นที่นักเรียนสำารวจมีอะไรบ้าง

  นอกจากสิ่งมีชีวิตที่สำารวจแล้ว สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

  ที่นักเรียนรู้จักได้แก่อะไรบ้าง

  สรุปผลการทำากิจกรรมได้ว่าอย่างไร

วิธีทำ�

สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นรอบตัวเร�

คำ�ถ�มสำ�คัญ
สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา แต่ละชนิดเรียกว่าอะไร

 รอบตัวเรามีสิ่งมีชีวิตจำานวนมาก ได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์  

ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกัน

ต�ร�ง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สำารวจในท้องถิ่น

ตัวอย่�งต�ร�งบันทึกผล

๑ 

๒

ลำ�ดับที่
สิ่งมีชีวิตที่สำ�รวจ

ในท้องถิ่น

ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

เคลื่อนที่และ
เคลื่อนไหวได้

ต้องก�รอ�ห�ร
และนำ้�

ขับถ่�ย
ได้

มีก�ร
ห�ยใจ

เจริญเติบโต
ได้

สืบพันธุ์ได้ 
(มีลูกได้)

ตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้�ได้

สิ่งรอบตัวเรา 13

ตัวชี้วัด

ว ๑.๓ ป.๒/๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ภาพวาดและระบายส ีสิง่มชีวีติ พรอ้มทัง้

ระบุลักษณะสำาคัญของสิ่งมีชีวิตนั้น

๑. นักเรียนสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา 

แล้วร่วมกันตอบคำาถามสำาคัญ ดังนี้

 ๑.๑ สิง่มชีวีติทีอ่ยูร่อบตวัเราแตล่ะชนดิ 

เรียกว่าอะไร  (ตัวอย่างคำาตอบ มด 

สุ นั ข  น ก  ต้ น ม ะ ม่ ว ง  ต้ น พ ลู ด่ า ง  

ดอกดาวเรือง)

๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน คละ

ความสามารถ แตล่ะกลุม่รว่มกนัศกึษา

วิธีทำากิจกรรมที่ ๑.๒ เรื่อง สิ่งมีชีวิต 

ในท้ อ งถิ่ น รอบตั ว เ ร า  โดยอ่ าน 

ออกเสียงดังและพร้อมเพรียงกัน

๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย

ก่อนทำากิจกรรม ทำากิจกรรม และ

บันทึกผล

๔. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอ 

ผลการทำากิจกรรมหน้าชั้นเรียน

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

แนวค�าตอบ

๑. ตอบ ตัวอย่างคำาตอบ  นก  แมว  และปลา

๒. ตอบ ตัวอย่างคำาตอบ  สุนัข  กระต่าย  ไก่

๓. ตอบ  ส่ิงมีชีวิตมีลักษณะสำาคัญ ได้แก่ 

เคล่ือนท่ีและเคล่ือนไหวได้ ต้องการอาหาร

และนำา้  มีการหายใจ  ขับถ่ายได้  เจริญเติบโต

ได้ สืบพันธ์ุได้ลูกท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง 

กับพ่อแม่  และตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้

สรุปผลการท�ากิจกรรม

แผนภาพความคิด ลักษณะสำาคัญของสิ่งมีชีวิต

ลักษณะส�าคัญ
ของสิ่งมีชีวิต

ขับถ่ายได้

เจริญเติบโตได้

สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับพ่อแม่

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้

เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ ต้องการอาหารและนำ้า

มีการหายใจ

เฉลยกิจกรรมการทดลอง

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

 นก ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 แมว ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓



บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ NT/O-NET

12 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 ส่ิงรอบตัวเราท่ีสามารถเคล่ือนท่ีและเคล่ือนไหวได้ ต้องการอาหาร 

และนำา้ มีการหายใจ ขับถ่ายได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธ์ุได้ลูกท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับพ่อแม่ และตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้ เรียกว่า สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเร�

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒14

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๕. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำา

กจิกรรม โดยตอบคำาถามหลงัทำากจิกรรม

๖. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำากิจกรรม

และสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นของเรา

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๗. นักเรียนวาดภาพและระบายสีสิ่งมีชีวิต 

มาคนละ ๑ ชนิด พร้อมทั้งระบุลักษณะ

สำาคัญของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ และบอก 

รายละเอียดของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ว่า มี

ลักษณะการเคลื่อนที่ หายใจ การกิน

อาหาร/นำ้า อย่างไร โดยจัดทำาเป็นชิ้นงาน

๘. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่ งที่ เข้ าใจเป็น 

ความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • สิ่ งมีชีวิตมีลักษณะสำาคัญ ดังนี้  

เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ ต้องการ 

อาหารและนำ้า มีการหายใจ ขับถ่ายได้ 

เจรญิเตบิโตได ้ สบืพนัธุไ์ดล้กูทีม่ลีกัษณะ

คล้ายคลึงกับพ่อแม่ และตอบสนองต่อ 

สิ่งเร้าได้

๙. นกัเรยีนนำาผลงานทีว่าดภาพและระบายสี

มานำาเสนอโดยวธิกีารตา่ง ๆ  ทีห่ลากหลาย 

เชน่ ออกมาเลา่ใหเ้พือ่น ๆ  ฟงัหนา้ชัน้เรยีน 

แล้วเพื่อน ๆ ร่วมกันชื่นชมและแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๐. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ 

วิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบ 

และวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

๑๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาภาพวาดและ

ระบายสีติดที่ป้ายนิเทศเพื่อเป็นแหล่ง

การเรียนรู้หรือนำาไปมอบให้ผู้ปกครอง

๑๒. นักเรียนนำาเสนอผลการศึกษาพร้อม

สะท้อนความคิดร่วมกัน



รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean
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๒. ลูกฟุตบอล

๘. มด

นักัเรยีนจบัคู ่แตล่ะคูร่ว่มกนัสงัเกตภาพสิง่ตา่ง ๆ  รอบตวัเรา แลว้ตอบคำาถาม

๑. โต๊ะ

๔. ดอกบัว

๗. จาน

๓. แมว

๖. วิทยุ

๙. ดินสอ

๕. ถุงเท้า

๒.	 สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา

 นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จำานวนมากแล้ว รอบ ๆ ตัวเรา

ยังมีสิ่งไม่มีชีวิตอีกหลายชนิดแบ่งเป็น สิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติ เช่น 

หิน ภูเขา ดวงอาทิตย์์ และสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หุ่นยนต์ 

เสื้อผ้า บ้าน

คำ�ถ�มสำ�คัญ
สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรานั้น แต่ละชนิดเรียกว่าอะไร

กิจกรรมที่ ๑.๓ สิ่งไม่มีชีวิตชนิดต่�ง ๆ รอบตัวเร�

วิธีทำ�

สิ่งรอบตัวเรา 15

ตัวชี้วัด

ว ๑.๓ ป.๒/๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ภาพวาดและระบายสี สิ่งไม่มีชีวิต 

พร้อมทั้งระบุลักษณะสำาคัญของ

สิ่งไม่มีชีวิตนั้น

๑. นักเรียนสังเกตสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรา

แล้วร่วมกันตอบคำาถามสำาคัญ ดังนี้

 ๑.๑ สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรานั้น

แต่ละชนิดเรียกว่าอะไร 

 (ตัวอย่างคำาตอบ  เสาธง  โต๊ะ  เก้าอี้ 

 กระดาน  ม้าลื่น)

๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน คละ

ความสามารถ แตล่ะกลุม่รว่มกนัศกึษา

วิธีทำากิจกรรมที่ ๑.๓ เรื่อง สิ่งไม่มีชีวิต 

ชนิดต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยอ่าน 

ออกเสียงดังและพร้อมเพรียงกัน

๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย

ก่อนทำากิจกรรม ทำากิจกรรม และ

บันทึกผล

๔. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอ 

ผลการทำากิจกรรมหน้าชั้นเรียน

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

สรุปผลการท�ากิจกรรมเฉลยกิจกรรมการทดลอง

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

สิ่งไม่มีชีวิตได้แก่ โต๊ะ ลูกฟุตบอล 

ถุงเท้า วิทยุ จาน และดินสอ

สืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้

แผนภาพความคิด ลักษณะสำาคัญของสิ่งไม่มีชีวิต

ลักษณะส�าคัญ
ของสิ่งไม่มีชีวิต

ขับถ่ายไม่ได้

เจริญเติบโตไม่ได้

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้

เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไม่ได้ ไม่ต้องการอาหารและนำ้า

ไม่มีการหายใจ
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14 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 สิ่งรอบตัวเราที่เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไม่ได้ ไม่ต้องการอาหาร

