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ก าหนดการ 
การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการปฏิบตัิการสอน  โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

    บริเวณลานกิจกรรมกลาง อาคาร 58  
09.30-10.00 น. พิธีเปิดโครงการสมัมนาหลังปฏิบัตกิารสอนพร้อมใหโ้อวาท  

โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ห้อง 58302 
10.00-10.30 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้การขอส าเร็จการศึกษา  

โดย... รองคณบดฝี่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ห้อง 58302 
10.30-12.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง เวทีน าเสนอ best practice ดังนี ้

     (นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน) 
    - แบ่งห้อง  
     1.ห้อง 58105 
     2.ห้อง 58106 
     3.ห้อง 58107 
     4.ห้อง 58108 
    - คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอ 
    - น าเสนอคนละ 10-15 นาที 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง เวทีน าเสนอ best practice ดังนี้  

     (นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน) 
    - แบ่งห้อง  
     1.ห้อง 58105 
     2.ห้อง 58106 
     3.ห้อง 58107 
     4.ห้อง 58108 
    - คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอ 
    - น าเสนอคนละ 10-15 นาที 

หมายเหตุ : อาหารว่างและอาหารกลางวันระหว่างการสมัมนา *ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
17 มีนาคม 2562  

เวลา 10.30-16.30 น. 
 

ห้อง 58108 การสาธิตการสอน 
 

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 10.30 – 11.00 น. เรื่อง เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ ์(กระโดดเชือกทีม) นายฤทธิเดช ฤทธิกาญจน ์
2 11.00 – 11.30 น. เรื่อง ค ายืมบาลี สันสกฤต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ นางสาวจันทิมา ดอเสาะ  
3 11.30 – 12.00 น. เรื่อง ค าไทยแท้และค ายมืจากภาษาต่างประเทศ นางสาวอามาณี อาแซ 
  พักรับประทานอาหาร  
4 13.00 – 13.30 น. เรื่อง Describing People ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นาย จิรวัฒน ์ ตุลยนิษก์ 
5 13.30 – 14.00 น. เรื่อง ระบบเทคโนโลย ี ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  นายสาการียา สมาแอ 
6 14.00 – 14.30 น. เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสรุิยะ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  นายณัฐปคลัภ ์ ราชนุ้ย                   
7 14.30 – 15.00 น. เรื่อง อาหารที่มีประโยชน์และไม่มปีระโยชน์ นางสาวนิอามีราห ์เจ๊ะเล๊าะ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
 

 
1. รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์     กรรมการ 
2. ดร.สุพรรษา สุวรรณาชาตรี     กรรมการ 
3. อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา     กรรมการ 
4. อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง     กรรมการ 
5. ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์     กรรมการ 
6. อาจารย์จันทรด์า พิทักษ์สาล ี     กรรมการ 
7. อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์    กรรมการ 
8. อาจารย์จารึก สระอิส     กรรมการ 
9. อาจารย์ปานใจ แสงศลิา     กรรมการ 
10. ดร.อลสิรา ชมชื่น      กรรมการ 
11. อาจารย์นิรมล รัตนสงเคราะห ์    กรรมการ 
12. ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง     กรรมการ 
13. อาจารย์มะลิ ศรีชู      กรรมการ 
14. อาจารยส์ินี คูหามุข      กรรมการ 
15. อาจารย์ศภุกาญจน์ บัวทิพย ์     กรรมการ 
16. ดร.มฮัดี แวดราแม      กรรมการ 
17. อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ     กรรมการ 
18. อาจารย์ศภุลักษณ์ พลายแสง     กรรมการ 
19. อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจ ิ     กรรมการ 
20. ดร.วชิระ ดวงใจด ี      กรรมการ 
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สารบญั 
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ก าหนดการ.............................................................................................................................................................. 2 
ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย.................................................................................................................. 3 
รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความวิจัย...………………………………………………………………………........................... 4 
สารบญั……………………………………………………………………………………...…………………………..................…..………..... 5 
ภาคบรรยาย........................................................................................................................................................... 6 
ห้อง 58108  
    1 เรื่อง เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ ์(กระโดดเชือกทีม)               7 
  โดย นายฤทธิเดช  ฤทธิกาญจน ์  
    2 เรื่อง เรื่อง ค ายืมบาลี สันสกฤต                        16 
  โดย นางสาวจันทิมา ดอเสาะ  
    3 เรื่อง ค าไทยแท้และค ายมืจากภาษาต่างประเทศ    27 
  โดย นางสาวอามาณี อาแซ  

    4 เรื่อง Describing People                34 
  โดย จิรวัฒน์ ตลุยนิษก์  
    5 เรื่อง ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผน่ธรณ ีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเปลือกโลก 55 
  โดย น.ส.สาการียา สมาแอ  
    6 เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสรุิยะ  65 
  โดย นายณัฐปคลัภ์  ราชนุ้ย   
    7 เรื่อง อาหารที่มีประโยชน์และไม่มปีระโยชน์  70 
  โดย นางสาวนิอามีราห์ เจ๊ะเล๊าะ                                
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6-7 

รายวิชา : พลศึกษา (ทักษะการเคลื่อนไหว) พ 21103                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1                              ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ ์(กระโดดเชือกทีม)              จ านวน 2 คาบ 
ผู้สอน : นายฤทธิเดช  ฤทธิกาญจน์              โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั 
 
สาระการเรียนรู้ท่ี 3 : การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
ตัวชี้วัด 
 ม.1/1 เพิ่มพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬา 
 
ผลการเรียนรู ้
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการกระโดดเชือกทีม 
        2. นักเรียนสามารถกระโดดเชือกทีมกับกลุ่มและกระโดดแบบเลขแปดได้ 
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตาม ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม 
 4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเต็มความสามารถ 
 
สาระส าคัญ 

การกระโดดเชือกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายที่จะต้องใช้ความสัมพันธ์กันของระบบต่างๆ 
ของร่างกาย และอวัยวะหลายส่วนของร่างกาย ซึ่งกิจกรรมการกระโดดเชือกสามารถใช้เป็นกิจกรรมการออกก าลังกายได้อยา่งดีโดยมี
อุปกรณ์คือเชือกกระโดด และใช้ได้ในสถานท่ีจ ากัดเพียงเล็กน้อยก็สามารถท าได้ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการกระโดดเชือกทีมได้   
       2. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการกระโดดเชือกทีมแบบอยู่กับท่ีและแบบเลขแปดได้ 
       3. นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
       4. นักเรียนเห็นคณุค่าของการออกก าลังกายและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

        5. นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรู้ มคีวามรับผิดชอบตั้งใจเรยีนควบคู่กับการมสีุขภาพดีทั้งร่างกาย 
สาระการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (Knowledge) 
 สามารถอธิบายวิธีการกระโดดเชือกทีมแบบอยู่กับท่ีและแบบเลขแปด 
ด้านทักษะ/กระบวนการ(Process) 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 
 

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 8 

 
 

 สามารถปฏิบัติทักษะการกระโดดเชือกทีมแบบอยู่กับที่และแบบเลขแปด 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  (Attitude) 

 รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย ์  อยู่อย่างพอเพียง  ซื่อสัตยส์ุจรติ 
 มุ่งมั่นในการท างาน  มีวินัย  รักความเป็นไทย 
 ใฝ่เรียนรู ้  มีจิตสาธารณะ  

ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
  ความสามารถในการสื่อสาร : การพูดคุยกันในกลุม่ การให้ก าลังใจ ใช้ค าพูดที่เหมาะสม 
  ความสามารถในการคดิ : การวิเคราะห์และวางแผนในการท ากิจกรรม 
  ความสามารถในการแก้ปญัหา : การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ที่เกิดขึ้น 
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : รู้จักปฏิบัตติามกฎ การมีวินยั และมีความรับผิดชอบ 
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
ด้านคุณลักษณะของผู้เรยีนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
  เป็นเลิศด้านวิชาการ   สื่อสารสองภาษา                 ล้ าหน้าทางความคิด 
  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักความพอประมาณ : ใช้พื้นท่ีและเครื่องมือในการสอนอย่างพอเพียงและใช้ได้เพียงพอ 
 หลักความมเีหตผุล : ปฏิบัติทกัษะการกระโดดเชือกทีม 
 หลักภูมิคุม้กัน : มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ  
 เงื่อนไขความรู ้: รู้วิธีการปฏิบตัิทักษะการกระโดดเชือกทีมแบบอยู่กับที่และแบบเลขแปด 
 เงื่อนไขคุณธรรม : มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การฝึกปฏิบัติทักษะการกระโดดเชือกทีม     

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียม 
  1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนเข้าแถวตอน 6 แถว แถวละ 8 - 9 คน ในแต่ละแถวให้มีจ านวนสมาชิกใน
แถวเท่ากัน หัวหน้าห้องบอกสมาชิกท าความเคารพครูประจ าวิชา 
  2. ครูส ารวจรายชื่อ การแต่งกาย ความพร้อมในการเรียน สุขภาพของนักเรียน และพูดถึงสาระส าคัญของการเชือกทีมแบบ
อยู่กับที ่
  3. ครูสั่งให้นักเรียนขยายแถวสองช่วงแขนทั้งด้านข้างและด้านลึก และครูให้นักเรียนยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Warm up) โดย
ปฏิบัติ 10 ท่าตามครูผู้สอน 
   3.1 กระโดดตบเหนือศีรษะ 20 ครั้ง 
   3.2 กระโดตบใต้ขา 20 ครั้ง 
   3.3 แตะสลับด้านหน้า 20 ครั้ง 
   3.4 แตะสลับด้านหลัง 20 ครั้ง 
   3.5 ก้มเงย 10 ครั้ง 
   3.6 หมุนหัวไหล่ ไปข้างหน้า 10 ครั้ง ไปข้างหลัง 10 ครั้ง 
   3.7 หมุนแขนไปด้านหน้า 10 ครั้ง ด้านหลัง 10 ครั้ง 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 
 

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 9 

 
 

   3.8 หมุนเอวทวนเข็มนาฬิกา 10 ครั้ง ตามเข็มนาฬิกา 10 ครั้ง 
   3.9 ย่อเข่า 10 ครั้ง 
   3.10 สะบัดข้อมือ หมุนข้อเท้า (นับจากข้อเท้า) ข้างละ 10 ครั้ง 
 ขั้นอธิบาย 
  1. ครูอธิบายทักษะการกระโดดเชือกทีม แบบอยู่กับท่ี ท่ีถูกต้อง                      
  3. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการกระโดดเชือกทีมแบบอยู่กับที่ ให้นักเรียนได้ดูเป็นแบบอย่าง 
 ขั้นฝึกหัด 
  1. ครูให้ตัวแทนกลุ่มมารับเชือกและกลับเข้าแถวตามกลุ่ม ครูจัดแต่ละกลุ่มให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมและปลอดภัย ให้
ตัวแทนสองคนภายในกลุ่มมาจับเชือกคนละฝั่งและเหวี่ยงเชือกแล้วให้เพื่อนภายในกลุ่มกระโดดอยู่กับที่ข้ามเชือกที่เหวี่ยง ให้แต่ละ
กลุ่มปฏิบัติเช่นนี้พร้อมกันทุกกลุ่ม 
  2. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และหากสังเกตเจอนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง ครูก็ให้ค าแนะน าแก่นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นน าไปใช้ 
  ครูให้นักเรียนฝึกกระโดดเชือกทีมโดยให้โจทย์ในการกระโดดอย่างน้อย 5 ครั้ง หากท าได้แล้วให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่ม
ความท้าทาย 
 ขั้นสรุป 
  1. ครูสรุป และพูดถึงพัฒนาการของนักเรียนโดยรวมว่าจากการเรียนวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร และสั่งให้นักเรียนกลับไปซ้อมกระโดดเชือกทีมแบบอยู่กับท่ี 

 

 

 

 

   คนกระโดดเชือก    คนเหวีย่งเชือก       

  เชือก 

คนเหวี่ยงเชือก 

คนกระโดดเชือก 
สญัลกัษณ์ 
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  2. ก่อนจะปล่อยแถว ครูบอกให้นักเรียนไปท าความสะอาด ล้างมือ ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะไปเรียนในคาบต่อไป 
 
