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การออกแบบการจัดการเรียนรู้องิมาตรฐาน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.2551 

การจัดการเรียนรู้ เพื�อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ 
 Grant Wiggins และ Jay McThighe ไดเ้สนอวงจรการจดัการเรียนรู้ เพื(อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่ง
เขา้ใจในแต่ละเรื(องไว ้ ดงันี/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในการจดัการเรียนรู้เรื(องใดเรื(องหนึ(ง ถา้จะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเขา้ใจแลว้ ครูตอ้งจดักิจกรรม
ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้โดยการใหผู้เ้รียนศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมที(ครูจดัให ้ไม่ใช่ครูบอกความรู้ หรือ
ครูบอกความเขา้ใจของครูให้กบัผูเ้รียน จากนั/น ครูจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนสรุปความรู้ที(ไดรั้บเป็นองค์
ความรู้(อยา่งเขา้ใจ)เป็นภาษาของตนเอง เพื(อให้เป็นองคค์วามรู้ที(ฝังอยูใ่นตวัของผูเ้รียน และสุดทา้ยตอ้ง
จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดน้าํองคค์วามรู้นี/ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ที(เป็นสถานการณ์ที(เป็นสภาพจริง 
สอดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนั หรือสอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวติ เป็นการนาํความรู้ ความเขา้ใจ ที(ไดรั้บไป
ใชใ้นการดาํรงชีวิต จึงจะครบกระบวนการจดัการเรียนรู้สาํหรับเรื(องหนึ(ง ๆ ที(เป็นการจดั การเรียนรู้ที(มี
ความหมายสาํหรับผูเ้รียน และเป็นการจดัการเรียนรู้ที(ใหผู้เ้รียนเรียนรู้เรื(องที(เรียนอยา่งเขา้ใจ ไดอ้งค์
ความรู้ หรือเป็นความเขา้ใจที(ฝังอยูใ่นตวัของผูเ้รียน ที(เรียกวา่  “ความเขา้ใจที(คงทน(Enduring 
understanding)” 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้องิมาตรฐาน  
การออกแบบการจดัการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ที(มีมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัชี/วดั เป็นเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ การจัดทาํหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นหน่วย            

!.ได้รับความรู้

ความรู้ 

2.สรุปเป็นองค์
ความรู้ 

6.นําความรู้ไปใช้ใน 

สถานการณ์ ใหม่ที�สัมพนัธ์

กบัชีวติประจําวนั 

การเรียนรู้

อย่างเข้าใจ 
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การเรียนรู้ที(มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี/วดั เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยฯ ในการออกแบบการจดั               
การเรียนรู้อิงมาตรฐาน ครูผูส้อนตอ้งจดัทาํโครงสร้างรายวชิาก่อน ซึ( งมีขั/นตอนการดาํเนินการ ดงันี/  

1. จดัทาํโครงสร้างรายวชิา 
2. กาํหนดเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ 
3. กาํหนดหลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที(กาํหนด(ออกแบบการประเมินผล 

การเรียนรู้ และกาํหนดชิ/นงาน/ภาระงาน) 
4. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที(กาํหนด(โดย 

ตรวจสอบผลการจดัการเรียนรู้จาก “หลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้”  
การจัดทาํโครงสร้างรายวชิา 

เมื(อไดร้ายวชิาลงโครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษาเรียบร้อยแลว้ ครูผูส้อนจดัทาํ 
โครงสร้างรายวชิาโดยดาํเนินการ ดงันี/  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กาํหนดชื�อหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาคาํ/ขอ้ความสาํคญั(Key words) หรือเนื/อหา  
ในตวัชี/วดัของรายวชิามาจดักลุ่ม โดยนาํตวัชี/ วดัที(มีเนื/อหาอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั หรือเป็นเรื(องเดียวกนั            
มารวมกนัจดัเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ ซึ( งใน 1 รายวชิาจะมีหลายหน่วยฯ และแต่ละหน่วยฯ จะมีตวัชี/วดัซํ/ า
หรือไม่ซํ/ ากนัก็ได ้อยูใ่นดุลพินิจของผูส้อน แต่เวลาที(ใชจ้ดัการเรียนรู้รวมทั/งหมด ตอ้ง ไม่เกินจาํนวน
ชั(วโมงที(กาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา แลว้ตั/งชื(อหน่วยให้น่าสนใจสาํหรับผูเ้รียน 

2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี�วดัที(นาํมาจดัทาํเป็นหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ โดยเขียนรหสัมาตรฐาน ระดบัชั/นและตวัชี/วดัที(นาํมาจดัทาํหน่วยฯ ทั/งหมด โดยเขียนเป็น
รหสั ดงันี/  

วเิคราะห์ตัวชี�วดัในคําอธิบายรายวชิา สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ�นของวชิาที�รับผิดชอบ  

จัดกลุ่มตัวชี�วดัที�มีเนื�อหาใกล้เคียงกนัจัดทาํเป็นหน่วยการเรียนรู้ 

ตั�งชื�อหน่วยฯ ให้น่าสนใจต่อผู้เรียน 

กาํหนดเวลาที�ใช้สอน และกาํหนดคะแนนของแต่ละหน่วยฯ 

กาํหนดสาระสําคัญสําหรับแต่ละหน่วยฯ 
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ว !.! ป. !/2 
ป.Z/M        หมายถึง ตวัชี/วดัชั/นประถมศึกษาปีที( Z  ขอ้ที( M 
Z.Z            หมายถึง สาระที( Z  มาตรฐานขอ้ที( Z      
ว                หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ว !.! ม. !/2 
ม.Z/M        หมายถึง ตวัชี/วดัชั/นมธัยมศึกษาปีที( Z  ขอ้ที( M 
Z.Z            หมายถึง สาระที( Z  มาตรฐานขอ้ที( Z      
ว               หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ว !.! ม. @-B/! 
ม.\-^/Z     หมายถึง ตวัชี/วดัชั/นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ขอ้ที( Z 
Z.Z            หมายถึง สาระที( Z  มาตรฐานขอ้ที( Z      
ว                หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

3. กาํหนดสาระสําคัญสาํหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นขอ้ความที(ระบุวา่ผูเ้รียนรู้อะไร  
มีทกัษะอะไร (อาจจะมีคุณลกัษณะอยา่งไรดว้ย) และหน่วยนี/ มีคุณค่าต่อผูเ้รียนอยา่งไรในระยะสั/นและ 
ระยะยาวโดยร้อยเรียงขอ้มูลของทุกตวัชี/วดั และเขียนเป็นองคค์วามรู้ ของหน่วยฯ โดยเขียนเป็นลกัษณะ
หลกัการทั�วไป หรือหลกัวชิาของหน่วยฯ นั�น ๆ ที(ตอ้งการใหเ้ป็นองคค์วามรู้ เป็นความเขา้ใจที(ฝังติดตวั
ผูเ้รียนไปเป็นเวลานาน และสามารถนาํมาใชไ้ดเ้มื(อตอ้งการ เช่น “พืชตอบสนองต่อแสง เสียง และ                 
การสัมผสั ซึ( งเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื(อการอยูร่อด”  “การบวก คือการนาํจาํนวนตั/งแต่สองจาํนวน
ขึ/นไปมารวมกนั จาํนวนที(ไดจ้ากการรวมจาํนวนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เรียกวา่ ผลรวม หรือ ผลบวก และใช้
เครื(องหมาย + เป็นสัญลกัษณ์แสดงการบวก”  “พืชและสัตวต์อ้งการอาหาร นํ/าและอากาศ เพื(อการ
ดาํรงชีวิต และการเจริญเติบโต” “การดาํรงชีวิตท่ามกลางการเปลี(ยนแปลงโดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทาํใหชี้วติมีความสุข”      

4. กาํหนดระยะเวลา(จาํนวนชั(วโมง)สาํหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทุกหน่วยฯ แลว้  
มีจาํนวนชั(วโมงเท่ากบัจาํนวนชั(วโมงของรายวชิา 

5. กาํหนดคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามความสาํคญัของแต่ละหน่วยฯ เพื(อการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยฯ ใหเ้หมาะสมตามความสาํคญัของแต่ละหน่วยฯ  

การจดัทาํโครงสร้างรายวชิา อาจจะใชแ้บบฟอร์มในการบนัทึก ดงัต่อไปนี/  
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การจัดทาํโครงสร้างรายวชิา 
โครงสร้างรายวชิา................................................  กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 
ชั/น.................................. เวลา..............ชั(วโมง  จาํนวน............หน่วยกิต  ภาคเรียนที(..................... 
ที( ชื(อหน่วยการเรียนรู้ มฐ. ตวัชี/วดั สาระสาํคญั เวลา

(ชั(วโมง) 
คะแนน 

      
      
      
      
 รวมตลอดปี/ภาค     

 การจัดทาํหน่วยการเรียนรู้ 
 การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นหน่วยการเรียนรู้ที(มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี/วดั         
เป็นเป้าหมายของหน่วยฯ ขั/นตอนนี/  เป็นขั/นตอนสาํคญัที(สุดของการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เป็นการนาํ
มาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้เพื(อพฒันาผูเ้รียน 
 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ที( สพฐ.แนะนาํ คือ ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 
Backward Design ซึ( งมี Y ขั/นตอนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1) กาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
2) กาํหนดหลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ที(กาํหนด 
3) ออกแบบการจดัการเรียนรู้เพื(อใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที(กาํหนด 

ขั�นที� ! กาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จากที(เป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป้าหมาย 
การเรียนรู้ของหน่วยฯ ไดแ้ก่  
ชื�อหน่วย.................................................... 
เป้าหมายการเรียนรู้ 

สาระสําคัญ ........................(นาํมาจากโครงสร้างรายวชิา)................................. 
ตัวชี�วดั...........(นาํมาจากโครงสร้างรายวชิาเขียนรหสัและรายละเอียดของแต่ละตวัชี/วดั).................. 
คุณลกัษณะ...(นาํมาจากตารางการวเิคราะห์ตวัชี/ วดัเพื(อจดัทาํคาํอธิบายรายวชิา หรืออาจจะเลือก
คุณลกัษณะที(สาํคญัและเด่น กาํหนดเป็นคุณลกัษณะของหน่วยฯ).................. 
สมรรถนะสําคัญ.....(ใหพ้ิจารณาวา่หน่วยนี/ควรเนน้สมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร สมรรถนะใด).. 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์...........(8 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรฯ.......................... 
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 ขั�นที� 2 กาํหนดหลกัฐานที�เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการนาํเป้าหมายทุกเป้าหมาย
(สาระสาํคญั ตวัชี/วดัทุกตวัชี/ วดั คุณลกัษณะ(ของหน่วยฯ) และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค)์ มากาํหนด
หลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน อาจจะใชต้าราง ดงันี/  
 

เป้าหมาย หลกัฐานที�เป็นผลการเรียนรุ้ 

สาระสําคัญ 
................................................................... 

(ชิ/นงาน/ภาระงานรวบยอด) 
.......................................................................... 

ตัวชี�วดั 
วZ.Zป.Z/Z............................................................ 

(ชิ/นงาน/ภาระงาน) 
........................................................................... 