และนำ้า ไม่มีการหายใจ ขับถ่ายไม่ได้ เจริญเติบโตไม่ได้ สืบพันธุ์และ

มีลูกไม่ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ เรียกว่า สิ่งไม่มีชีวิต

  ภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

  ภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสำาหรับใช้ใส่อาหาร

  ภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้สำาหรับฟังเสียง

  ภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตสำาหรับใช้เขียนหนังสือ

  ภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้คู่กับรองเท้า

  สรุปผลการทำากิจกรรมได้ว่าอย่างไร

 หิน

 ตุ๊กตา

 ดวงอาทติย์

 เข็มขัด

 นํ้าตก

 กระป๋องออมสิน

สิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเร�

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒16

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๕. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำา

กจิกรรม โดยตอบคำาถามหลงัทำากจิกรรม

๖. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำากิจกรรม

และสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นของเรา

๗. นกัเรยีนวาดภาพและระบายสสีิง่ไมม่ชีวีติ

มาคนละ ๑ ชนิด พร้อมทั้งระบุลักษณะ

สำาคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนั้น ๆ จัดทำาเป็น 

ชิ้นงาน

๘. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่ งที่ เข้ าใจเป็น 

ความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • สิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะสำาคัญ ดังนี้ 

เคลือ่นทีแ่ละเคลือ่นไหวไมไ่ด ้ ไมต่อ้งการ

อาหารและนำ้า ไม่มีการหายใจ ขับถ่าย 

ไม่ได้ เจริญเติบโตไม่ได้ สืบพันธุ์และ 

มลีกูไมไ่ด ้ และตอบสนองตอ่สิง่เรา้ไมไ่ด้

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

แนวค�าตอบ

๑. ตอบ  โต๊ะ   ลูกฟุตบอล   ถุงเท้า   วิทยุ   จาน 
 และดินสอ
๒. ตอบ จาน
๓. ตอบ วิทยุ
๔. ตอบ ดินสอ
๕. ตอบ ถุงเท้า

  ๙. นัก เรียนนำ าผลงานที่ ว าดภาพและ 
ระบายสี มานำาเสนอโดยวิธีการต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย เช่น ออกมาเล่าให้เพื่อน ๆ  
ฟังหน้าชั้นเรียน แล้วเพื่อน ๆ ร่วมกัน
ชื่นชมและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

๑๐. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ 
วิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบ 
และวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๑๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาภาพวาดและ
ระบายสีติดที่ป้ายนิเทศเพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้หรือนำาไปมอบให้ผู้ปกครอง

๑๒. นั ก เ รี ย น นำ า เ ส น อ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า 
พร้อมสะท้อนความคิดร่วมกัน
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15สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

นักวิทยาศาสตร์น้อย

แผนภาพเปรียบเทียบ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกัน ดังแผนภาพ

สังเกตภาพ แล้วบอกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในภาพ

 ทั ก ษ ะ ก า ร สั ง เ ก ต 
เป็นทักษะพื้นฐานของการ
เป็นนักวิทยาศาสตร์

๑. เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้

๗. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้

๖. สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะ

     คล้ายคลึงกับพ่อแม่

๕. เจริญเติบโตได้

๔. ขับถ่ายได้

๓. มีการหายใจ 

๒. ต้องการอาหารและนำ้า 

 ๑. เคล่ือนท่ีและเคล่ือนไหวไม่ได้

๒. ไม่ต้องการอาหารและนำ้า

๓. ไม่มีการหายใจ

๔. ขับถ่ายไม่ได้

๕. เจริญเติบโตไม่ได้

๖. สืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้

๗. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้

สิ่งรอบ
ตัวเร�

สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งรอบตัวเรา 17
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นกัเรยีนศกึษา  เปรยีบเทยีบความแตกตา่ง 

ร ะ ห ว่ า ง สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง ไ ม่ มี ชี วิ ต 