คาบเรียนที่ 2 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นเตรียม 
  1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนเข้าแถวตอน 6 แถว แถวละ 8 - 9 คน ในแต่ละแถวให้มีจ านวนสมาชิกใน
แถวเท่ากัน หัวหน้าห้องบอกสมาชิกท าความเคารพครูประจ าวิชา 
  2. ครูส ารวจรายชื่อ การแต่งกาย ความพร้อมในการเรียน สุขภาพของนักเรียน และพูดถึงสาระส าคัญของการเชือกทีมแบบ
เลขแปด 
  3. ครูสั่งให้นักเรียนขยายแถวสองช่วงแขนทั้งด้านข้างและด้านลึก และครูให้นักเรียนยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Warm up) โดย
ปฏิบัติ 10 ท่าตามครูผู้สอน    
   3.1 กระโดดตบเหนือศีรษะ 20 ครั้ง 
   3.2 กระโดตบใต้ขา 20 ครั้ง 
   3.3 แตะสลับด้านหน้า 20 ครั้ง 
   3.4 แตะสลับด้านหลัง 20 ครั้ง 
   3.5 ก้มเงย 10 ครั้ง 
   3.6 หมุนหัวไหล่ ไปข้างหน้า 10 ครั้ง ไปข้างหลัง 10 ครั้ง 
   3.7 หมุนแขนไปด้านหน้า 10 ครั้ง ด้านหลัง 10 ครั้ง 
   3.8 หมุนเอวทวนเข็มนาฬิกา 10 ครั้ง ตามเข็มนาฬิกา 10 ครั้ง 
   3.9 ย่อเข่า 10 ครั้ง 
   3.10 สะบัดข้อมือ หมุนข้อเท้า (นับจากข้อเท้า) ข้างละ 10 ครั้ง 
   
  ขั้นอธิบาย 
  1. ครูให้ตัวแทนนักเรียนสองคนมาเหวี่ยงเชือก ครูอธิบายการเหวี่ยงเชือกและให้นักเรยีนเหวี่ยงเชือกใน
ขณะเดียวกันครูอธิบายและสาธิตทักษะการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปด 

2. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงการปฏิบัตสิาธิตให้เพื่อนดู ครคู่อยอธิบายวิธีการในกระโดดเชือกแบบเลข
แปดที่ถูกต้อง 

 
ขั้นฝึกหัด 

            1. ครูให้ตัวแทนกลุ่มมารับเชือกและกลับเข้าแถวตามกลุ่มครูจัดแต่ละกลุ่มให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมและปลอดภัยให้
ตัวแทนสองคนภายในกลุ่มมาจับเชือกคนละฝั่งและเหวี่ยงเชือกแล้วให้เพื่อนภายในกลุ่มได้ปฏิบัติการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปด 
โดยการเข้ากระโดดเชือกครั้งละคน 
            2. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และหากสังเกตเจอนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง ครูค่อยให้ค าแนะน าแก่นักเรียน 
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ขั้นน าไปใช้ 

           ครูให้ตัวแทนนักเรยีนสองคนเหวีย่งเชือกและให้นักเรียนเรียนที่เหลือทั้งหมดกระโดดเชือกทีมแปดเลขแปดให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นสรุป 
            1. ครูพูดสรปุ และพูดถึงพัฒนาการของนักเรียนโดยรวมวา่จากการเรียนวันนี้นักเรยีนได้อะไรบ้างและบอกข้อผิดพลาดแล้ว
ให้แนวทางการแก้ไขและครูบอกวิธีการทดสอบการกระโดดเชือกหมูแ่บบเลขแปด           
         2. ก่อนจะปล่อยแถว ครูบอกให้นักเรียนไปท าความสะอาด ล้างมือ ให้เรียบร้อย พร้อมท่ีจะไปเรียนในคาบต่อไป 
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/แหล่งเรียนรู ้
       สื่อ /  วัสดุอุปกรณ ์

1. เชือกกระโดดหมู ่
2. นาฬิกาจับเวลา 
3. นกหวีด 
4. พื้นที่ว่าง 

แหล่งเรียนรู ้

คนกระโดดเชือก 

คนเหวี่ยงเชือก 

ลักษณะการ
เข้ากระโดด 

 คนกระโดดเชือก คนเหวี่ยงเชือก   เชือก ลักษณะ
การเข้ากระโดด 

 

สัญลักษณ ์
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1. ห้องสมุดโรงเรียน/กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. www.hatyaiwit.ac.th/pe 
3. www.sat.or.th  

 
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการวัด 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
  - ทดสอบความรู้ทีไ่ด้เรียนไปในคาบนี้ 
 2. ด้านทักษะ 
  - ทดสอบทักษะการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ด้านสมรรถภาพทางกาย 
  - สังเกตสมรรถภาพทางกายของผูเ้รียน 
 4. ด้านเจตคต ิ
  - สังเกตพฤติกรรมทางเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชานี้ 

5. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  - สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีต่อการเรียนในรายวิชานี้ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
  - ถามโดยวิธีการสุ่มถามเป็นรายบคุคล 
 2. ด้านทักษะ 
  - แบบทดสอบการปฏิบตัิทักษะ 
 3. ด้านสมรรถภาพทางกาย 
  - แบบสังเกตและประเมินดา้นสมรรถภาพทางกาย 
 4. ด้านเจตคต ิ
  - แบบสังเกตพฤติกรรมทางเจตคตขิองผู้เรียน 
 5. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  - แบบสังเกตพฤติกรรมทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 
 

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 13 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
ด้าน รายละเอียดการประเมิน ความหมาย ระดับคะแนน 

ความรู้ความเข้าใจ 

- อธิบายวิธีการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปดและ
แบบอยู่กับท่ีได้ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนสมบรูณ ์

ดีมาก 9-10 

- อธิบายวิธีการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปดและ
แบบอยู่กับท่ีได้ถูกต้องและครบถ้วน 

ด ี 7-8 

- อธิบายวิธีการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปดและ
แบบอยู่กับท่ีได้ถูกต้อง 

ปานกลาง 5-6 

- อธิบายวิธีการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปดและ
แบบอยู่กับท่ีไม่ค่อยถูกต้อง 

ควรปรับปรุง 1-4 

ทักษะ 

- สามารถปฏิบัติการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปด
และแบบอยู่กับท่ีได้ถูกต้อง สมบรูณ์มากที่สดุ 

ดีมาก 9-10 

- สามารถปฏิบัติการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปด
และแบบอยู่กับท่ีได้ถูกต้อง สมบรูณ์มาก 

ด ี 7-8 

- สามารถปฏิบัติการกระโดดเชือกทีมแบบเลขแปด
และแบบอยู่กับท่ีได้ถูกต้อง สมบรูณ์น้อย 

ปานกลาง 5-6 

- สามารถปฏิบัติทักษะการกระโดดเชือกทีมแบบ
เลขแปดและแบบอยู่กับทีไ่ด้ถูกต้อง สมบูรณ์น้อย
ที่สุด 

ควรปรับปรุง 1-4 

สมรรถภาพ 

- มีสมรรถภาพทางกายที่ดีเยี่ยม พร้อมต่อการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิ

ดีมาก 9-10 

- มีสมรรถภาพทางกายที่ดมีาก พร้อมต่อการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัต ิ

ด ี 7-8 

- มีสมรรถภาพทางกายที่ดี พร้อมต่อการเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัต ิ

ปานกลาง 5-6 

- มีสมรรถภาพทางกายพอได้ ไม่คอ่ยพร้อมต่อการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิ

ควรปรับปรุง 1-4 

เจตคต ิ

- แสดงเจตคติที่ดีต่อการเรยีน มากท่ีสุด ดีมาก 9-10 
- แสดงเจตคติที่ดีต่อการเรยีน มาก ด ี 7-8 
- แสดงเจตคติที่ดีต่อการเรยีน น้อย ปานกลาง 5-6 
- แสดงเจตคติที่ดีต่อการเรยีน น้อยมาก ควรปรับปรุง 1-4 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

- แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 
ข้อ 

ดีมาก 9-10 

- แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคไ์ด้ 5-6 
ข้อ 

ด ี 7-8 
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- แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคไ์ด้ 3-4 
ข้อ 

ปานกลาง 5-6 

- แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคไ์ด้ 1-2 
ข้อ 

ควรปรับปรุง 1-4 

 
หมายเหต ุ 
 
         - นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน หากได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ติดต่อขอแก้ตัวกับครผูู้สอน
ภายหลัง 
 
 
ความคิดเห็น (รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ/ผู้บรหิาร/ผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย) 
.................................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................................................................... ............................................................ 
     
 
               ลงชื่อ..................................................................... 
                  (....................................................................) 
               ต าแหน่ง................................................................ 
                  วันที่.......................................................................  
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ 

เร่ือง ค ายืมบาลี สันสกฤต                               หน่วยการเรียนรู้ ถกประเด็นท าเป็นรายงาน 
รหัส – ชื่อวิชา ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒                             เวลา  ๒๐    นาที 
ผู้สอน : นางสาวจันทิมา ดอเสาะ                    ครูพ่ีเลี้ยง : นางสาวนพวรรณ รัตนกรัณฑ์ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน 
 ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
 ตัวชี้วัด 
 ท ๔.๑ ม.๒/๕ รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
 
๒. สาระส าคัญ 
 ภาษาไทยท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันมีหลายระดับ การรู้ความหมายของค าราชาศัพท์ที่ปรากฏในเรื่องที่อ่าน และสื่อต่าง ๆ จะ
ท าให้ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับระดับบุคคล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ความ
น่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้ภาษาได้อีกด้วย 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๓.๑ ความรู้/ความสามารถ 
  ๑. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของค าบาลีสันสกฤตได้ 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ 
  ๑. นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของค าบาลีสันสกฤตได้ 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑. นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้ 
  ๒. นักเรียนกล้าแสดงออกมากยิ่งข้ึน 
  
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่บ่งชี้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมที่บ่งชี้ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้ ๑. นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้ 
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๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๒. ความสามารถในการคิด 
 
๔. สาระการเรียนรู ้
 ๔.๑ ที่มาค าบาลี สันสกฤต 
 ๔.๒ ลักษณะค าบาลี สันสกฤต 
 
๕. จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน/นโยบาย 
 คุณลักษณะ 
  มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่รู้ ใฝ่ดี 
 ความสามารถและทักษะ 
  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดช้ันสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
 นโยบาย 
  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการภัยพิบัติ การใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้บันได 
๕ ขั้น ฯลฯ 
 
๖. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 ๕.๑ อัตลักษณ์: เรียนดี วินัยเด่น บ าเพ็ญประโยชน์ 
 ๕.๒ เอกลักษณ์: มีความเป็นประชาธิปไตย มีวินัย และสามารถศึกษาต่อ 
 
 
๗. ภาระงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน 
 - ฝึกจ าแนกค ายืมภาษาบาลีสันสกฤต 
 
 
๘. สื่อและแหล่งเรียนรู ้  

๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  ๑. ใบความรู้ เรื่องค าบาลีสันสกฤต 
  ๒. เกมดาวินชีค าบาลี สันสกฤต 
  ๓. Power point  เกมดาวินชีค าบาลี สันสกฤต 
 ๘.๒ แหล่งเรียนรู้ 
  ๑. ใบความรู้ ค าบาลีสันสกฤต 
  ๒. หนังสือวิวิธภาษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
   
๙. ค าถามส าคัญ 
 ๙.๒ ข้อสังเกตของค ายืมในแต่ละภาษาบาลีสันสกฤตมีลักษณะอย่างไร 
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๑๐. การวัดและประเมินผล 
 ๑๐.๑ การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๑. การตอบค าถาม 

๑๐.๒ การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
สิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

วิธีการ/เคร่ืองมือ ผลงาน/ชิ้นงาน เกณฑ์การผ่าน 

ความรู้ (K) 

-นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ
ของค าบาลีสันสกฤตได้  

- ให้นักเรียน ตอบค าถาม 
เกี่ยวกับค าบาลีสันสกฤต 

-ค าตอบของนักเรียน 

 

- ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ๒ ขึ้นไป  

 

คุณลักษณะ (A) 

- นักเรียนสนใจเรียนรู ้
สิ่งใหม่ ๆ 

-นักเรียนกล้าแสดงออกมาก
ยิ่งขึ้น 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

-พฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม 

 

 

-ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ๒ ขึ้นไป 

 

ทักษะ/กระบวนการ (P)  