คุณลกัษณะ(ของหน่วยฯ) 
........................................................................... 

(ชิ/นงาน/ภาระงาน) 
……………………………………………….. 

สมรรถนะสําคัญ(ของหลกัสูตร) 
.......................................................................... 

(ชิ/นงาน/ภาระงาน) 
......................................................................... 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................... 

(ชิ/นงาน/ภาระงาน) 
……………………………………………….. 

 การกาํหนดหลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการ
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซึ( งโดยทั(วไปไดก้าํหนดเป็น ^ เทคนิคของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดงันี/  

1. Selected Response หมายถึง ทดสอบปรนยัเลือกตอบ จบัคู่ ถูกผดิ 
2. Constructed Response หมายถึง ทดสอบเติมคาํ หรือเติมขอ้ความ เขียน Mind map 
3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื(อง เขียนรายงาน 
4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบติัในสถานศึกษา เช่น โตว้าที 

พดูสนทนาภาษาองักฤษ ทดลองทางวทิยาศาสตร์ อ่าน... แสดงบทบาทสมมติ(Role play)… ประกอบ
อาหาร.. สืบคน้ขอ้มูล......(โดยใช ้internet ในโรงเรียน)  

5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวติ 
จริงนอกสถานศึกษา เช่น “สาํรวจราคาพืชผกัในตลาด สรุป และนาํเสนอผลการสาํรวจ” “สาํรวจสินคา้ OTOP 
สรุป และนาํเสนอผลการสาํรวจ” “สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ แลว้เขียนรายงานส่ง หรือนาํมาเล่าใหเ้พื(อน
นกัเรียนฟังในชั(วโมง” 

6. On-going Tools  หมายถึง เป็นหลกัฐานแสดงการเรียนรู้ของผูเ้รียน ที(มีการประเมินผูเ้รียน
ตลอดเวลา ทุกวนั เช่น ผูเ้รียนบนัทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผูเ้รียนตลอดเวลา 
ตั/งแต่ตื(น จนหลบันอนทุกวนั 
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 ใน Z เป้าหมายการเรียนรู้ อาจจะมีหลกัฐาน(ชิ/นงาน/ภาระงาน)มากกวา่ Z อยา่งก็ได ้เพื(อเป็นการ
ยนืยนั สร้างความมั(นใจใหก้บัครูผูส้อนวา่ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเรื(องนั/น ๆ จริง และหลกัฐานที(เป็นผล
การเรียนรู้ Z อยา่ง อาจจะตอบไดห้ลายเป้าหมายก็เป็นได ้ก็เขียนซํ/ ากนัหลายเป้าหมายได ้เนื(องจากเป็น
หลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนที(ชดัเจน 
 ขั�นที� 6 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แนวดาํเนินการ ดงันี/  

1) จดัลาํดบัหลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้ โดยนาํหลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้ทั/งหมด 
ที(ระบุในในขั/นที( M (หลกัฐานที(ซํ/ ากนั ใหน้าํมาจดัลาํดบัครั/ งเดียว) ตามลาํดบัที(ครูผูส้อนจะทาํการสอน
ผูเ้รียน ให้เป็นลาํดบัใหเ้หมาะสม 

2) ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยนาํหลกัฐานที(เป็นผลการเรียนรู้เป็นหลกั 
ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ เพื(อใหผู้เ้รียนทาํภาระกิจ หรือผลิตผลงาน/ชิ/นงานไดต้ามที(กาํหนดใน 
ขั/นที( M ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง โดยครูเป็นคนกาํหนดกิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจ แลว้
ทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ของหน่วยฯที(กาํหนด โดยอาจจะออกแบบตารางบนัทึก ดงันี/  

หลกัฐาน กจิกรรมการเรียนรู้ สื�อ อุปกรณ์ ชั�วโมง 

Z................................. 
M................................ 
 

กจิกรรมที� !(เขียนกิจกรรมหลกั ๆ) 
Z............................................................ 
M............................................................ 

  

Y................................ กจิกรรมที� 2 
Z.............................................................. 
M.............................................................. 

  

 ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ Z ชุดของกิจกรรม อาจจะทาํใหผู้เ้รียนมีชิ/นงาน/ ทาํภาระงาน
ไดต้ามหลกัฐานที(กาํหนดหลายหลกัฐาน(หลกัฐานหลายรายการ)ก็ได ้หรือ Z หลกัฐาน ต่อ Z ชุดของ
กิจกรรมก็ได ้อยูใ่นดุลพินิจของผูส้อน และขณะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที(พฒันาสมรรถนะ a สมรรถนะตามที(กาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางฯใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย  

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที�ดี มีขอ้ควรพิจารณา ดงันี/  
1. มีเป้าหมายชดัเจนที(เป็นรูปธรรม และทา้ทาย 
2. แสดงเทคนิคการจดัการเรียนรู้ที(แตกต่างจากแบบธรรมดา 
3. เรื(องที(เรียนเป็นเรื(องที(สาํคญั และน่าสนใจต่อผูเ้รียน 
4. สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงในชีวิตประจาํวนั และมีความหมายต่อผูเ้รียน 
5. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้องผดิลองถูกโดยมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบัที(ชดัเจน 
6. เนน้เพื(อผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนใชว้ิธีหลากหลายวธีิในการทาํงานที(ไดรั้บ

มอบหมายตามความสนใจของตนเอง 
7. มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ และตวัอยา่งที(ชดัเจน 
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8. จดัเวลาใหมี้การสะทอ้นความคิดเห็น 
9. ใชห้ลายเทคนิคการสอน มีหลายวธีิในการแบ่งกลุ่มผูเ้รียน และมีการมอบงานหลายลกัษณะ