แล้วออกแบบและเขียนแผนภาพ 

เปรียบเทียบลักษณะสำาคัญระหว่าง 

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

เสริมความรู้ ครูควรสอน

• เคลื่อนที่ คือ ไม่อยู่กับที่

• เคลื่อนไหว คือ ไม่อยู่นิ่ง

• หายใจ คือ กิริยาที่ทำาให้อากาศ

 เข้าและออกจากปอด

• ขบัถา่ย คอื ระบายสิง่ทีไ่มต่อ้งการ

ออกจากร่างกาย

• สืบพันธุ์ คือ ทำาให้เกิดลูกหลาน

 สืบเนื่องต่อไป

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

๑ ก้อนหินก้อนใหญ่แตกเป็นก้อนเล็ก ๆ จัดเป็นสิ่งมีชีวิต

๒ นกบินอยู่บนท้องฟ้า จัดเป็นสิ่งมีชีวิต

๓ รถจักรยานเคลื่อนที่ได้ จัดเป็นสิ่งมีชีวิต

เฉลย   ๒   เหตุผล นกบินอยู่บนท้องฟ้า แสดงว่านกมีการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหว

ได้ด้วยตัวเอง  นกจึงเป็นสิ่งมีชีวิต

แนวข้อสอบ NT
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16 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

๑. สังเกตภาพ แล้วบอกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งใดเป็น 

     สิ่งไม่มีชีวิต

แบบฝึกหัด

๓. ปลา

๑. ต้นไม้

๗. รถยนต์

๙. ผีเสื้อ

๒. สมุด

๕. แปรงสีฟัน

๔. กระรอก

๖. หุ่นยนต์

๘. นักเรียน

๑๐. โทรทัศน์๑๐. โทรทัศน์

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒18

ว ๑.๓ ป.๒/๑

ตัวชี้วัด

แนวค�าตอบ

๑. ตอบ 

 ส่ิงมีชีวิต ได้แก่

  ภาพท่ี  ๑  ต้นไม้

  ภาพท่ี  ๓  ปลา

  ภาพท่ี  ๔  กระรอก

  ภาพท่ี  ๘  นักเรียน

  ภาพท่ี  ๙  ผีเส้ือ

 ส่ิงไม่มีชีวิต ได้แก่

  ภาพท่ี  ๒  สมุด

  ภาพท่ี  ๕  แปรงสีฟัน

  ภาพท่ี  ๖  หุ่นยนต์

  ภาพท่ี  ๗  รถยนต์

  ภาพท่ี  ๑๐  โทรทัศน์

แนวข้อสอบ NT

สิ่งใดกินอาหาร เคลื่อนที่ และเจริญเติบโตได้

๑ เครื่องบิน  รถไฟ

๒ สิงโต  ม้าลาย

๓ หุ่นยนต์  ลูกโป่ง

เฉลย   ๒   เหตุผล สิงโตและม้าลายเป็นสิ่งมีชีวิต 

ส่วนเครื่องบิน  รถไฟ  หุ่นยนต์  และลูกโป่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
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17สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

๒. สังเกตภาพ แล้วตอบคำาถาม

 ๒.๑ สิ่งใดต้องการอาหารและนำ้า

 ๒.๒ สิ่งใดสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้

เสือ เรืือ

รถไฟของเล่น ม้าลาย ช้างปูนปั้น

รถจักรยาน นำ้า ดอกบัว

ตุ๊กตา

 ๒.๓ สิ่งใดเคลื่อนที่ เจริญเติบโต และสืบพันธุ์ได้

สิ่งรอบตัวเรา 19

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระทะและหม้อ

๑ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้าน

๒ เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในห้องครัว

๓ เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในห้องเรียน

เฉลย   ๒   เหตุผล กระทะและหม้อเป็นของใช้สำาหรับประกอบอาหาร เป็นสิ่งไม่มีชีวิต

ที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้น กระทะและหม้อเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในห้องครัว

แนวค�าตอบ

 ๒.๑ ตอบ เสือ

 ๒.๒ ตอบ ดอกบัว

 ๒.๓ ตอบ ม้าลาย

แนวข้อสอบ NT
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๓. บอกชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในโรงเรียนที่นักเรียนรู้จัก

 มาประเภทละ ๕ ชนิด

 ๒.๔ สิ่งไม่มีชีวิตในห้องนอนได้แก่ภาพใด

 ๒.๕ สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้ฟังเสียงได้แก่ภาพใด

หม้อลูกฟุตบอล เตียงนอน

วิทยุ ถุงเท้า พัดลม

๔.  สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตในเรื่องใดบ้าง

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒20

แนวค�าตอบ

 ๒.๔ ตอบ เตียงนอน

 ๒.๕ ตอบ วิทยุ

๓. ตอบ ตัวอย่างคำาตอบ

๔. ตอบ ส่ิงมีชีวิตจะเคล่ือนท่ีและเคล่ือนไหว

ได้ ต้องการอาหารและนำ้า มีการหายใจ  

ขับถ่ายได้  เจริญเติบโตได้ สืบพันธ์ุได้ลูกท่ีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่   และตอบสนอง 