-นักเรียนสามารถจ าแนก
ประเภทของค าบาลีสนัสกฤตได้ 

- แบบประเมินจากการท า
กิจกรรม 

 

 

- ค าตอบท่ีนักเรียนตอบใน
ระหว่างท ากิจกรรม 

 

- ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ๒ ขึ้นไป 

 

 

 
๑๑. กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
๑. ครูทบทวนบทเรียนที่ได้สอนในคาบที่แล้ว โดยครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงลักษณะของค าบาลี สันสกฤต 

ขั้นสอน 
๑. เมื่อทบทวนบทเรียนเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม เพื่อความบันเทิง และเพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้เรียนรูใ้นคาบ
ที่ผ่านมาประกอบการท ากิจกรรม 
๒. กิจกรรมประกอบการสอนเรื่องค าบาลีสันสกฤต คือ ดาวินชี ค ายืมบาลีสันสกฤต กติกา คือ ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ จากนั้นครูให้
นักเรียนถอดรหัสจากรูปภาพว่าเป็นค าใด และมาจากภาษาบาลีหรอืสันสกฤต ทุก ๆ ค าที่นักเรียนตอบ ครูจะให้นักเรียนตอบพร้อมใช้
หลักการทฤษฎีที่ได้ศึกษาประกอบการอธิบายทุกครั้ง  
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ขั้นสรุป 
๑. ครูสรุปโดยการตั้งค าถามส าหรับคาบนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างว่าท าไมคนไทยต้องใช้ค ายืมจาก
ประเทศอื่นมาใช้ในการสื่อสารในภาษาไทย การที่ครูก าหนดประเด็นค าถามนี้เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
ภาษาต่างประเทศ 
 
๑๒. บันทึกหลังการสอน  
 ผลการสอน 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
 ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
  
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
                 

ลงช่ือ .......................................... 
                                                                                        (นางสาวจันทิมา ดอเสาะ) 

                                                                                      ต าแหน่ง ครูผู้สอน     
   

       ลงช่ือ.............................................. 
     (นางสาวนพวรรณ รัตนกรัณฑ์) 

                            ครูพี่เลี้ยง 
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แบบประเมินการมีส่วนร่วม 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

1. การให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่จัดขึน้     

2. การแสดงความคิดเห็น     

3. การรับฟังความคิดเห็น     

4. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย     

 
ลงช่ือ.......................................ผู้ประเมิน 

............./.........................../.............. 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดีมาก = 4 ปฏิบัติบ่อยครั้ง ด ี       = 3   ปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ปฏิบัติครั้งเดียว ปรับปรุง = 1   ไม่ปฏิบัติเลย 
เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

13-16 ดีมาก 

9-12 ดี 

5-8 พอใช้ 
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1-4 ปรับปรุง 

เกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล  
 - เกณฑ์ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์รายกลุม่มีคะแนน ๓ ระดับ คือ  
 ระดับคณุภาพ ๓ หมายถึง ดี ได้คะแนน ๘ – ๑o  
 ระดับคณุภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๕ – ๗  
 ระดับคณุภาพ ๑ หมายถึง ควรปรบัปรุง ได้คะแนน ๓ –๔  
 
 

แบบประเมินการตอบค าถาม 

ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี ้
  ระดับ 3    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 
  ระดับ 2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
  ระดับ 1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 

ล าดับ
ที ่

พฤติกรรม/ 

ระดับคะแนน สนใจและ
ตั้งใจฟัง
ค าถาม 

ตอบค าถาม
ได้ตรง

ประเด็น 

ตอบค าถาม
อย่าง

สม่ าเสมอ 
รวม 

คะ 

แนน 

การ 

ประ 

เมิน 

ผล 

หมาย
เหต ุ

ช่ือ-สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

……..               

เกณฑ์การประเมิน  
 คุณภาพระดับ   หมายถึงคะแนน  8 -    9 = ด ี



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 
 

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 21 

 
 

พยัญชนะวรรคของภาษาบาลี 
 

คุณภาพระดับ 2  หมายถึงคะแนน  6 -    7 = ปานกลาง 
คุณภาพระดับ 1  หมายถึงคะแนน  4  -   5 = พอใช้ 
  

 

 

 

 

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ค ายืมในภาษาไทยที่ยืมมาจากท้ังสองภาษานี้ เป็นค าที่มีใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนมาก
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาบาลีเข้ามาทางศาสนาพุทธ ส่วนภาษาสันสกฤตเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีเรื่องมหา
ภารตะและรามายณะ 

 
 

วรรค แถวที่ ๑ แถวที่ ๒ แถวที่ ๓ แถวที่ ๔ แถวที่ ๕ เศษ
วรรค 

วรรค กะ  ก ข ค ฆ ง  ย  ร  ล  
ว   

 ส  ห   
ฬ   ๐  
(อัง) 

วรรค จะ  จ ฉ ช ฌ ญ 

วรรค ฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

วรรค ตะ ต ถ ท  ธ น 

วรรค ปะ ป ผ พ ภ ม 

 
หลักตัวสะกดตัวตามภาษาบาล ี
๑. ค าบาลี เมื่อมตีัวสะกดต้องมีตัวตาม 
๒. พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดได้ คือ พยัญชนะแถวที่ ๑, ๓, ๕ 
๓. พยัญชนะแถวที่ ๑ สะกด พยญัชนะแถวท่ี ๑, ๒ ในวรรคเดียวกนัตาม เช่น สักกะ  ทุกข์  สัจจะ มจัฉา อิตถี หัตถ์ บุปผา  เป็นต้น 
๔. พยัญชนะแถวที่ ๓ สะกด พยญัชนะแถวท่ี ๓, ๔ ในวรรคเดียวกนัเป็นตัวตาม เช่น    พยัคฆ์  พุทธ อัคคี  อัชฌาสัย อวิชชา เป็นต้น 
๕. พยัญชนะแถวที่ ๕ สะกด  พยญัชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้ เช่น สังข์ องค์  สงฆ์ สัญชาติ สณัฐาน สันดาป สันธาน สมัผสั 
สัมพันธ์ คัมภรี์ อัมพร เป็นต้น 
๖. พยัญชนะเศษวรรค เป็นตัวสะกดได้บางตัว เช่น อัยกา มัลลิกา เป็นต้น 
 
 
 

ใบความรู้ 
ค าบาลี สันสกฤต 
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ข้อสังเกตภาษาบาลีและสันสกฤต           
  

ภาษาบาล ี ภาษาสันสกฤต 

๑. มีสระ ๘ ตัว คือ อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ ๑. มีสระ  ๑๔ ตัว ท่ีมากกว่าบาลี คือ  
ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไอ เอา  

๒. มีพยัญชนะ ๓๓ ตัว ก  ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช   ฌ  
ญ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ต  ถ  ท  ธ  น  ป  ผ  พ  ภ  ม  
ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ  อ  

๒. มีพยัญชนะ ๓๕ ตัว  ที่มากกว่าบาลี ๒ ตัว คือ  ศ  
ษ 

๓. ไม่ใช้ รฺ (รฺ  เรผะ) หรือ ร หัน แต่นิยมใช้ ริ เช่น 
จริยา ภริยา อัจฉริยะ 

๓. ใช้ รฺ (รฺ  เรผะ) หรือ ร หัน ซึ่งไทยเขียนเป็น รร 
เช่น จรรยา ภรรยา วรรณ 

๔. ใช้ ฬ เป็นตัวเรียงพยางค์ เช่น กีฬา  จุฬา โอฬาร 
วิฬาร ์

๔. ใช้ ฑ เป็นตัวเรียงพยางค์ เช่น กรีฑา จุฑา โอฑาร 
วิฑาร 

๕. ไม่นิยมใช้อักษรควบ และอักษรน า เช่น จักก เขตต 
สัจจ มัจฉา สาม ี

๕. นิยมใช้อักษรควบ  อักษรน า เช่น  จักร เกษตร 
สมุทร บาตร 

๖. ใช้สระ อิ อุ เช่น อิทธิ อิสิ       ๖. ใช้ตัว ฤ เช่น ฤทธิ์  ฤษี  

๗. มีหลักตัวสะกด ตัวตามแน่นอน ๖. มีตัวสะกด ตัวตาม ไม่แน่นอน 

 

 

 

 
 

วิธีใช้ แผนการสอน เกมดาวินชบีาลีสันสกฤต 

๑. กิจกรรมนีไ้ม่การแบ่งทีม แต่ให้เลน่โดยรวมของนักเรียนท้ังห้อง 
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๒. ครูจะตดิกระดาษท่ีเป็นรูปภาพ โดยแต่ละรูปภาพแทน ๑ พยางค์ น ามาเรียนต่อกันจนได้เป็นค า 
๓. เมื่อครูตดิค าที่ต้องการแล้ว ครูจะให้นักเรียนทายกันว่า รปูภาพท่ีตดิไว้บนกระดาษสามารถถอดรหสัจากภาพเป็นค าอะไร โดยค า

ที่ครูเลือกนั้น จะเป็นที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต เช่น ค าว่า สัญญา จะให้รูปภาพ ๒ รูป คือ รูปสันกระดาษ กับ รูป ยา เพื่อให้
นักเรียนถอดรหัสจากภาพ  

๔. เมื่อนักเรียนถอดรหสัได้แล้ว ครูจะถามต่อว่าท าท่ีถอดรหัสได้ เป็นค าที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต ครูจะมีการถามเหตผุลทุก
ครั้ง เพ่ือให้นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในต้นคาบ 
 

รูปภาพสื่อที่ใช้ประกอบการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓ 
วิชา ภาษาไทย ๕    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑                                    ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง หลักภาษาไทย                         จ านวน ๕๐ นาที 
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เร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาต่างประเทศ               ผู้สอน นางสาวอามาณี อาแซ 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน     
 ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิของชาติ         
           
ตัวชี้วัด 
 ม.๓/๑ จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
ด้านความรู้ (Knowledge) 

- ผู้เรยีนอธิบายความแตกต่างของค าเขมร ค าจีน และค ามลายูได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process) 

- ผู้เรยีนแยกแยะค าเขมร ค าจีน และค ามลายูได ้
 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์        อยู่อย่างพอเพียง      ซื่อสัตยส์ุจรติ     มุ่งมั่นในการท างาน 
 มีวินัย     รักความเป็นไทย      ใฝ่เรียนรู ้       มีจิตสาธารณะ 
 
ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร          ความสามารถในการคิด     ความสามารถในการแก้ปญัหา   
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 เป็นเลิศวิชาการ   สื่อสารสองภาษา   ล้ าหน้าทางความคดิ 
 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์      ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักความพอประมาณ   หลักความมีเหตผุล   หลักภูมิคุม้กัน  
  เงื่อนไขความรู ้   เงื่อนไขคุณธรรม  
     (หมายเหตุ : ในแต่ละด้านไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกข้อในทุกแผนการจัดการเรยีนรู้ ) 
 
สาระส าคัญ 
 ภาษาไทยท่ีเราสื่อสารกันในปัจจุบนัมีทั้งค าไทยแท้และค าที่ยืมมาจากภาษาอ่ืนซึ่งการยืมค าจากภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทย
ท าให้เรามีค าที่หลากหลายขึ้น ดังนั้นการยืมค ามาใช้ ผู้ใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถน าค านั้น ๆ มาใช้ในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

∕ 

∕ ∕ ∕ 

∕ 

∕ ∕ 

∕ 
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สาระการเรียนรู้ 
 ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 แบบฝึกหัด 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน า   
๑. ผู้เรียนร่วมกันสนทนาถึงค าแตล่ะค าที่ยกตัวอย่างอยู่บนกระดาน ได้แก่ค าว่า 

- จ าหน่าย  
- เฉาก๊วย 
- ยาหย ี

๒. ผู้เรียนตอบค าถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้  
- ค าทั้งสามค ามคีวามแตกต่างกันอย่างไร ส่งอิทธิพลอย่างไรต่อการใช้ภาษาไทย 