ใหผู้เ้รียนทาํ 
10. มีการดูแลสภาพแวดลอ้มเพื(อป้องกนัความเสี(ยงทั/งหลาย/มีการดูแลความปลอดภยัในการทาํงาน 
11. ครูทาํหนา้ที(เป็นที(ปรึกษา ใหค้วามช่วยเหลือ และผูแ้นะนาํ 
12. เนน้การจดัประสบการณ์ใหม่ ๆ แทนแบบเดิม ๆ 
13. การจดัการเรียนรู้ตลอดหน่วย สะทอ้นเป้าหมายการเรียนรู้หลกัที(เป็นสาระสาํคญัเสมอ ทั/งใน

กิจกรรมยอ่ย และภาพรวมทั/งหน่วย(ไม่มีกิจกรรมนอกเรื(องที(เรียน)  
หรือ ออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยใช ้WHERE TO ในการพิจารณา ดงันี/  
1.W -Where the unit is ahead and Why. 
2.H -Hook and Hold the students. 
3.E -Equip the students to meet the performance goals. 
4.R - Rethink big ideas. Reflect progress. Revise their works. 
5.E -Evaluation(Evaluate progress and self-asses.) 
6.T -Tailor to reflex individual potential. 
7.O -Organize to optimize deep understanding. 

 เมื(อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไดค้รบทุกหลกัฐานแลว้ ใหน้าํขอ้มูลทั/งหมดตั/งแต่เริ(มกาํหนด
หน่วยฯ มาเขียนรายละเอียดลกัษณะเดียวกบัแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้ที(แนะนาํ 
คือเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ใหญ่ Z แผนฯ ต่อ Z หน่วยการเรียนรู้ โดยในขั/นกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แยก
กิจกรรมZ ช่วง(นาํเขา้สู่บทเรียน-สอน-สรุปประเมิน) ใหต้รงกบัจาํนวนชั(วโมงในตารางสอน โดยอาจจะ
ใหมี้องคป์ระกอบ ดงันี/  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที�... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................................................รายวชิา.......................................... 
ชั�น..........................ภาคเรียนที�.............................ปีการศึกษา.......................................................... 
ชื�อหน่วยการเรียนรู้.................................................................................................เวลา.........ชั�วโมง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ............................................................................................................................................. 
 

ตัวชี�วดั 
............................................................................................................................................ 

สาระสําคัญ 
 .............................................................................................................................................. 
สาระการเรียนรู้(วเิคราะห์จากตวัชี/วดัทั/งหมดของหน่วยฯ) 
 ความรู้ 

........................................................................................................................................... 
ทกัษะ/กระบวนการ 
............................................................................................................................................ 
คุณลกัษณะ 
........................................................................................................................................... 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
.......................................................................................................................................... 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
สื�อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
 .......................................................................................................................................... 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลกัฐาน วธีิวดั เครื�องมือวดั เกณฑ์การวดั 

สาระสําคัญ 
............................................. 

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

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

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

 

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

ตัวชี�วดั 
วZ.Zป.Z/Z............................ 

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

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

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

 

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

วZ.Zป.Z/M............................ .................... ................... ...................... ........................ 

คุณลกัษณะ 
......................................... 

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

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

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

 

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

สมรรถนะสําคัญ 
……………………………… 

 
……………. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 

……………… 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
......................................... 

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

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

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

 

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

 จากนี/  ครูผูส้อนตอ้งสร้างเครื(องมือประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามที(กาํหนดขา้งบนใหค้รบ 
และนาํเกณฑก์ารวดัไปสร้าง Rubrics สาํหรับเกณฑก์ารวดัที(ตอ้งสร้างเป็นเกณฑ์ระดบัคุณภาพ 

การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 เมื(อครูผูส้อนออกแบบการจดัการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้ ควรใหผู้เ้ชี(ยวชาญ(ครูสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เดียวกนั)อยา่งนอ้ย 3 คน ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมของหน่วยการจดัการเรียนรู้
ที(จะนาํไปจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน โดยอาจจะใชแ้บบประเมิน ดงันี/  
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แบบประเมินการจัดทาํหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ชื(อหน่วยการจดัการเรียนรู้.................................... 
ชั/น............................เวลา..........................ครูผูส้อน.................................................................... 
คําชี�แจง โปรดทาํเครื(องหมาย �ลงในชื(อที(ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
4 หมายถึง เหมาะสมมากที(สุด   3 หมายถึง เหมาะสมมาก 
2 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย    1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที(สุด 

รายการ ความเหมาะสม 

4 3 2 1 
1.ชื(อหน่วยฯ กระทดัรัด ชดัเจน ครอบคลุมเนื/อหาสาระ น่าสนใจ     
2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี/วดัมีความเชื(อมโยงกนัอยา่งเหมาะสม     
3.ความสอดคลอ้งของสาระสาํคญั กบัมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี/วดั     
4.ความครอบคลุมของสาระสาํคญักบัตวัชี/วดัทั/งหมดของหน่วยฯ     
5.ความเหมาะสมของจาํนวนชั(วโมง     
6.ความครบถว้นของสาระการเรียนรู้กบัตวัชี/วดั     
7.ความครบถว้นของทกัษะ/กระบวนการกบัตวัชี/วดั     
8.ความครบถว้นของคุณลกัษณะกบัตวัชี/วดั     
9.ความเหมาะสมของหลกัฐานผลการเรียนรู้กบัเป้าหมายของหน่วยฯ     
10.กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ 
และคุณลกัษณะ ครบตามตวัชี/วดัของหน่วยฯ และเนน้สมรรถนะสาํคญัที(
หลกัสูตรแกนกลางฯ กาํหนด 

    