ต่อส่ิงเร้าได้ แต่ส่ิงไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะ 

ดังกล่าว

สิ่งมีชีวิตที่พบในโรงเรียน

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

สิ่งไม่มีชีวิตที่พบในโรงเรียน

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

(มด
ผีเสื้อ
ปลา
ต้นเข็ม
ต้นหญ้า)

(เสาธง
โรงอาหาร
ชิงช้า
ลูกฟุตบอล
ห้องเรียน)



 
 
 
 
 

   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  เวลาเรียน  1  ชัว่โมง 
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 มาตรฐาน ว 1.3  เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
  สารพนัธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวติ ความหลากหลาย
  ทางชีวภาพและววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ รวมทั้งน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ตัวช้ีวดั 
 ว 1.3 ป.2/1  เปรียบเทียบลกัษณะของส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ จากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ 
 
 
 
 1. ระบุส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติได ้(K) 
 2. ปฏิบติักิจกรรม ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวติอยา่งรวมพลงั ดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจได ้(P) 
 3. เปรียบเทียบและจ าแนกส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติได ้(P) 
 4. เป็นผูมี้ความมุ่งมัน่และตั้งใจ (A) 
 
 
 
 
 ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเรามีทั้งส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ บางส่ิงก็เหมือนกนั และบางส่ิงก็มีความแตกต่างกนั 
 
 
 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ส่ิงรอบตัวเรา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

เร่ือง  ส่ิงรอบตัวเรา 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้ 

1๙สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้



20 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 

 
 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  - การอธิบาย การเขียน การพูดหนา้ชั้นเรียน 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - การสังเกต การส ารวจ การคิดวเิคราะห์ การจดัจ าแนก การเปรียบเทียบ การสร้างค าอธิบาย  
   การอภิปราย การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ การส่ือความหมาย การท ากิจกรรม 
   โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  - การแกปั้ญหาขณะปฏิบติักิจกรรม 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
  - กระบวนการกลุ่ม 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
   (-)  
  
 
 
 
 1. ใฝ่เรียนรู้  
 2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
 
 
  
 เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงรอบ ๆ ตวันั้น ส่ิงใดเป็นส่ิงมีชีวติ ส่ิงใดเป็นส่ิงไม่มีชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 

    สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    ค าถามส าคญั   



21สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 21สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 
 

 
 
  
 
 1. นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถามส าคญัวา่ “เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงรอบ ๆ ตวัเรานั้น ส่ิงใดเป็นส่ิงมีชีวติ  
ส่ิงใดเป็นส่ิงไม่มีชีวติ” 
 2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพิ่มเติมได)้ โดยแต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มวา่ตอ้งท าหนา้ท่ีอยา่งไรบา้งในการด าเนินการ 
ดว้ยกระบวนการท างานกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่ม มีหนา้ท่ี .................. ผูจ้ดบนัทึก มีหนา้ท่ี ................  
ผูเ้สนอรายงาน มีหนา้ท่ี .............. อ่ืน ๆ ................................. 
 
 
 
 
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัส ารวจส่ิงต่าง ๆ รอบตวันกัเรียนทั้งท่ีเป็นส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ 
รอบบริเวณโรงเรียน โดยแต่ละกลุ่มตอ้งวางแผนร่วมกนัก่อนวา่กลุ่มใดจะไปส ารวจบริเวณใดไม่ใหซ้ ้ าบริเวณกนั   
 4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัจดช่ือหรือวาดภาพส่ิงต่าง ๆ ท่ีส ารวจพบรอบบริเวณโรงเรียน 
 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัน าขอ้มูลท่ีส ารวจไดม้าจดัจ าแนกวา่ ส่ิงใดเป็นส่ิงมีชีวติ และส่ิงใด 
เป็นส่ิงไม่มีชีวติ 
 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งผูแ้ทนน าขอ้มูลท่ีส ารวจและจดัจ าแนกไดม้าแลกเปล่ียนกนั และร่วมกนั
ตรวจสอบความถูกตอ้ง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น 
 7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาวธีิท ากิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ ในใบงานท่ี 1 
ใหเ้ขา้ใจ แลว้วางแผนร่วมกนัวา่จะมีขั้นตอนในการท ากิจกรรมน้ีอยา่งไรบา้ง 
 8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอยา่งรวมพลงัท ากิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ  
ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้เพื่อบอกวา่ส่ิงใดเป็นส่ิงมีชีวติ และส่ิงใดเป็นส่ิงไม่มีชีวติ และบนัทึกผล 
การท ากิจกรรม ในใบงานท่ี 1 
 9. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติและ
ส่ิงไม่มีชีวติ   
 