ขั้นสอน   
๑. ผู้เรียนศึกษาความรู้เรื่องค าภาษาเขมร จีนและมลายูจากหนังสือเรียนหลักภาษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมร่วมกันตอบค าถาม
และแลกเปลี่ยนความเข้าใจ 
๒. ผู้เรียนท ากิจกรรมเพื่อเสริมความเข้าใจด้วยกิจกรรมเกมบิงโก – โกอินเตอร์ โดยมีกติกาการเล่น ดังนี ้
 ๒.๑ ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ ๔ – ๕ คน 
 ๒.๒ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับกระดานบิงโกกลุ่มละหนึ่งกระดาน 
 ๒.๓ ผู้สอนจะเป็นคนจับสลากเลือกค า โดยที่สลากดังกล่าวจะก ากับเพียงว่าเป็นค าภาษาใด เช่นถ้าจับสลากได้ภาษาเขมร 
ผู้เรียนจะต้องเลือกหาค าเขมรในกระดานของตนก่อนช่วยกันวางหมาก สลากจะถูกจับต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งบิงโกจึง
จะถือว่าจบเกม 
๓. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่องค าภาษาเขมร ค าภาษาจีน และค าภาษาไทย 
ขั้นสรุป   
๑. ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับค ายืมในภาษาไทย  
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/แหล่งเรียนรู ้
๑. หนังสือเรียนหลักภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๒. กระดานบิงโก – โกอินเตอร ์
 
การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้ 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 
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ด้านความรู้ K 
 

สัง เกตพฤติกรรมการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ตอบค าถามในช้ันเรียน 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ P 
 

ตรวจแบบฝึกหัดเรื่องค าภาษา
เขมร ค าภาษาจีน และค า
ภาษามลาย ู

แบบฝึกหัดเรื่องค าภาษา
เขมร ค าภาษาจีน และค า
ภาษามลาย ู

ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ ์

ด้านคุณลักษณะ A 
 

สังเกตพฤติกรรมการมสี่วน
ร่วมในช้ันเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรยีน 

ระดับคณุภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบสังเกตการตอบค าถาม 
ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับคะแนนพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติดังนี ้
  ระดับ ๓    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมให้เห็นมาก 
  ระดับ ๒ หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นปานกลาง 
  ระดับ ๑ หมายถึง แสดงพฤติกรรมให้เห็นน้อย 
 

ล าดับ
ที ่

พฤติกรรม/ 

ระดับคะแนน 

สนใจและ
ตั้งใจฟัง
ค าถาม 

ตอบค าถาม
ได้ตรง

ประเด็น 

ตอบค าถาม
อย่าง

สม่ าเสมอ 

รว
มค

ะแ
นน

 กา
ร

ปร
ะเ

มิน
ผล

 

หม
าย

เห
ต ุ

ช่ือ-สกุล ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 
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เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนตั้งแต ่  ๔ - ๙ = ผ่าน 
      ๘ - ๙ = ด ี
      ๖ - ๗ = ปานกลาง 
      ๔ - ๕ = พอใช้ 
     คะแนนต่ ากว่า ๔ ไมผ่่าน  
  

 
 
 

แบบสังเกตคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรยีนและนอกเวลาเรียน แล้วขดี  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย ์

๑.๑  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมายของ 
เพลงชาต ิ

    

๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของนักเรียน     
๑.๓ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานกับสมาชิกในช้ันเรียน     
๑.๔ เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อ

โรงเรียนและชุมชน 
    

๑.๕  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา     
๑.๖  เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริยต์ามที่โรงเรยีน    และ

ชุมชนจัดขึ้น 
    

๒. ซ่ือสัตย์ สุจริต ๒.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
๒.๒ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท าตาม

 สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคร ู
    

๒.๓  ปฏิบตัิต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง     
๓. มีวินัย รับผิดชอบ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        

 และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

    

๔. ใฝ่เรียนรู้ ๔.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ     
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๔.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
๔.๓ สรุปความรูไ้ด้อย่างมเีหตผุล     

๕. อยู่อย่างพอเพียง ๕.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั คุม้ค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

๕.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี     
๕.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตผุล     
๕.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าใหผู้้อืน่เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท า

ผิดพลาด 
    

 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

 ๕.๕ วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

๕.๖ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัว 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 

    

๖. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

๖.๑ มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

๖.๒ มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

๗. รักความเป็นไทย ๗.๑  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

๗.๒ เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

๘. มีจิตสาธารณะ ๘.๑ รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู างาน     

๘.๒ อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น     

๘.๓ รู้จักดูแล รักษาทรัพยส์มบตัิและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรยีน ชุมชน      

๘.๔ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน     

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน  
                                                                            ............../.................../................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 - พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให ้ ๓ คะแนน 
 - พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให ้ ๒ คะแนน 
 - พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  ๑  คะแนน 
 - พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ    ให้  ๐  คะแนน 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ                                    รายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ                  
หน่วยการเรียนรู ้: My Community and Me                 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5               
เรื่อง Describing People                            ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 นาที          
ผู้สอน จิรวัฒน์ ตลุยนิษก์                 โรงเรียนสตรีพัทลุง 
 

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
             สาระที ่1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
                    มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตา่งๆ โดยการพูดและการเขียน 
              

ตัวชี้วัด 
                   ต 1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์  ข่าว/เรื่อง/ประเด็น 
ต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
 

2. สาระส าคัญ  
 การรู้และเข้าใจค าศัพท์เกี่ยวกับรปูร่างหน้าตา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และโครงสร้างประโยค S + have/has got + adj. + N.  
และ S + is/am/are wearing + adj. + N. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรยายเกี่ยวกับบุคคลได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมกับบุคคล โอกาส 
และสถานท่ี  
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      3.1 ด้านความรู้ (K) 
           1) นักเรียนสามารถจับคูค่ าศัพท์กับความหมายเกี่ยวกับรปูร่างหน้าตา เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ 
      3.2 ด้านกระบวนการ (P) 
            1) นักเรียนสามารถพูดบรรยายบุคคลตามโครงสร้าง S + have/has got + adj. + N. และ S + is/am/are wearing + adj. + N. 
ได ้
            2) นักเรียนสามารถเขียนบรรยายบุคคลตามโครงสร้าง S + have/has got + adj. + N. และ S + is/am/are wearing + adj. + 
N. ได ้
       3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
                  1) มีวินัย 
                  2) ใฝ่เรียนรู ้
4.เนื้อหาการเรียนรู้  : การบรรยายบุคคล (Describing People) 
Vocabulary: 
S+ has/ has got :  curly/ wavy/ straight/ short/ long/ brown/ fair + hair/ moustache/beard  
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               blue/ black/ blown/ small/ big + eyes 
               white/ dark/ + complextion 
               round/ square/ triangle + face 
               hooked/ small/ straight + nose 
 
S+ is/am/are wearing : scarf/ shirt/ shoes/ shorts/ skirt/ trainers/ suit/ tie/ trousers/ t-shirt/   
               vest/ sweater/ belt/ blouse/ raincoat/ bow tie/ cap/ coat/ dress/ gloves/                    hat/ high-heeled 
shoes/ jacket/ jeans 
Function: have/has got/ is,am,are wearing/ adj. order 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลา กิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิสัมพนัธ ์ วัตถุประสงค ์
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ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Lead-in)  
 
 
 

ทั้งห้อง 

-เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียน
สนใจในบทเรียน 1. นักเรียนและครูทักทายกัน 

2. นักเรียนจดัโตะ๊เป็น 4 กลุ่ม ท ากิจกรรม Change places เพื่อจัด
กลุ่มผูเ้รียนคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
- ครูพูดประโยคดังนี้ Change places if you… 

    .... have got long black hair 
    …. are friendly 
    …. are wearing glasses   
3. ครูแจ้งนักเรียนว่าวันนีเ้ราจะมาเรยีนเกี่ยวกับการบรรยายบุคคล 

(Describing People) 
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ขั้นสอน (Presentation)  
 
 
 
 
 
 
 

งานเดี่ยว 
ทั้งห้อง 

-เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียน
เรียนรูผ้่านการใช้ค าถาม 
-เพื่อให้นักเรียนเรยีนรู้
การบรรยายบุคคลและ
การเรยีงล าดับ
ค าคุณศัพท์ 
 

1. นักเรียนรับใบกิจกรรมท่ี 1 ท ากิจกรรมจับคู่ค าศัพท์กับความหมาย
เกี่ยวกับรูปรา่งหน้าตา เสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย 
- ตรวจค าตอบโดยใช้สื่อ PowerPoint 

2. ครูสวมวิกผม และแต่งกายชุดสูทเดินออกมาจากหลังโต๊ะ พร้อม
พูดประโยคดังนี ้
T: Good morning, I’m Lilly from South Africa. I’m 23 
years old. What do I look like? Am I beautiful? Am I 
medium height? 
S: Yes, No.  
T: I believe I’m beautiful and medium height. Look at 
my hair. What kind of hair have I got? I have got short 
straight orange hair. Repeat. 

S: I have got short straight orange hair.  
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T: What does she look like? (ครูผายมือไปท่ีนักเรียนหญิงคนใด
คนหนึ่ง ให้นักเรียนในห้องเรียนบรรยายเพื่อน) 
S: …………………………………………….. 
    T: What is she wearing today? 
    S: She is wearing… 

เวลา กิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิสัมพนัธ ์ วัตถุประสงค ์
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ขั้นสอน (Presentation) (ต่อ)   

3. นักเรียนศึกษาประโยค 2 ประโยคเกี่ยวกับการบรรยายบุคคล 
จากสื่อ PowerPoint แล้วเปรยีบเทียบโครงสร้างประโยคที่ใช้
บรรยายบุคคล 
- She has got short straight orange hair. 

(S + have/has got + adj.+ parts of body) เป็นโครงสรา้ง
ประโยคที่ใช้บรรยายลักษณะรูปรา่งหน้าตา 

- She is wearing school uniform and black shoes. 
(S + is/am/are wearing + adj. + Clothes) ) เป็นโครงสร้าง
ประโยคที่ใช้บรรยายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
4. นักเรียนดูค าที่ขีดเส้นใต้ในประโยค She has got short straight 

orange hair. และครูถามนักเรยีนว่าค าเหลา่นี้เป็นค าชนิดใด  
- นักเรียนตอบ และครูเฉลยว่า คือค าคุณศัพท์  
- ครูแจ้งนักเรียนว่าในภาษาอังกฤษ ถ้าจะบรรยายลักษณะของ

สิ่งใด แล้วใช้ค าคุณศัพท์มาขยายมากกว่า 2 ค า จะต้อง
เรียงล าดับค าคณุศัพท์ดังกล่าวด้วยดังประโยคข้างต้น 

- นักเรียนศึกษาการเรยีงล าดับค าคณุศัพท์จากสื่อ 
PowerPoint (opinion + size + age + shape + colour 
+ nationality + material) 
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ขั้นฝึก (Practice)   
 
 
 

งานกลุ่ม 
ทั้งห้อง 

งานเดี่ยว 

-เพื่อให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการกลุ่มในการ
เรียนรู ้
-เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรูด้้วย
ตนเอง 
- เพื่อให้ผู้เรียนไดฝ้ึก
ทักษะสื่อสาร 
 

1. นักเรียน 4 กลุ่มท ากิจกรรมตามศนูย์การเรียนรู ้
1) กลุ่มที ่1 และ3 เข้าศูนย์การเรยีนรู้ที่ 1 รับซองกิจกรรม  

- ตัวแทนกลุ่มคนหนึ่งท าหน้าท่ีอ่านใบค าสั่งให้เพื่อนฟัง ซึ่ง
ค าสั่งมีอยู่ว่าให้สมาชิกในกลุ่มนั่งเป็นวงกลม จากน้ันแตล่ะ
คนจับบัตรค าศัพท์ประกอบภาพจากซองขึ้นมาคนละ 1 
ใบ เช่น “long straight hair” จากนั้นแต่งประโยคตาม
โครงสร้าง S+ have/has got + adj. + N. เช่น He has 
got long straight hair. พร้อมทั้งพูดประโยคนั้นให้
เพื่อนฟัง จากน้ันเพื่อนสมาชิกพูดตาม สมาชิกคนท่ีเหลือ
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ท ากิจกรรม 

เวลา กิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิสัมพนัธ ์ วัตถุประสงค ์

 ขั้นฝึก (Practice) (ต่อ)   

ดังกล่าวต่อจนครบทุกคนโดยวนไปทางด้านขวามือ ภายในเวลา 3 
นาที แล้วเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้ 

2) กลุ่มที่ 2 และ4 เข้าศูนย์การเรยีนรู้ที่ 2 รับซองกิจกรรม  
- ตัวแทนกลุ่มคนหนึ่งท าหน้าท่ีอ่านใบค าสั่งให้เพื่อนฟัง ซึ่ง