11.ความเหมาะสมของสื(อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้     
12.ความเหมาะสมของวธีิการวดั และประเมินผลการเรียนรู้     
13.ความเหมาะสมของเครื(องมือวดั และประเมินผลการเรียนรู้     
14.ความเหมาะสมของเกณฑ์การวดั และประเมินผลการเรียนรู้     
15.หน่วยการเรียนรู้สามารถนาํไปจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง     

รวมคะแนน/สรุปผลการประเมิน     
หรือ คะแนนเฉลี�ย     

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ 

กรณใีช้คะแนนรวม  
คะแนน 15-30 หมายถึง ปรับปรุง  คะแนน 31-40 หมายถึง พอใช ้
คะแนน 41-50 หมายถึง ดี   คะแนน 51-60 หมายถึง ดีมาก 
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ZZ

กรณใีช้คะแนนเฉลี�ย 
 คะแนนเฉลี(ย 1.00-1.75 หมายถึง ปรับปรุง           คะแนนเฉลี(ย 1.76-2.50 หมายถึง พอใช ้
 คะแนนเฉลี(ย 2.51-3.25 หมายถึง ดี           คะแนนเฉลี(ย 3.26-4.00 หมายถึง ดีมาก 
 เมื(อหน่วยการเรียนรู้ที(ไดอ้อกแบบมีคุณภาพผา่นเกณฑก์ารประเมินแลว้ ครูผูส้อนจึงนาํไป
จดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื(อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามที(หลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด และมี
คุณภาพตามที( สพท.ไดมุ้่งหมายไว ้

ตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� B 

(ปรับปรุงจากหน่วยการจดัการเรียนรู้ที(จดัทาํโดย นายประยรู อุ่นเรือน ครูสอนวชิาวทิยาศาสตร์ โรงเรียน
วดัสันตน้ธง สพท.ลาํพนู เขต Z) 

จัดทาํโครงสร้างรายวชิา  ดาํเนินการ ดงันี/  
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โครงสร้างรายวชิาวิทยาศาสตร์ ระดับชั�นประถมศึกษาปที� 6  เวลา gh ชั�วโมง  จํานวน 2 หน่วยกติ 
 

ลาํดับที� ชื�อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี�วดั 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชั�วโมง) 
คะแนน 

1. กลไกอตัโนมตัิใน
ร่างกายมนุษย ์

ว 1.1 ป. 6/1 
ว 1.1 ป. 6/2 
ว 1.1 ป. 6/3 
ว 8.1 ป. 6/1-8 

การได้รับสารอาหารในสัดส่วนที(เหมาะสมกบัวยั ทาํให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ทาํงานเป็นปกติ ส่งผลใหร้่างกายเจริญเติบโตอยา่งปกติสมวยั 
 

10 12 

2. กลุ่มสิ(งมีชีวติในโลก
ลว้นเกี(ยวขอ้งสัมพนัธ์
กนั 

ว 1.2 ป. 6/1 
ว 1.2 ป. 6/2 
ว 1.2 ป. 6/3 
ว 2.1ป. 6/1 
ว 2.1 ป. 6/2 
ว 2.1 ป. 6/3 
ว 8.1 ป. 6/1-8 

ระบบนิเวศ ประกอบดว้ยกลุ่มของสิ(งมีชีวิตหลากหลายที(มีความเกี(ยวขอ้งสัมพนัธ์
กนัอยา่งเหมาะสม ทาํให้เกิดความสมดุล ถา้สิ(งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ(งลดจาํนวนลง
ไป หรือเกิดการขาดความสมดุล ทาํใหส้ิ(งมีชีวติกลุ่มอื(นไม่สามารถอยูไ่ด ้

14 18 
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ZY

ลาํดับที� ชื�อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี�วดั 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

นํ�าหนัก

คะแนน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ(งแวดลอ้มอนัลํ/า
ค่า 

ว 2.2 ป. 6/1 
ว 2.2 ป. 6/2 
ว 2.2 ป. 6/3 
ว 2.2 ป. 6/4 
ว 2.2 ป. 6/5 
ว 6.1 ป. 6/3 
ว 8.1 ป. 6/1-8 

การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ( งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ทําให้มนุษย์ มี
ทรัพยากรธรรมชาติไวใ้ช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที(มี
คุณภาพดีอยา่งย ั(งยนื 

12 Zg 

4. สารและสสารมี
คุณสมบตัิเฉพาะตวั 

ว 3.1 ป. 6/1 
ว 3.1 ป. 6/2 
ว 3.1 ป. 6/3 
ว 3.1 ป. 6/4 
ว 3.1 ป. 6/5 
ว 3.2 ป. 6/1 
ว 3.2 ป. 6/2 
ว 3.2 ป. 6/3 
ว 8.1 ป. 6/1-8 

สารและสสารมีคุณสมบตัิเฉพาะตวัที(แตกต่างกนั การเลือกสารและสสารไปใชใ้ห้
เหมาะกบัวตัถุประสงคจ์ะทาํใหก้ารใชส้ารหรือสสารนั/นเกิดประโยชน์สูงสุด 

14 18 
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Z\

ลาํดับที� ชื�อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี�วดั 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

นํ�าหนัก

คะแนน 

g. พลงังานและไฟฟ้า
ปัจจยัพื/นฐานของชีวิต 

ว 5.1 ป. 6/1 
ว 5.1 ป. 6/2 
ว 5.1 ป. 6/3 
ว 5.1 ป. 6/4 
ว 5.1 ป. 6/5 
ว 8.1 ป. 6/2, 3, 8 

การใช้ไฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้าเพื(อการใช้ประโยชน์เฉพาะให้เหมาะสมอย่าง
ระมดัระวงั ทาํให้สามารถใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าอยา่งประหยดั  ปลอดภยั  และมี
ประสิทธิภาพ 