ข้ันสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

     การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

การท างานกลุ่ม ควรจบัคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอยา่งมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อใหรู้้จกั 

การแบ่งงานกนัและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21  
ดา้นการเรียนรู้วธีิเรียนและการร่วมมือท างานเป็นทีม 

St
ep 1



22 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 
 

 
  10. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์และอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยร่วมกนัตอบค าถาม 
หลงัท ากิจกรรม ดงัน้ี 
   10.1 จากภาพส่ิงใดเป็นส่ิงมีชีวติ และส่ิงใดเป็นส่ิงไม่มีชีวติ 
   (ส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่ สุนขั  ววั  ตน้ไม ้ ไก่  และคุณยาย 
    ส่ิงไม่มีชีวติ ไดแ้ก่ สะพาน  วดั  ล าธาร  และบา้น) 
  11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปผลการท ากิจกรรมและสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนัวา่  
ส่ิงรอบตวัเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ส่ิงมีชีวติและ 2. ส่ิงไม่มีชีวติ 
 
 
 
 
 

  12. นกัเรียนวาดภาพและระบายสีส่ิงรอบตวัเราท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต และส่ิงไม่มีชีวติท่ีนกัเรียนรู้จกั 
และสนใจ อยา่งละ 1 ชนิด พร้อมระบุช่ือภาพ จดัท าเป็นช้ินงาน 
 
 
 
  13. นกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของช้ินงาน 
  14. นกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนั ดงัน้ี  
   ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเรามีทั้งส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ บางส่ิงก็เหมือนกนั และบางส่ิงก็มี 
ความแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing)  
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •   

ข้ันปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
 

การวาดภาพและระบายสี สร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นการคิดสร้างสรรค ์ 

St
ep 2

St

ep 3



23สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 23สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 
 
 
  15. นกัเรียนน าผลงานท่ีวาดภาพระบายสีมาน าเสนอโดยวธีิการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ออกมาเล่า
ใหเ้พื่อน ๆ ฟังหนา้ชั้นเรียน แลว้เพื่อน ๆ ร่วมกนัช่ืนชมและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
  16. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก่ียวกบัวธีิการท างานใหเ้ห็นการคิดเชิงระบบและวธีิการท างาน 
ท่ีมีแบบแผน 
 
 
 
 
  17. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าภาพวาดและระบายสีติดท่ีป้ายนิเทศหรือกระดานรอบ ๆ บริเวณชั้นเรียน 
เป็นเวลา 3 วนั เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ หรือน าภาพวาดและระบายสีไปมอบใหผู้ป้กครอง 
  18. นกัเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเรียนมาในวนัน้ีมีจุดเด่น จุดบกพร่องอะไรบา้ง 
มีความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองใด ใหร้ะบุ 
  19. นกัเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลงัการเรียน ในประเด็นต่อไปน้ี 
  • ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร 
  • นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • เพื่อนนกัเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • นกัเรียนพึงพอใจกบัการเรียนในวนัน้ีหรือไม่ เพียงใด 
  • นกัเรียนจะน าความรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทัว่ไป 
   ไดอ้ยา่งไร  
  จากนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนวา่จะเพิม่คุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมใหม้ากข้ึนกวา่เดิมในขั้นตอนใดบา้ง ส าหรับการท างานในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นส่ือสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   • 

 

ข้ันประเมินเพ่ือเพิม่คุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •     
 

St

ep 5

St
ep 4



24 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 
 
 1.  หนงัสือเรียน รายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 2.  แบบฝึกหดั รายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการคิดวเิคราะห์ รายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 4. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
       
 1. ประเมินความรู้ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวติ  (K)  ดว้ยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินการปฏิบติัการท ากิจกรรม  (P)  ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินช้ินงาน ภาพวาดและระบายสีส่ิงรอบตวัเราท่ีเป็นส่ิงมีชีวติ และส่ิงไม่มีชีวิต พร้อมระบุช่ือภาพ 
  (P)  ดว้ยแบบประเมิน 
 4. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน (A)  ดว้ยแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิการเรียนรู้ 

      ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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 แบบประเมินการปฏิบัติการท ากจิกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การท ากิจกรรม 
    ตามแผนท่ีก าหนด 

ท ากิจกรรมตามวธีิการ 
และขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
อยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
มีการปรับปรุงแกไ้ข 
เป็นระยะ  

ท ากิจกรรมตามวธีิการ 
และขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
ดว้ยตนเอง มีการปรับปรุง
แกไ้ขบา้ง 
 

ท ากิจกรรมตามวธีิการ 
และขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
โดยมีครูหรือผูอ่ื้น 
เป็นผูแ้นะน า 

ท ากิจกรรมไม่ถูกตอ้ง 
ตามวธีิการและ 
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ 
ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข  

2. การบนัทึกผล 
    การท ากิจกรรม 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
อยา่งถูกตอ้ง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ 
อธิบายขอ้มูลใหเ้ห็น 
ความเช่ือมโยงเป็นภาพรวม 
เป็นเหตเุป็นผล และ 
เป็นไปตามการท ากิจกรรม 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
อยา่งถูกตอ้ง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ 
อธิบายขอ้มูลใหเ้ห็นถึง 
ความสมัพนัธ์เป็นไป 
ตามการท ากิจกรรม 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
แต่ไม่เป็นระเบียบ 
ไม่มีการระบุหน่วย 
และไม่มีการอธิบายขอ้มูล 
ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ 
ของการท ากิจกรรม 

บนัทึกผลไม่ครบ 
ไม่มีการระบุหน่วย 
และไม่เป็นไปตาม 
การท ากิจกรรม 

3. การจดักระท าขอ้มูล 
    และการน าเสนอ 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ 
มีการเช่ือมโยงใหเ้ห็น 
เป็นภาพรวม และน าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ  อยา่งชดัเจน
ถูกตอ้ง 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ มีการ 
จ าแนกขอ้มูลใหเ้ห็น 
ความสมัพนัธ์ น าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ ได ้
แต่ยงัไม่ชดัเจน 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ 
มีการยกตวัอยา่งเพ่ิมเติม 
ใหเ้ขา้ใจง่าย และน าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ   
แต่ยงัไม่ชดัเจน 
และไม่ถูกตอ้ง 

จดักระท าขอ้มูลอยา่ง 
ไม่เป็นระบบ และมีการ 
น าเสนอไม่ส่ือความหมาย 
และไม่ชดัเจน 
 

4. การสรุปผล 
    การท ากิจกรรม 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระชบั 
ชดัเจน และครอบคลุม 
ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ 
ทั้งหมด 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
ไดถู้กตอ้ง แต่ยงั 
ไม่ครอบคลุมขอ้มูล 
จากการวเิคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการท ากิจกรรมได ้
โดยมีครูหรือผูอ่ื้น 
แนะน าบา้ง จึงสามารถ 
สรุปไดถู้กตอ้ง 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
ตามความรู้ท่ีพอมีอยู ่
โดยไม่ใชข้อ้มูล 
จากการท ากิจกรรม 
 

   แบบประเมนิตามสภาพจริง (Rubrics) 
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 แบบประเมินช้ินงาน  การจัดกระท าและน าเสนอภาพวาดและระบายสี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
การจดักระท าและ 
น าเสนอภาพวาด 
และระบายสี 

วาดภาพและระบายสี 
ไดส้มัพนัธ์กนั และ 
ถูกตอ้งตามหวัขอ้เร่ือง 
ท่ีก าหนด มีความคิด 
สร้างสรรค ์มีการ
เช่ือมโยงใหเ้ห็น 
เป็นภาพรวม 

วาดภาพและระบายสี 
ไดส้มัพนัธ์กบัหวัขอ้เร่ือง 
ท่ีก าหนด มีความคิดริเร่ิม 
แต่ไม่มีการเช่ือมโยง 
ใหเ้ห็นเป็นภาพรวม 

วาดภาพและระบายสีได ้
ตามหวัขอ้เร่ือง โดยมีครู 
หรือผูอ่ื้นใหค้  าแนะน า 

วาดภาพและระบายสีได ้
แต่ไม่สอดคลอ้งกบั 
หวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนด 
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                                                                                                    ลงช่ือ  
  (   ) 
  ต  าแหน่ง  
 

 
 