ค าสั่งมีอยู่ว่าให้สมาชิกในกลุ่มนั่งเป็นวงกลม จากน้ันศึกษา
กระดาษค าศัพท์ vocabulary lists ขนาด A4 เกี่ยวกับ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เมื่อเสร็จนักเรียนแตล่ะคนจับบัตร
ภาพจากซองขึ้นมาคนละ 1 ใบ แล้วแต่งประโยคตาม
โครงสร้าง S + is/am/are wearing + adj. + N. เช่นจับ
ได้ภาพผู้ชายสวมเสื้อยืดสีม่วง กางเกงยีน และรองเท้าสี
เทา นักเรียนแต่งประโยคว่า He is wearing blue 
jeans, a purple t-shirt and grey shoes. พร้อมท้ัง
พูดประโยคนั้นให้เพื่อนฟัง จากน้ันเพื่อนสมาชิกพูดตาม 
สมาชิกคนท่ีเหลือท ากิจกรรมดังกล่าวต่อจนครบทุกคน
โดยวนไปทางด้านขวามือ ภายในเวลา 3 นาที แล้วเปลี่ยน
ศูนย์การเรียนรู ้

- นักเรียนกลบัมานั่งที่เดมิ 
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Production (ขั้นน าไปใช)้  
 

งานกลุ่ม 
ทั้งห้อง 

-เพื่อให้ผู้เรียนไดฝ้ึก
ทักษะการสื่อสาร 
และกระบวนการกลุ่ม
ในการบรรยายบุคคล 

1. นักเรียนแตล่ะกลุ่มดตูัวอย่างการเขียนบรรยายบุคคลจากสื่อ 
PowerPoint 
- จากนั้นนักเรียนร่วมกันเขียนบรรยายบุคคลจากภาพท่ี

ก าหนดให ้
- นักเรียนตัวแทนกลุ่มพูดน าเสนอ 
- ครูชื่นชมผู้เรียน 
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ขั้นสรุป (Wrap-up)  
 

ทั้งห้อง 

-เพื่อตรวจสอบความรู้ 
ความเข้าใจ 
-เพื่อสร้างคุณธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

1. ครูถามนักเรียนว่า “What have you learned today?” 
2. ครูฝากข้อคิด กล่าวลา 

 

 

5. การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์ วิธีวัด เคร่ืองมือการ

วัดผล 
เกณฑ ์
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ด้านความรู้ (K) 
1) นักเรียนสามารถจับคู่ค าศัพท์กับความหมายเกี่ยวกับ       
รูปร่างหน้าตา  เสื้อผา้  เครื่องแต่งกายได ้        

 
- การตรวจใบ
กิจกรรม 

 
-ใบกิจกรรม 

 
-ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  
 

ด้านกระบวนการ (P) 
1) นักเรียนสามารถพูดบรรยายบคุคลตามโครงสร้าง 
 S + have/has got         และ S + is/am/are wearing + Adj.     
+ N. ได ้

 
 
-การสังเกต 

 
 
-แบบสังเกต 

 
 
- ผ่านเกณฑร์้อยละ 70  
 

2) นักเรียนสามารถเขียน และพูดบรรยายบุคคลตาม         
โครงสร้าง S + have/has got และ S + is/am/are wearing + 
Adj. + N. ได ้

-การประเมิน
การเขียน 

-แบบประเมิน
การเขียน 

- ประเมินสรุปผลระดับ 2 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1) ใฝ่เรยีนรู ้
2) มีวินัย 

 
-ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

 
-แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

 
- ได้ระดับการประเมิน
ระดับ 1 ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

7.1 ใบกิจกรรมที่ 1 
7.2 ซองกิจกรรมที่ 1 “การบรรยายลักษณะบุคคลโดยใช้ S+ has/has got + adj. + N.” 
7.3 ซองกิจกรรมที่ 2 “การบรรยายลักษณะบุคคลโดยใช้ S + is/am/are wearing + adj. + N.” 
7.4 PowerPoint เรื่อง “Describing People” 
7.5 วิกผม 
 

7. ภาระงานที่มอบหมาย     
- เขียน และพูดบรรยายบุคคลบุคคลตามโครงสร้าง S + have/has got และ S + is/am/are wearing + Adj. + N. 

 

บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ปัญหาหรือสิ่งท่ีต้องพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางแก้ปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                 ลงช่ือ………………………………. ผู้สอน 
                                                            (นายจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์) 
                                           วัน………เดือน…………………พ.ศ.………… 
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Worksheet 1 

“Describing People” 

Name……………………………………………... Class…………. No…..… 

 

Direction: Write the correct words in the boxes below the picture. 

 

 

 

    
    

gloves/ blond hair/ blouse/ black beard / sweater/ vest/  

hooked nose/ blond/ hair/ small eyes/ dark complexion 
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(S+have/has got+adj.+N.) 

Directions 

1. Everyone picks up cards from 

envelope. 

2. Start from someone to make 

sentences as follow. 

- S+have/has got+Adj.+N.  

- She has got long straight black hair. 

3. Speak out loud and then everyone 

repeats. 

4. Take turn to person on the right. 
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     5.All members do activities in 3 

minutes and move to another Learning 

Center. 

 

 

 

Play time! 
 

 

 

white complexion 

 

dark complexion 

 

oval face 
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round face 

 
 

square face 

 
triangle face 

 

hooked nose 

 

 
small nose 

 

 

straight nose 

 

long wavy black hair 
 

long wavy brown hair 
 

long curly black hair 
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long straight blond 
hair 

 

long straight black 
hair 

 

short straight black 
hair 

 
 

black beard and 
moustache 

 

small black eyes 
 

big brown eyes 

 

big black eyes 
 

blue eyes 
 

brown eyes 
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(S+is/am/are wearing+adj.+N.) 

Directions 

1. Everyone learn vocabulary lists about 

clothes and then each one picks up a 

card from envelope. 

2. Start from someone to make 

sentences as follow. 

- S+is/am/are wearing+adj.+N  

- He is wearing blue jeans, a purple t-

shirt and grey shoes.” 
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3. Speak out loud and then everyone 

repeats. 

4. Take turn to person on the right. 

5. All members do activities in 3 

minutes and move to another 

Learning Center. 

 

 

Play time! 
 

Vocabulary lists 

 
belt 

 
blouse 

 
raincoat 
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bow tie 

 
cap 

 
coat 

 
dress  

gloves  
hat 

 
high-heeled shoes  

jacket 
 

jeans 

 
scarf 

 
shirt 

 
shoes 
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shorts 

 
skirt  

trainers 

 
suit 

 
tie 

 
trousers 

 
t-shirt 

 
vest 

 
sweater 
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Cards 
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เกณฑ์การประเมินการเขียน 
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          ระดับ
คะแนน 

 
  ประเด็น 

การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

น้ าหนัก/ 
ความส าคัญ 

คะแนน 
รวม 

4 3 2 1 

การใช้ภาษา 
 
 

การสะกด 
ค าศัพท์ถูกต้อง 
การเลือกใช้ค า 
ตรงกับเนื้อหา 
ประโยคถูกต้อง 
มีเครื่องหมาย 
วรรคตอนท่ี 
ถูกต้อง 

การสะกด 
ค าศัพท์ผิด
เล็กน้อย พอเดา
วามหมายได้
เขียนรูปประโยค
ผิด 
หลักไวยากรณ ์
เล็กน้อย  
เครื่องหมาย 
วรรคตอนผิด
เล็กน้อย 

สะกดค าผิดมาก 
แต่พอเดา
ความหมายได้
รูปประโยค
ผิดพลาดมาก 
เครื่องหมาย 
วรรคตอนไม ่
ครบหรือไม ่
ถูกต้อง 

สะกดค าผิดมาก 
เขียนรูปประโยค
ไม ่
ถูกต้อง ไม่มี
เครื่องหมาย
วรรคตอน 3 12 

เนื้อหา มีรายละเอียด 
เนื้อหาตรง 
กับลักษณะที่ 
ก าหนดมาก 
ที่สุด 

รายละเอียดของ
เนื้อหามากแต่
ยังไม่ครอบคลุม 
ทั้งหมด 

มีรายละเอียด 
ของเนื้อหา 
น้อย 

มีรายละเอียด 
ของเนื้อหา 
น้อยมาก 2 8 

รวม 5 20 

 

 

 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน (ด้านคุณลักษณะอนัพึงประสงค์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................ รายวิชา ................................................. 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี .................ภาคการเรียนที่ ................... ปีการศึกษา ...................... 

ค าชี้แจง ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ มีวินัย 
 

เกณฑ ์
 

ระดับ 
คุณภาพ 

ใฝ่เรียนรู้ เกณฑ ์ ระดับ 
คุณภาพ 

3 2 1 0 3 3 3 2 1 0 3 3 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
เกณฑ์การประเมิน 

 3 = พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจน และสม่ าเสมอ  3 = ดีเยี่ยม 

 2 = พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจน และบ่อยครั้ง   2 = ด ี

 1 = พฤติกรรมที่ปฏิบัตบิ่อยครั้ง  1 = ผ่าน 

 0 = ไมเ่คยปฏบิัติพฤติกรรม  0 = ไม่ผา่น 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สังเกต 
(………………………………………………………..) 

      

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 
รายวิชา ว 32161 โลกและดาราศาสตร์    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ผู้สอน นส.สาการียา สมาแอ                 อาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี              เวลา 20 นาท ี
เร่ือง ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเปลือกโลก 
 
1. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

ว 6.1 ม.4-6/2   ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลีย่นแปลงทางธรณีภาคของโลก 
 
2. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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2.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
2.2 ความสามารถในการคิด 
2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝเ่รียนรู้  มีคุณธรรม 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 4.1 นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในแบบต่าง ๆ ได้ 
 4.2 นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของเปลือกโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณไีด้ 
 
5. สาระส าคัญ 
 ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
  - แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 
  - แผ่นธรณีเคลื่อนท่ีเข้าหากัน 
  - แผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน 
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเปลือกโลก 
  - ช้ันหินคดโค้ง  
  - รอยเลื่อน  

 ทฤษฏีการแปรสัณฐานแผ่นธรณี (Plate tectonic theory) ได้แบ่งลักษณะการเคลื่อนที่ของ 
แผ่นธรณีออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน เกิดจากการหมุนวนของแมกมาในช้ันฐานธรณี ใน
บริเวณที่มีการดันตัวข้ึนของแมกมาท าให้แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ส่งผลให้ให้แผ่นธรณีโก่งตัวขึ้นเกิดเป็น หุบเขา
ทรุด และเทือกเขากลางมหาสมุทร 2) แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน เกิดจากการหมุนวนของแมกมาในบริเวณที่มีการยุบตัว
ลงท าให้แผ่นธรณีเคลื่อนตัวเข้าหากันอย่างช้า ๆ  
การเคลื่อนที่ในลักษณะนี้เป็นไปได้ 3 แบบ คือ แผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีมหาสมุทร แผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับ
แผ่นธรณีทวีป และแผ่นธรณีทวีปชนกับแผ่นธรณีทวีป ส่งผลให้แผ่นธรณีบางส่วนมุดตัวลงสู่ฐานธรณีแล้วหลอมละลายเป็น
แมกมา เกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทร และแผ่นธรณีอีกบางส่วนเกยตัวขึ้นเกิดเป็นเทือกเขาสูงแนวยาว แนวเกาะภูเขาไฟรูป
โค้ง เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดได้ 3) แผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน เกิดจากอัตราการหมุนวนและเคลื่อนตัวของแมก
มาไม่เท่ากัน ท าให้แผ่นธรณีภาคใน 
แต่ละส่วนมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่ากันด้วย หรือวงจรการพาความร้อน แรงดัน -แรงดึงที่เกิดขึ้น เกิดในบริเวณสันเขาใต้
มหาสมุทรหรือเขตมุดตัว ส่งผลให้แผ่นธรณีไถลเลื่อนผ่านและเฉือนกัน เกิดเป็นรอยเลื่อนแปรสภาพขนาดใหญ่ 

จากลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณสี่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงลักษณะของเปลือกโลก ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญั และสามารถพบเห็นได้ คือ ช้ันหินคดโค้ง และรอยเลื่อน  