12 14 

6. หินกบัโลกความ       
สัมพนัธ์เมื(อครั/ งดึก       
ดาํบรรพ ์

ว 6.1 ป. 6/1 
ว 6.1 ป. 6/2 
ว ^.Z ป. ^/Y 
ว 8.1 ป. 6/1-8 

ความเขา้ใจลกัษณะของหินตลอดจนภยัพิบตัิที(เกิดจากการเปลี(ยนแปลงของเปลือก
โลก  ทาํใหส้ามารถใชช้ีวติไดอ้ยา่งปลอดภยั 

6 8 

7. อวกาศและ
ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยอีวกาศ 

ว 7.1 ป. 6/1 
ว 7.2 ป. 6/1 
ว 8.1 ป. 6/1-8 

ความเข้าใจเกี(ยวกับการเปลี(ยนแปลงในอวกาศและความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอวกาศ  ทาํให้สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ในปัจจุบนัได้อย่าง
เหมาะสม         

12 Zg 

รวมตลอดปี / ภาค }� 100 
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1. จัดทาํหน่วยการเรียนรู้ โดยนาํแต่ละหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวชิามาออกแบบ 
การจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิค Backward Design ดงัตวัอยา่งหน่วยที( g พลงังานและไฟฟ้าปัจจยัพื/นฐานของชีวติ 
ชื�อหน่วยการเรียนรู้   “พลงังานและไฟฟ้าปัจจยัพื/นฐานของชีวติ”  
เป้าหมายการเรียนรู้ 

 สาระสําคัญ 
การใชไ้ฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้าเพื(อการใชป้ระโยชน์เฉพาะใหเ้หมาะสมอยา่งระมดัระวงั 

ทาํใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากไฟฟ้าอยา่งประหยดั  ปลอดภยั  และมีประสิทธิภาพ     
 ตัวชี�วดั  

ว 5.1 ป. 6/!  ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
 ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
 ว 5.1 ป. 6/6  ทดลองและอธิบายการต่อเซลลฟ้์าแบบอนุกรม  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ว 5.1 ป. 6/4  ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั/งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
 ว 5.1 ป. 6/a  ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที(มีกระแสไฟฟ้าผา่น  และ
นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ว 8.1 ป. 6/2  วางแผนการสังเกต  เสนอการสาํรวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้  คาดการณ์  สิ(ง
ที(จะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป. 6/6  เลือกอุปกรณ์และวธีิการสาํรวจตรวจสอบที(ถูกตอ้งเหมาะสมใหไ้ดผ้ลที(
ครอบคลุมและเชื(อถือได ้
 ว 8.1 ป. 6/g  นาํเสนอ  จดัแสดงผลงานโดยอธิบายดว้ยวาจาและเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผู้อื้(นเขา้ใจ 
 คุณลกัษณะ 
  1.  ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในชีวติประจาํวนัอยา่งปลอดภยั 
  2.  ใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 
 หลกัฐานที�เป็นผลการเรียนรู้  หน่วย “พลงังานและไฟฟ้าปัจจยัพื/นฐานของชีวิต” 

เป้าหมาย หลกัฐานที�เป็นผลการเรียนรู้ 

สาระสําคัญ 
การใชไ้ฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้าเพื(อการใช้
ประโยชน์เฉพาะให้เหมาะสมอยา่งระมดัระวงั ทาํ
ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากไฟฟ้าอยา่งประหยดั  
ปลอดภยั  และมีประสิทธิภาพ 

 
-เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหมี้การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ใหร้ะบุขนาด
ของหลอดไฟดว้ย) 
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Z^

เป้าหมาย หลกัฐานที�เป็นผลการเรียนรู้ 

ตัวชี�วดั 
ว 5.1 ป. 6/Z  ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า
อยา่งง่าย 
 

 
-ทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย และ
สรุปผลการทดลอง 
-เขียน Mind  map สรุปการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่ง
ง่าย 

ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตวันาํไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า 
 

-ทดลองสมบติัตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
และสรุปผลการทดลอง 
-เขียน Mind  map สรุปคุณสมบติัของตวันาํ
ไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า 

ว 5.1 ป. 6/Y  ทดลองและอธิบายการต่อเซลลฟ้์า
แบบอนุกรม  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

-ทดลองการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม และ
สรุปผลการทดลอง 
-เขียน Mind  map สรุปการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ
อนุกรม 

ว 5.1 ป. 6/4  ทดลองและอธิบายการต่อหลอด
ไฟฟ้าทั/งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
 

-ทดลองการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
ขนาน และสรุปผลการทดลอง 
-เขียน Mind  map สรุปการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ
อนุกรม และแบบขนาน 

ว 5.1 ป. 6/g  ทดลองและอธิบายการเกิด
สนามแม่เหล็กรอบสายไฟที(มีกระแสไฟฟ้าผา่น  
และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ครอบคลุมและเชื(อถือได ้
 

-ทดลองการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และ
สรุปผลการทดลอง 
-เขียน Mind  map สรุปการเกิดสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า 

ว 8.1 ป. 6/M  วางแผนการสังเกต  เสนอการสาํรวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้  คาดการณ์  สิ(งที(จะ
พบจากการสาํรวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ป. 6/Y  เลือกอุปกรณ์และวธีิการสาํรวจ
ตรวจสอบที(ถูกตอ้งเหมาะสมใหไ้ดผ้ลที(
ครอบคลุมและเชื(อถือได ้
ว 8.1 ป. 6/}  นาํเสนอ  จดัแสดงผลงานโดยอธิบาย
ดว้ยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและ
ผลของงานใหผู้อื้(นเขา้ใจ 

-เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหมี้การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ใหร้ะบุขนาด
ของหลอดไฟดว้ย) 
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Zs

เป้าหมาย หลกัฐานที�เป็นผลการเรียนรู้ 

คุณลกัษณะ 
1. ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในชีวติประจาํวนัอยา่งปลอดภยั 
2. ใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

 
-เขียนรายงานการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
ชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะสําคัญ 
1.ความสามารถในการคิด 
2.ความสามารถในการแกปั้ญหา 

-เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหมี้การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ใหร้ะบุขนาด
ของหลอดไฟดว้ย) 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
Z.ใฝ่เรียนรู้ 
M.มีวนิยั 
Y.มุ่งมั(นในการทาํงาน 
4.อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 
-เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหมี้การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ใหร้ะบุขนาด
ของหลอดไฟดว้ย) 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยดาํเนินการ ดงันี/  
1. จัดลาํดับหลกัฐานที�เป็นผลการเรียนรู้  

1.1 ทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
Z.M เขียน Mind  map สรุปการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
Z.Y ทดลองสมบติัตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  
Z.\ เขียน Mind  map สรุปคุณสมบติัของตวันาํไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า 
1.5 ทดลองการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม 
Z.^ เขียน Mind  map สรุปการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม 
Z.s ทดลองการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน 
1.8 เขียน Mind  map สรุปการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน 
Z.~ ทดลองการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
1.10 เขียน Mind  map สรุปการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
1.11 เขียนรายงานการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในชีวติประจาํวนั 
1.12 เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้าสาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหมี้การใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ใหบ้อกขนาดของหลอดไฟดว้ย) 
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2. ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้(Z2 ชั(วโมง) 

หลกัฐาน กจิกรรม สื�อ อุปกรณ์ ชั�วโมง

1.ทดลองการต่อ
วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
2. เขียน Mind  map สรุป
การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่ง
ง่าย 

กจิกรรมที� 1 
1. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ 
M.แต่ละกลุ่มสังเกตวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายจาก
ตวัอยา่ง แลว้เขียนวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
Y.ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
\.เขียน Mind map สรุปองคค์วามรู้ 

Z.ภาพวงจรไฟฟ้าอยา่ง
ง่าย 
M.ชุดอุปกรณ์การต่อ
ไฟฟ้าอยา่งง่าย 

M 

3. ทดลองสมบติัตวันาํ
ไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
4. เขียน Mind  map 
สรุปคุณสมบติัของ
ตวันาํไฟฟ้า และ
ฉนวนไฟฟ้า 

กจิกรรมที� 2 
1.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ
M.แต่ละกลุ่มสังเกตส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที(ใชใ้นชีวติประจาํวนั และ
ทาํความรู้จกัตวันาํไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า 
Y.ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย โดยใช้
วสัดุที(เป็นฉนวน และวสัดุที(เป็นตวันาํ
ไฟฟ้า 
\.จดัทาํ Mind map สรุปคุณสมบติัของ
ตวันาํไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า 

1.อุปกรณ์ไฟฟ้าที(ใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 
M.วสัดุที(เป็นตวันาํไฟฟ้า 
และฉนวนไฟฟ้า 
Y.ชุดอุปกรณ์การต่อ
ไฟฟ้าอยา่งง่าย 

M 

5. ทดลองการต่อ
เซลลไ์ฟฟ้าแบบ
อนุกรม 
^. เขียน Mind  map 
สรุปการต่อเซลลไ์ฟฟ้า
แบบอนุกรม 

กจิกรรมที� 3 
1.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ 
M.แต่ละกลุ่มสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรม 
Y.ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
\.จดัทาํ Mind map สรุปความรู้การต่อ
ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

1.ชุดอุปกรณ์การทดลอง
ต่อไฟฟ้าแบบอนุกรม 

M 

s. ทดลองการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
ขนาน 
8. เขียน Mind  map 
สรุปการต่อเซลลไ์ฟฟ้า
แบบอนุกรม และแบบ
ขนาน 

กจิกรรมที� 4 
1.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ 
M.แต่ละกลุ่มสังเกตการต่อวงจรไฟฟ้าแบบ
ขนาน 
Y.ทดลองต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม และ
แบบขนาน 

Z.หลอดไฟฟ้า และชุด
อุปกรณ์การต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
และแบบขนาน 

M 
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หลกัฐาน กจิกรรม สื�อ อุปกรณ์ ชั�วโมง

 \.เขียน Mind map สรุปองคค์วามรู้เกี(ยวกบั
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบ
ขนาน 

  

~. ทดลองการเกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
10. เขียน Mind  map 
สรุปการเกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
11. เขียนรายงานการใช้
พลงังานไฟฟ้าใน
ชีวติประจาํวนั 

กจิกรรมที� 5 
1.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ 
M.ทดลองการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
Y.เขียน Mind map สรุปองคค์วามรู้เกี(ยวกบั
การเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการใช ้
ประโยชน์ 
4.ชกัชวนใหน้กัเรียนใชไ้ฟฟ้าอยา่ง
ประหยดั และมอบหมายใหน้กัเรียน
เปรียบเทียบการใชไ้ฟฟ้าแต่ละเดือนใน
บา้นของนกัเรียน แลว้เขียนรายงานแสดง
ค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้าในบา้นส่งครู 

Z.ชุดอุปกรณ์เกี(ยวกบั
การทดลองการเกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

M 

12.เขียนแผนภูมิ
ออกแบบการต่อ
วงจรไฟฟ้าสาํหรับบา้น 
1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดย
ใหมี้การใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้าอยา่งประหยดั
(ใหบ้อกขนาดของ
หลอดไฟดว้ย)  
 