 
 
ผลการจดัการเรียนการสอน 
  
  
  
ปัญหา/อุปสรรค 
  
  
  
แนวทางแกไ้ข 
  
  
  
 

  ครูผูส้อน  
        (   ) 
 วนัท่ีบนัทึก  
 

บันทกึหลงัการสอน 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 



28 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

           เฉลยใบงานที ่1 เร่ือง ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ 
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 
 ค าช้ีแจง  นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.   อ่านวธีิท ากิจกรรมใหเ้ขา้ใจ 2.   ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 
 3.   ท ากิจกรรมและบนัทึกผล 4.   ตอบค าถามหลงัท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 ภาพส่ิงรอบตวัเรา 
 
 
 
 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัสังเกตภาพส่ิงรอบตวัเรา จากนั้นจดัจ าแนก โดยส่ิงใด 
เป็นส่ิงมีชีวติให้ระบายสีเขียวลงใน          และส่ิงใดเป็นส่ิงไม่มีชีวติใหร้ะบายสีแดงลงใน         พร้อมอธิบาย
เหตุผลดว้ยวาจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได_้_________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

กจิกรรมที ่1.1  ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ 

วสัดุอุปกรณ์ 

  วธีิท ำ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึผลการท ากจิกรรม 

2๙สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
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1. จากภาพส่ิงใดเป็นส่ิงมีชีวติและส่ิงใดเป็นส่ิงไม่มีชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ ส่ิงรอบตวัเรา 
 
2. สรุปผลการท ากิจกรรมไดว้า่อยา่งไร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามหลงัท ากจิกรรม 

ส่ิงรอบตวัเราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.   (ส่ิงมีชีวติ)  2.   (ส่ิงไม่มีชีวติ)  

ส่ิงรอบตัวเรา 

ส่ิงมีชีวติ 

               (คุณยาย  

                  สุนขั  

                   ววั  

                   ไก่  

                 ตน้ไม)้   
 

ส่ิงไม่มีชีวติ 

                  (บา้น  

                    วดั  

                  ล าธาร  

                 สะพาน)  
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          เฉลยช้ินงำน เร่ือง ส่ิงรอบตัวเรำทีเ่ป็นส่ิงมีชีวติ และส่ิงไม่มีชีวติ 
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 
 ค ำส่ัง นกัเรียนวาดภาพและระบายสีส่ิงรอบตวัเราท่ีเป็นส่ิงมีชีวติ และส่ิงไม่มีชีวติอยา่งละ 1 ชนิด  
พร้อมระบุช่ือภาพ  (ตวัอยา่งค าตอบ)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได_้_________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ช่ือภาพ    (ไก่)   

ส่ิงมีชีวติ 

ส่ิงไม่มีชีวติ 

 



32 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือภาพ    (หุ่นยนต)์   

ส่ิงมีชีวติ 

ส่ิงไมมี่ชีวติ  



๒

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
๑๒๕๖/๙ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๓-๘๐๐๐ (อัตโนมัติ ๑๕ สาย), ๐-๒๒๔๑-๘๙๙๙
แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : ๐-๒๒๔๑-๔๑๓๑, ๐-๒๒๔๓-๗๖๖๖

สงวนลิขสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
website : 

www.iadth.com สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ใช้กระบวนการ

BBL & PBL
เน้นการทำางานของสมอง 
GPAS

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วย 

NT
O-NET
PISA

๒๑มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่

5BBL Steps

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่
• ปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่
• เพิ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความจำาเป็น
• เลื่อนไหลเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• ตัดเนื้อหาที่มีความซ้ำาซ้อนกับเนื้อหา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

คู่มือครูเพื่อใช้คู่กับหนังสือเรียน

8 8 5 4 5 1 5 6 1 8 8 4 5

โครงงานบูรณาการ

สู่อาเซียน
และโลก

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
Backward
Design

เฉลย
คำาตอบ
ละเอียดทุกข้อ

หลักสูตรใหม่
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

• การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  (Geo-literacy) 
 โดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ความสามารถ
 ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์
 และทักษะทางภูมิศาสตร์
• ปรับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
 แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
• เปลี่ยนชื่อสาระการเรียนรู้ใหม่
• เพิ่มเติมเนื้อหาด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัย 
 สอดคล้องต่อการดำารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
• เลื่อนไหลบางเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• เพิ่มเติมสาระที่ ๔ เทคโนโลยี
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