 
6. สาระการเรียนรู้  

  แผ่นเปลือกโลกแตล่ะแผ่นมีการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต่างกัน ผลจากการเคลื่อนที่ทาให้เกิด 
สิ่งต่าง ๆ บนพ้ืนผิวโลก ทั้งบนพ้ืนดินและใตม้หาสมุทร เช่น เทือกเขา ภูเขา เนินเขา ที่ราบสูง แอ่ง  
หุบเขา ภูเขาไฟ  การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมีอยู่ 3 แบบ 
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1. แผ่นเปลือกโลกแยกจากกัน (Divergent Boundary) 

เกิดขึ้นตรงรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น ที่อยู่ใต้มหาสมุทรมากกว่าบนพื้นทวีป เช่น รอยต่อของแผ่น
อเมริกาเหนือกับแผ่นยูเรเซีย โดยที่แผ่นทั้งสองมีการเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ท าให้เกิดรอยแยกใต้ท้องมหาสมุทร และหิน
หลอมละลายที่อยู่ลึกลงไปจะดันออกมาตามรอยแยก เมื่อกระทบกับความเย็นจะแข็งตัว และกลายเป็นหินเปลือกโลกใหม่ 
และเกิดเป็นสันเขา เมื่อแผ่นเปลือกโลกแยกตัวออกไปหินหลอมละลายก็จะออกมาและดันหินที่แข็งตัวออกไปด้านข้าง พื้น
มหาสมุทรก็จะแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีเปลือกโลกที่เกิดใหม่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ตลอดเวลา และทา
ให้ทวีปอเมริกาเหนือแยกจากทวีปยุโรป 
2. แผ่นเปลือกโลกจะเคลื่อนที่ชนกันและเกยกัน (Convergent Boundary) มี 3 แบบ คือ  

        2.1 แผ่นธรณีมหาสมุทรชนกัน 
    แผ่นธรณีมหาสมุทรเกิดขึ้นและเคลื่อนที่ออกจากจุดก าเนิด บริเวณรอยต่อที่แผ่นธรณีเคลื่อนที่ออกจากกัน แรง
ขับดันจากเซลล์การพาความร้อน (Convection cell) ในช้ันฐานธรณีภาค ท าให้แผ่นธรณีมหาสมุทรสองแผ่นเคลื่อนที่
ปะทะกัน แผ่นธรณีที่มีอายุมากกว่า มีอุณหภูมิต่ ากว่า และมีความหนาแน่นมากกว่าจะจมตัวลงในเขตมุดตัว ท าให้เกิดร่อง
ลึกก้นสมุทร (Mid oceanic trench) เมื่อแผ่นธรณีจมตัวลง เปลือกมหาสมุทรและเนื้อโลกช้ันบนสุดซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ า
จะหลอมละลายเป็นหินหนืด ซึ่งมีความหนาแน่นต่ ากว่าเนื้อโลกในช้ันฐานธรณีภาค  จึงลอยตัวขึ้นดันพื้นผิวโลกให้เกิดเป็น
หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง (Volcanic island arc) เรียงตัวขนานกับแนวร่องลึกก้นสมุทร  บรรดาหินปูนซึ่งเกิดจากสิ่งมีชีวิตใต้
ทะเล เช่น ปะการัง เป็นตะกอนคาร์บอนเนตมีจุดเดือดต่ า เมื่อถูกความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ลอยตัวสูงขึ้นปลดปล่อยออกทางปล่องภูเขาไฟ ท าให้เกิดการหมุนเวียนของวัฏจักรคาร์บอนและธาตุอาหาร  ตัวอย่างหมู่
เกาะภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นด้วยกระบวนการนี้ ได้แก่ หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และ หมู่เกาะญี่ปุ่น 

         2.2 แผ่นธรณีมหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีทวีป  
       แผ่นธรณีมหาสมุทรเป็นหินบะซอลต์ มีความหนาแน่นมากกว่าแผ่นธรณีทวีปซึ่งเป็นหินแกรนิต เมื่อแผ่นธรณีทั้ง
สองปะทะกัน แผ่นธรณีมหาสมุทรจะจมตัวลงและหลอมละลายเป็นหินหนืด เนื่องจากหินหนืดมีความหนาแน่นน้อยกว่า
เนื้อโลกในช้ันฐานธรณีภาค มันจึงยกตัวข้ึนดันเปลือกโลกทวีปให้กลายเป็นเทือกเขาสงู เกิดแนวภูเขาไฟเรียงรายตามชายฝั่ง 
ขนานกับร่องลึกก้นสมุทร  ตัวอย่างเทือกเขาท่ีเกิดขึ้น 
ด้วยกระบวนการนี้ ได้แก่  เทือกเขาแอนดิส บริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ 

        2.3 แผ่นธรณีทวีปชนกัน 
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  แผ่นธรณีทวีปมีความหนามากกว่าแผ่นธรณีมหาสมุทร ดังนั้นเมื่อแผ่นธรณีทวีปปะทะกัน แผ่นหนึ่งจะมุดตัวลงสู่
ช้ันฐานธรณีภาค  อีกแผ่นหนึ่งจะถูกยกเกยสูงขึ้น กลายเป็นเทือกเขาที่สูงมาก เป็นแนวยาวขนานกับแนวปะทะ  ตัวอย่าง
เทือกเขาสูงที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการนี้ ได้แก่  เทือกเขาหิมาลัย ในประเทศเนปาลเทือกเขาแอลป์ ในทวีปยุโรป 
3. รอยต่อท่ีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกัน (Transform Boundary) 

เมื่อแผ่นเปลือกโลกทั้งสอง เคลื่อนที่สวนกันจะทาให้เกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่ขึ้น และหากแผ่นเปลือกโลก
เคลื่อนที่กระทบกันอย่างรุนแรงจะทาให้เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดแผ่นดินไหวข้ึนได้ แต่มักจะไม่พบภูเขาไฟ  

 
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 - ใบกิจกรรมที่ 6.4 เรื่องแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่าง ๆ 
 - กระดาษค าศัพท์ เรื่องผลของการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณ ี
 - กระดานค าศัพท์ เรื่องผลของการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู ้

8.1 ขั้นสร้างความสนใจ 
- ผู้สอนทักทายผู้เรียน เช็คช่ือผู้เรยีนโดยใช้โปรแกรม plickers ชวนพูดคุยประเด็นท่ีน่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ 

เพื่อเกิดความคุ้นชิน และเป็นการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนเพื่อใหเ้กิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้อนกับผู้เรยีน 
- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายในประเด็นค าถามชวนคิดที่ว่าในสมัยโบราณต าแหน่งและลักษณะของธรณี

ทวีปต่าง ๆ เหมือนกับปัจจุบันหรอืไม่ และมีลักษณะเป็นอย่างไร  
แนวค าตอบ ไม่เหมือนกัน ในสมัยก่อนแผ่นธรณีทวีปเคยอยู่ชิดตดิกนัท้ังหมดเรียกว่า พันเจีย และลักษณะต่าง ๆ 

ของทวีปก็มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่ปัจจุบันแผ่นทวีปแยกตัวออกจากกัน ดังนั้นแผ่นธรณีทวีปมีการเคลื่อนที ่
- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวนความรู้เดิมเรื่อง การหมุนวนของแมกมาภายใต้ 

แผ่นธรณีท าให้เกิดการถ่ายโอนความร้อนและส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณ ี
- ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาภาพที่ 6.10 วงจรการพาความร้อนของแมกมาภายในฐานธรณภีาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.10 วงจรการพาความร้อนของแมกมาภายในฐานธรณีภาค 
 
- ผู้สอนถามผูเ้รียนว่า จากลักษณะการหมุนวนของแมกมา ผู้เรียนคดิว่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ 

ของแผ่นธรณไีด้กี่ลักษณะ แล้วผูส้อนถามน าเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีว่าเมื่อแผ่นใด 
แผ่นหนึ่งเคลื่อนที่จะท าให้แผ่นท่ีอยู่ติดกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งไร 
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แนวค าตอบ ผู้เรียนอาจตอบได้ว่า อาจชนกัน เสียดสีกัน หรือแยกห่างออกจากกันก็ได้ 
 8.2 ขั้นส ารวจและค้นหา 
 - ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรยีนเพื่อท ากิจกรรม แบ่งกลุม่ละ 3 คน โดยผูส้อนเป็นคนแบ่งให้ 

- ผู้สอนช้ีแจงอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรมและวิธีการการท ากิจกรรมที่ 6.4 เรื่องแบบจ าลอง 
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะตา่ง ๆ เสร็จแล้ว ผู้สอนให้ตัวแทนกลุ่มเข้าแถวมารับใบกิจกรรมและอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรม 
 - ผู้เรียนท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมที่ 6.4 เรื่องแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่าง ๆ  
8.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอผลในการท ากิจกรรม 2-3 กลุ่ม (โดยใช้วิธีการสุ่ม) ระหว่างที่ผู้เรยีนน าเสนอ 
ผู้สอนได้มีการจดประเด็นส าคัญบนกระดานหนา้ช้ันเรียนเพื่อท่ีจะใช้สรุปในข้ันถัดไป 
 - ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายถึงแนวคิดและประเด็นความรู้ที่แต่ละกลุ่มได้น าเสนอ  
พร้อมสรุปเรื่อง ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีได้ออกเป็น 3 รูปแบบ  

   - แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 
   - แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน 
   - แผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน 

 - ผู้สอนขออาสาสมัครผู้เรียนหนึ่งคนสรุปความรู้ทีไ่ด้เรียนมาทั้งหมด 
8.4 ขั้นขยายความรู้ 
 - ผู้สอนตั้งค าถามจากการเรียนเรือ่ง ทฤษฏีการแปรสณัฐานแผ่นธรณี (Plate tectonic theory)  ผู้เรยีนคิด

ว่า ผลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีจะท าให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดบ้าง 
แนวค าตอบ ภูเขา ทะเล หุบเขา รอยแยก แอ่งน้ า อื่น ๆ   

- ผู้สอนแจกกระดาษค าศัพท์เรื่องผลของการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณคีนละ 1 แผ่นที่เขียนเกี่ยวกับผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี เช่น ภูเขาไฟ เพื่อประกอบการท ากิจกรรม 

- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับลักษณะการเปลีย่นแปลงของเปลือกโลกจากการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณ ี 

- ผู้สอนให้ผู้เรียนน ากระดาษค าศพัท์ มาติดในช่องของผลที่เกิดขึ้นบนกระดานท่ีผู้สอนได้เตรียมไว้ เพื่อเป็นการ
ประเมินความเข้าใจเบื้องต้นถึงกระบวนการเรียนรู ้
ตัวอย่างกระดานค าศัพท์ 

 
ล าดับ ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

 
ผลที่เกิดขึ้น 

1. แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน  
2.1 แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน (ทวีป+ทวีป)  
2.2 แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน (ทวีป+มหาสมุทร)  
2.3 แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน (มหาสมุทร+มหาสมุทร)  
3. แผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน  

8.5 ขั้นประเมินผล 
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- ประเมินผลจากการสรุปองค์ความรู้รวบยอดจากใบกิจกรรมที่ 6.4 เรื่องแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีใน
ลักษณะต่าง ๆ  และจากกิจกรรมกระดานค าศัพท์ 
 - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม ท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็น  
และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในช้ันเรียน 

 
9.สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

9.1 สื่อการเรียนรู ้
  - หนังสือเรียนดวงดาวและโลกของเรา  
  - Power point เรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณ ี
  - ใบกิจกรรมที่ 6.4 เรื่องแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในลักษณะต่าง ๆ 
  - กระดาษค าศัพท์ เรื่องผลของการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณ ี
 9.2 แหล่งเรียนรู้ 
  - อินเตอร์เน็ต 
  - ห้องสมุด 
 
10. การวัดและประเมินผล 
 

รายการประเมิน วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใช้วัด เกณฑ์การประเมินการผ่าน 

1. การวิเคราะห์ผลการท าใบ
กิจกรรมที่ 6.3 เรื่องแบบจ าลอง
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีใน
ลักษณะต่าง ๆ 
 

ตรวจใบกิจกรรมที่ 
6.3 เรื่องแบบจ าลอง
การเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณีในลักษณะต่าง ๆ 

ใบกิจกรรมที่ 6.3 เรื่อง
แบบจ าลองการเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณีในลักษณะต่าง ๆ 
 

คะแนน 5-6 หมายถึง ดี 
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน 1-2 หมายถึง ปรับปรุง 
ผู้เรยีนไดร้ะดับคุณภาพ พอใช้ 
ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

2. การประยุกต์ใช้แนวคิด 
เรื่อง ลักษณะการเคลื่อนที่มาใช้
กับผลที่เกดิขึ้น 

ตรวจกิจกรรม
กระดานค าศัพท์ 

กระดานค าศัพท์ 

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์คดิ
อย่างมีวิจารณญาณ 

สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรยีนไดร้ะดับคุณภาพ พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน 

4. ทักษะการคิดเชิงระบบ สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
5. ทักษะการสื่อสาร สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
6. การท างานร่วมกับผู้อื่น  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. การวิเคราะห์ผลการท าใบ
กิจกรรมที่ 6.3 เรื่องแบบจ าลอง
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีใน
ลักษณะต่าง ๆ 
 

แยกแยะลักษณะการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณไีด้ถูกต้องทุก
ลักษณะ 

แยกแยะลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณีได้
ถูกต้อง 2 ลักษณะ 

แยกแยะลักษณะการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณไีด้ถูกต้อง 1 
ลักษณะ 

2. การประยุกต์ใช้แนวคิด 
เรื่อง ลักษณะการเคลื่อนที่มา
ใช้กับผลที่เกิดขึ้น 
 

ระบุผลที่เกิดขึ้นจากลักษณะ
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณไีด้
ถูกต้องชัดเจน และรวดเร็ว คน
ที่ 1-10 

ระบุผลที่เกิดขึ้นจาก
ลักษณะการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณีได้ถูกต้องชัดเจน 
คนท่ี 11-20 

ระบุผลที่เกิดขึ้นจากลักษณะการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณีได้ถูกต้อง 
คนท่ี 21-30 

 
 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน 5-6 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ด ี
คะแนน 3-4 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้ 
คะแนน 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

** เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินด้านทักษะต่าง ๆ 
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 เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน 16-20 คะแนน หมายถึง ระดับคณุภาพ ดีมาก 
คะแนน 11-15 คะแนน หมายถึง ระดับคณุภาพ ด ี
คะแนน 6-10  คะแนน หมายถึง ระดับคณุภาพ พอใช้ 
คะแนน 0-5   คะแนน หมายถึง ระดับคณุภาพ ปรับปรุง 

** เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 
แบบสังเกตพฤติกรรม การท างานเป็นกลุ่ม 

ค าชี้แจง  การมีส่วนร่วมในการท างาน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้      
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สมาชิกมากกว่าร้อยละ 79 มีส่วนร่วมในการท างานตามบทบาทหน้าที่ 

 ระดับคะแนน 3 หมายถึง สมาชกิร้อยละ 60 - 79    มีส่วนร่วมในการท างานตามบทบาทหน้าที่ 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง สมาชกิร้อยละ 40 - 59    มีส่วนร่วมในการท างานตามบทบาทหน้าที่ 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง สมาชกิน้อยกว่าร้อยละ 40  มีส่วนร่วมในการท างานตามบทบาทหน้าที ่

กลุ่มที ่ การมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

4 3 2 1 

ประเด็น  
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การคิดอย่างม ี
วิจารณญาณ  
- วิเคราะห์และประเมิน 
- ลงข้อสรุป 

วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ด้วย
หลักฐานที ่หลากหลาย 
แล้วลง ข้อสรุปได้อย่าง 
สมเหตุสมผล  

วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ด้วย
หลักฐาน แล้วลง 
ข้อสรุปได้อย่าง 
สมเหตุสมผล  

วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ด้วย
หลักฐาน แล้วลง 
ข้อสรุปได้ไม ่
สมเหตุสมผล  

วิเคราะห์และ ประเมิน
สถานการณ ์แต่ไม่มี
หลักฐาน  
ในการลงข้อสรุป 

การคิดเชิงระบบ  
- จ าแนกองค์ประกอบ - 
เชื่อมโยงความ    
สัมพันธ์ 

จ าแนกองค์ประกอบ 
และเชื่อมโยงความ 
สัมพันธ์ขององค์ 
ประกอบต่าง ๆ ที ่เกี่ยว
เนื่องกันอย่าง เป็น
ระบบได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง  

จ าแนกองค์ประกอบ 
และเชื่อมโยงความ 
สัมพันธ์ขององค์ 
ประกอบต่าง ๆ ที ่เกี่ยว
เนื่องกันอย่าง เป็น
ระบบได้ครบ  
แต่ขาดบางส่วน  

จ าแนกองค์ประกอบ ได้
แต่เช่ือมโยงความ 
สัมพันธ์ขององค์ 
ประกอบต่าง ๆ ที ่เกี่ยว
เนื่องกันอย่าง เป็น
ระบบได้ไม่ชัดเจน  

จ าแนกองค์ประกอบ 
แต่ไมส่ามารถเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ของ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันได ้ 

การสื่อสาร  
- การน าเสนอ  
- การอภิปราย 
- การตอบค าถาม 

น าเสนอ อภิปราย และ
ตอบค าถามได ้เข้าใจ
ง่าย และมีวิธ ีการที่
น่าสนใจ เหมาะสมกับ
ลักษณะข้อมลู  

น าเสนอ อภิปราย และ
ตอบค าถามได ้เข้าใจ 
เหมาะสมกับ ลักษณะ
ข้อมูล  

น าเสนอ อภิปราย และ
ตอบค า ถามได ้แต่มี
วิธีการไมเ่หมาะสมกับ
ลักษณะข้อมลู  

น าเสนอ อภิปราย และ
ตอบค า ถามได้ไม่
เหมาะสมกับลักษณะ
ข้อมูล 

การท างานร่วมกับผู้อื่น  
- มีส่วนร่วม 
- รับฟังความคิดเห็น 

มีส่วนร่วมในการ 
ท างานและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่าง
ตั้งใจ  

มีส่วนร่วมในการ 
ท างานและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

มีส่วนร่วมในการ 
ท างาน แต่ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  

ไม่มสี่วนร่วมในการ
ท างานและไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
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สถานภาพของผู้ประเมิน     ตนเอง   เพ่ือน      ครู  
เกณฑ์การประเมิน     คะแนน 4 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก      
         คะแนน 3 หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี      
         คะแนน 2 หมายถึง ระดับคุณภาพ พอใช้      
         คะแนน 1 หมายถึง ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
       ลงช่ือ .......................................................................... 

                               (ผู้ประเมิน) 
              วันท่ี……….เดือน………………………พ.ศ.2562 
 
 
 
 
11.บันทึกหลังการสอน 
ผู้บันทึก น.ส.สาการียา สมาแอ 

11.1 การด าเนินการจดัการเรียนรู้ (   )   เป็นไปตามแผน  (   )  ไม่ เป็นไปตามแผน 
11.2 บรรยากาศระหว่างการเรียน   
...................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
11.3. ปัญหาที่พบในการจัดการเรยีนรู ้
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 
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.................................................................................................................................................................................................

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

. .............................................................................................................................................................................................. 
11.4 สิ่งท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
11.5 แนวทางการแก้ไขนักเรยีนทีไ่ม่ผา่นการประเมิน 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

       
ลงช่ือ .................................................. ผู้บันทึก 

             (น.ส.สาการียา สมาแอ) 
           ความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

.................................................................................................................................................................................................  
                        ลงช่ือ ....................................................อาจารย์พี่เลีย้ง 
                                                     (อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ) 
                                วันท่ี……….เดือน………………………พ.ศ.2562 
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        แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ว23102 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
หน่วยการเรียนที่ 4 เร่ือง ดาราศาสตร ์                   เวลา  27 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย เร่ือง ดาวเคราะห์ในระบบสรุิยะ                  เวลา  20 นาที 
ชื่อผู้สอน นายณัฐปคลัภ์  ราชนุ้ย                                

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระที ่1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐานการเรียนรู ้ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสรุิยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสมัพันธ์ภายในระบบ

สุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มกีระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์

ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.3/2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุรยิะ 

2. สาระส าคัญ  
 เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซมีากมายนับแสนล้านแห่ง แตล่ะกาแลก็ซีประกอบด้วยดาวฤกษ์จ านวนมาก ที่อยู่เป็น
ระบบด้วยแรงโน้มถ่วง กาแล็กซีทางช้างเผือกมีระบบสุริยะอยู่ที่แขนของกาแล็กซี่ด้านกลุม่ดาวนายพราน 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับองค์ประกอบของระบบสรุิยะ 
 2. นักเรียนมีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

4. สาระการเรียนรู ้

- ด้านความรู้ / ความสามารถ 
 ระบบสรุิยะ คือ ระบบท่ีประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มดีาวเคราะห์ 8 ดวง ดวงจันทร์บริวาร มีดาว
เคราะห์แคระ  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวหาง อุกกาบาต ตลอดจนกลุม่ฝุ่นและแกส๊ ซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในวงโคจรภายใต้อิทธิพลแรง
โน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร ์โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาว
เนปจูน 
วัตถุในระบบสรุิยะ  
 1. ดวงอาทิตย์ (Sun) 
 2. ดาวฤกษ์ (Star) 
 3. ดาวเคราะห์ (Planet)  
 4. ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planets) 
 5. ดาวเคราะห์น้อย (Asteroids)  
 6. ดาวบริวาร (Natural satellite) 
 7. ดาวหาง (Comet)  
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 8. อุกกาบาต (Meteor)  
ทักษะกระบวนการ 
1.  ทักษะการสังเกต  
2.  ทักษะการพยากรณ ์  
3.  ทักษะการลงความเห็นข้อมลู 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

       2. ใฝ่เรียนรู ้ 
 3. มีวินัย 

- ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1.ความสามารถในการสื่อสาร  :   สื่อสารได้อย่างถูกต้อง พูดชัดถ้อยชัดค า ไม่คลุมเครือและสื่อสารเปน็ข้ันตอน 
2.ความสามารถในการคดิ  :  คิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเชื่อมโยงกับความรูเ้ดิม การคิด  ค านวณ 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : ใช้ความรู้และทักษะชีวิตดังเดมิเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้และการ

แก้ปัญหา 
4.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  :  การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารร่วมกับนักเรียนโดยผ่านการสอนและการ

สืบค้นเพิ่มเติมของนักเรยีน  

5. ชิน้งาน/ภาระงาน 
 แบบบันทึกข้อมูลดวงดาว 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
1.ครูกล่าวทักทายนักเรียน พูดคุยสร้างบรรยากาศ  
2.ครูเชื่อช่ือนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Plicker 
3.ครูใช้ค าถามชวนคิดเรื่องของสิ่งต่าง ๆ ในโลกและนอกโลก 
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ในโลกเราใต้ดินมีอะไร ( หิน แร่ธาตุ อินทรีย์สานร แมกมา ฯลฯ) 
- แล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าบนท้องฟ้ามีอะไรบ้าง ( อากาศ ก้อนเมฆ อ่ืน ๆ ) 
- แล้วถัดจากท้องฟ้าซึ่งเป็นบรรยากาศของโลกเรามีอะไรบ้าง ( ดวงดาวต่าง ๆ ) 
- นักเรียนรู้จักดวงดาวเหล่านั้นหรอืไม่.. 

 
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
1. ครูถามนักเรียนว่าดาวเคราะห์ระบบสุริยะชองเรา ดวงท่ีนักเรียนกล่าวมานั้น แต่ละดวงมีลักษณะส าคัญอย่างไร

บ้าง  
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มกลุม่ละเท่า ๆ กันแล้วให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเปดิแอพพลิเคช่ัน Star 

Chart เพื่อดูดาว 
3. ครูน านักเรยีนดูการเคลื่อนที่ของดาวต่าง ๆ ผ่าน App. Star Chart  
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4. ครูให้นักเรียนเลือกดาวเคราะห์ทีส่นใจมากลุ่มละ 1 ชนิด และเขียนขอ้มูลที่ไดจ้ากแอพพลิเคชั่นน้ัน รวมถึงให้
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรยีนรู้อื่น ( ต ารา หนังสือ internet ) 

 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของดาวเคราะห์ที่ตวัเองสนใจจะศึกษาโดยมีข้อจ ากัดว่าต้อง
น าเสนอให้กระชับท่ีสุด ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที 

2. เมื่อน าเสนอจบในแต่ละกลุ่มครูและเพื่อนนักเรียนจะร่วมถามค าถามที่สงสัย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 ขั้นที่4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
1. ครูเปิดเวทีอภิปรายข้อมูลของดาวเคราะห์ที่ส าคัญในระบบสุริยะทั้ง 8 ดวง รวมถึงข้อมูลเสริมอื่น ๆ เช่น การจัด

ดาวเคราะห์วงใน วงนอก ดาวหาง และขอบเขตระบบสุริยะ 
2. ครูเปิดเพลง “ ระบบสุริยะจักรวาล ”  

 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมนิผล (Evaluation) 
1. ครูให้นักเรียนสรุปเรื่องที่เรียนลงสมุด และน าส่งในคาบถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
7. การวัดและประเมินผล  
 

วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

K สังเกตการร่วมตอบค าถามในช้ันเรียน ค าถามในช้ันเรียน 
 

นักเรียนมสี่วนร่วมในการตอบค าถามถือว่า
ผ่านเกณฑ ์

P สังเกตการร่วมตอบค าถามในช้ันเรียน ค าถามในช้ันเรียน 
นักเรียนมสี่วนร่วมในการตอบค าถามถือว่า

ผ่านเกณฑ ์

A  การสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียน
แสดงออกในช้ันเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตัิงานราย
กลุ่ม 

คะแนน 20 คะแนนข้ึนไปถือว่าผ่านเกณฑ ์

 
8.สื่อและแหล่งเรยีนรู ้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสรุิยะ 
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2. แบบบันทึกข้อมูลดวงดาว ( จากกิจกรรมผ่าน App Star Chart) 
3. วีดีโอ “เพลงระบบสุริยะจักรวาล ”https://www.youtube.com/watch?v=SdUhMM-h6Ao&t=1s 
 
บันทึกผลหลังการเรียนการสอน        
ผลการจัดกระบวนการเรียนรู ้

 .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

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

 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

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

ลงช่ือ................................................................... 
                ( นายณัฐปคลัภ์     ราชนุ้ย  ) 
                  ต าแหน่ง นักศึกษาปฏิบัติการสอน 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูพ่ีเลี้ยง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                 
     ลงช่ือ.......................................................... 
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        (                                 ) 
                      .            ....../........./.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 
ช่ือกลุ่ม.........................................................................................................นักเรียนช้ัน............................................. 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรมทีส่ังเกต 

รวม ความร่วมมือ การแสดงความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

ความตั้งใจใน
การท างาน 

การมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       
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8                       

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก   =  4   ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์  90-100 %     หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
ดี   =  3   ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ ์  70-89 %     หรือปฏิบัติบางครั้ง 
ปานกลาง =  2   ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์   50-69 %     หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
ปรังปรุง  =  1   ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ ์ 50 %       หรือไม่ปฏิบัติเลย 

 
ลงช่ือ................................ผู้สังเกต 

(...........................................) 
................../…….../…….... 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รักสุขภาพ           
หัวข้อเรื่อง อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์                                เวลา 15 นาท ี
ผู้สอน นางสาวนิอามรีาห์ เจ๊ะเล๊าะ 
 
1. สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด 
 อาหารเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อร่างกาย ดังนั้นเราจึงควรเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสรา้ง
เสรมิสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
  
3. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ตัวชี้วัด  

พ 4.1 ป.2/2 เลือกกินอาหารที่มีประโยชน ์
 3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2.1 นักเรียนสามารถยกตัวอย่างอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้ (K) 
  3.2.2 นักเรียนให้ความส าคัญเกีย่วกับอาหารที่จะรบัประทาน (A) 
  3.2.3 นักเรียนสามารถปฏิบตัิตนในการเลือกอาหารเพื่อให้ตนเองมีสขุภาพดี (P) 
 
4. สาระการเรียนรู ้
 4.1 อาหารที่มีประโยชน์ 
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  - อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนเรา เพราะร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและ
ป้องกันโรค “อาหารมีอยู่มากมายหลายชนิด อาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเรา คือ อาหารหลัก 5 หมู่ เช่น ข้าว อาหารจ าพวก
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ นม และดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว เป็นต้น” 

 4.2 อาหารที่ไม่มีประโยชน์  
- ในปัจจุบันอาหารมีอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ก็ยังมีอาหารบาง

ชนิดที่แทบจะไมม่ีประโยชน์เลย เพราะว่าให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายน้อยมากและอาจท าให้เกดิโทษต่อร่างกายตามมาได ้
เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น “อาหารที่เด็ก ๆ ไม่ควรเลือกกิน เชน่ ของหมักดอง น้ าอัดลม ช็อกโกแลต อาหารที่แป้งไขมัน
มาก ขนมกรุบกรอบมีวัตถุกันเสียและผงชูรส เป็นต้น”                                          
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการคิด 
  5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 
6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 6.1 ใฝ่เรยีนรู ้
 6.2 อยู่อย่างพอเพียง 
 
7. การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 7.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (3 นาที)  
 7.1.1 ครูทักทายนักเรียนและถามสารทุกข์สุกดิบ 
 7.1.2 ครูเปิด Power Point เกี่ยวกับอาหารหลากหลายชนิดมาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่าชอบกินอาหาร
ในภาพที่ครูแสดงให้ดูหรือไม่ ‘ถ้าอยากกิน ให้อ้าปาก’ แต่ ‘ถ้าไม่อยากกินให้เอามือทั้งสองข้างมาปิดปาก’ 
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 7.1.3 ให้นักเรียนผลัดกันบอกว่า ตนเองชอบกินอาหารชนิดใดมากที่สุด เพราะอะไร และไม่ชอบกินอาหารชนิด
ใดมากที่สุด เพราะอะไร 
 7.1.4 ครูสนทนากับนักเรียนว่า การเลือกกินอาหารนั้นไม่ได้อยู่ที่นักเรียนชอบหรือไม่ชอบอาหารชนิดนั้น แต่
ความส าคัญอยู่ที่อาหารชนิดนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ 

7.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (10 นาที) 
 7.2.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์คนละ 1 ข้อ โดยไม่

ซ้ ากัน 
  7.2.2 ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์  
   - อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนเรา เพราะร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อช่วยในการ

เจริญเติบโตและป้องกันโรค “อาหารมีอยู่มากมายหลายชนิด อาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเรา คือ อาหารหลัก 5 หมู่ เช่น ข้าว 
อาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ นม และดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว เป็นต้น” 

   - ในปัจจุบันอาหารมีอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ก็ยังมี
อาหารบางชนิดที่แทบจะไม่มีประโยชน์เลย เพราะว่าให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายน้อยมากและอาจท าให้เกิดโทษต่อ
ร่างกายตามมาได้ เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น “อาหารที่เด็ก ๆ ไม่ควรเลือกกิน เช่น ของหมักดอง น้ าอัดลม ช็อกโกแลต 
อาหารที่แป้งไขมันมาก ขนมกรุบกรอบมีวัตถุกันเสียและผงชูรส เป็นต้น” 

   7.2.3 ครูถามนักเรียนว่า 
   - อาหารมีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต และ

ท างานได้) 
   - อาหารที่มีประโยชน์มีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ) 
   - อาหารที่ไม่มีประโยชน์มีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ร่างกายเจ็บป่วย) 
   - เพราะเหตุใด เราจึงควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์  (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ร่างกาย

เจริญเติบโต และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย) 
   - ถ้าพบเห็นเพื่อนกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ นักเรียนควรท าอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบห้ามเพื่อน

ไม่ให้กิน) 
  7.2.4 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มละเท่าๆ กัน โดยครูจะมีตะกร้าให้นักเรียนคนละกลุ่มออกมา

เลือกบัตรภาพอาหารที่ตนเองคิดว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งตัวแทนกลุ่มออกมาโชว์บัตรภาพอาหารที่กลุ่มตนเองเลือก 
พร้อมบอกเหตุผลว่าท าไมถึงเลือกบัตรภาพนั้น  

7.3 ขั้นสรุปบทเรียน (2 นาที) 
  7.3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ และครูสรุปเพิ่มเติมให้
นักเรียนฟังเกี่ยวกับผลเสียของการกินอาหารที่ไม่ประโยชน์ เช่น  ท าให้ปวดท้อง ท้องเสีย ร่างกายขาดสารอาหาร อาหารเป็น
พิษ เจ็บป่วยง่าย และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา เป็นต้น  
 
8. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ ์

นักเรียนสามารถยกตัวอย่าง
อาหารที่มีประโยชน์และไม่มี

การซักถาม ชุดค าถาม นักเรียนตอบค าถามได้ร้อย
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ประโยชน์ได้ (K)  ละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

นั ก เ รี ย น ให้ ค ว า ม ส า คั ญ
เ กี่ ย ว กั บ อ า ห า ร ที่ จ ะ
รับประทาน (A) 

การซักถาม ชุดค าถาม นักเรียนตอบค าถามได้ร้อย
ละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนใน
การเลือกอาหาร  เพื่ อ ให้
ตนเองมีสุขภาพดี (P) 

ประเมินจากการท ากิจกรรม
กลุ่ม  

แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนสามารถท าผลงานได้
พอใช้ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
9. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู ้
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  9.1.1 หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 
  9.1.2 Power Point 
  9.1.3 บัตรภาพอาหารที่มปีระโยชน์และอาหารที่ไมม่ีประโยชน์ 
 9.2 แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
  ชูชาติ รอดถาวรและภาสกร บุญนยิม.(2556). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจรญิทัศน์ อจท.จ ากัด 
 
10. บันทึกหลังการสอน 
 10.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 10.2 ปัญหา/ อุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

10.3 แนวทางแก้ปัญหา 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

10.4 ข้อเสนอแนะ 
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.......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

ลงช่ือ............................................... 
         (นางสาวนิอามีราห์  เจ๊ะเล๊าะ) 
             นักศึกษาปฏิบัติการสอน 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมินกจิกรรมกลุม่ 

กลุ่ม............................................. 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนประเมินนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนแล้วขีด    ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน 
 
ล าดับที ่ รายการประเมิน 

 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1. ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน    

2. ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในช้ันเรียน    

3. การเลือกอาหารเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพดี     

คะแนนรวม  
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ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

............../.................../................ 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 – 9 

4 – 6 

1 – 3 

ด ี

พอใช้ 

ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

พฤติกรรม ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

ความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 

นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียนใน 

นักเรียนในกลุ่มไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 

ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมในช้ันเรียน 

นักเรียนทุกคนในกลุ่มให้
ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมใน
ช้ันเรียน 

นักเรียนในกลุม่ไม่ใหค้วาม
ร่วมมือในการท ากิจกรรมใน
ช้ันเรียน 

การเลือกอาหารเพื่อให้
ตนเองมีสุขภาพด ี

เลือกอาหารที่ท าให้ตนเองมี
สุขภาพดีทั้งหมด 

ส่วนใหญ่เลือกอาหารที่ท าให้
ตนเองมีสุขภาพดี 

เลือกอาหารที่ไม่มีประโยชน์
ทั้งหมด 

 

ชุดค าถาม 
เรื่อง อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไมม่ีประโยชน์ 

วัตถุประสงค ์
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 1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ได้  
 2. นักเรียนให้ความส าคัญเกี่ยวกับอาหารที่จะรับประทาน  
ค าถาม 
 1. ยกตัวอย่างอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไมม่ีประโยชน์คนละ 1 ข้อ โดยไม่ซ้ ากัน 
 2. อาหารมีความส าคญัต่อร่างกายอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้รา่งกายเจริญเติบโต และท างานได้) 
 3. อาหารที่มีประโยชน์มลีักษณะอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ) 
 4. อาหารที่ไม่มีประโยชน์มีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้รา่งกายเจ็บป่วย) 
 5. เพราะเหตุใด เราจึงควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ (ตัวอย่างค าตอบ ท าให้ร่างกายเจริญเติบโต และไม่มผีลเสีย
ต่อร่างกาย) 
 6. ถ้าพบเห็นเพื่อนกินอาหารที่ไมม่ีประโยชน์ นักเรียนควรท าอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ห้ามเพื่อนไม่ให้กิน) 
เกณฑ ์
 นักเรียนสามารถตอบค าถามไดร้้อยละ 70 ผ่านเกณฑ ์
 