กจิกรรมที� 6 
1.แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ 
2.ใหแ้ต่ละกลุ่มออกแบบบา้นที(มีหอ้ง
อเนกประสงคห์อ้งเดียว โดยใหเ้ขียนเป็น
แผนผงั 
2.ใหน้กัเรียนออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้นหลงัที(ออกแบบไว ้โดยใหมี้
การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า(หลอดไฟ)อยา่ง
ประหยดั ซึ( งบอกไดด้ว้ยจาํนวนวตัตข์อง
หลอดไฟฟ้า 
3.นาํเสนอผลงาน  
4.มอบหมายใหน้กัเรียนเก็บขอ้มูลการใช้
พลงังานไฟฟ้ารายเดือนของบา้นของ
นกัเรียน 
5.สรุปและรายงานเปรียบเทียบการใช้
พลงังานไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายในการใช้
พลงังานไฟฟ้าของบา้นของนกัเรียนส่งครู 

Z.ใบแจง้การใชไ้ฟฟ้า
จากสาํนกังานไฟฟ้า 

2 
นอก
เวลา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� a 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์     รายวชิา ว !6!h1 วทิยาศาสตร์ B       ชั�น ป.B ปีการศึกษา 2aa2 
ชื�อหน่วยการเรียนรู้ พลงังานและไฟฟ้าปัจจัยพื�นฐานของชีวติ                                 เวลา !2 ชั�วโมง 

มาตรฐาน ว a.!  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวติ  การเปลี(ยนรูปพลงังาน 
 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและสิ(งแวดลอ้ม  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื(อสารสิ(งที(เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
ตัวชี�วดั 

ว 5.1 ป. 6/!  ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
 ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
 ว 5.1 ป. 6/6  ทดลองและอธิบายการต่อเซลลฟ้์าแบบอนุกรม  และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ว 5.1 ป. 6/4  ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั/งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
 ว 5.1 ป. 6/a  ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที(มีกระแสไฟฟ้าผา่น  และ
นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว g.! ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และจิตวทิยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้             
การแกปั้ญหา รู้วา่ประกฏการณ์ทางธรรมชาติที(เกิดขึ/นส่วนใหญ่ มีรูปแบบที(แน่นอน สามารถอธิบาย 
และตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูล และเครื(องมือที(มีอยูใ่นช่วงเวลานั/น ๆ เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
สังคม และสิ(งแวดลอ้ม มีความเกี(ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
ตัวชี�วดั 

 ว 8.1 ป. 6/2  วางแผนการสังเกต  เสนอการสาํรวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้  คาดการณ์         
สิ(งที(จะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป. 6/6  เลือกอุปกรณ์และวธีิการสาํรวจตรวจสอบที(ถูกตอ้งเหมาะสมใหไ้ดผ้ลที(
ครอบคลุมและเชื(อถือได ้
 ว 8.1 ป. 6/g  นาํเสนอ  จดัแสดงผลงานโดยอธิบายดว้ยวาจาและเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผู้อื้(นเขา้ใจ 
สาระสําคัญ 
การใชไ้ฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้าเพื(อการใชป้ระโยชน์เฉพาะใหเ้หมาะสมอยา่งระมดัระวงั ทาํให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากไฟฟ้าอยา่งประหยดั  ปลอดภยั  และมีประสิทธิภาพ 
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สาระการเรียนรู้   

 ความรู้ 
              1. การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย      2. ตวันาํและฉนวนไฟฟ้า 
              3. ต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม            4. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 

5. การเกิดสนามแม่เหล็ก                   6. ประโยชน์ของพลงังานไฟฟ้าและการต่อเซลลไ์ฟฟ้า 
ทกัษะ/กระบวนการ 
1. ทดลองต่อกระแสไฟฟ้าอยา่งง่าย 
2. ทดลองคุณสมบติัของตวันาํและฉนวนไฟฟ้า 
3. ทดลองต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม 
4.  ทดลองต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน 
5. ทดลองการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
คุณลกัษณะ 
1. ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในชีวติประจาํวนัอยา่งปลอดภยั 
2. ใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

สมรรถนะสําคัญ 
1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
Z.ใฝ่เรียนรู้ 
M.มีวนิยั 
Y.มุ่งมั(นในการทาํงาน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมที� 1 (เวลา  2  ชั�วโมง) 

 1. การสร้างความสนใจ(Engage) 
 1.1  ครูสนทนากบันกัเรียนในชั/นดว้ยการให้นกัเรียนไดม้องดูหลอดไฟฟ้าที(ติดไวบ้นเพดาน
หอ้งเรียนแลว้ร่วมกนัตอบคาํถามที(วา่ 
  -  หลอดไฟฟ้านั/นสวา่งไดอ้ยา่งไร 
  -  กระแสไฟฟ้ามาจากไหนและเดินทางมาไดอ้ยา่งไร 
  -  กระแสไฟฟ้าที(เดินทางมานั/นตอ้งอาศยัอุปกรณ์อะไร 
  -  เราสามารถจะทาํใหก้ระแสไฟฟ้าเดินทางมาหรือทาํใหม้นัหยดุไดห้รือไม่ 
 1.2  ครูแจง้ให้นกัเรียนไดท้ราบวา่หน่วยการเรียนรู้ในครั/ งนี/ เป็นการเรียนรู้เกี(ยวกบัการต่อ
วงจรไฟฟ้า  ซึ( งนกัเรียนจะสืบคน้และทาํการทดลองวา่  กระแสไฟฟ้านั/นเดินทางไดอ้ยา่งไร  มีอุปกรณ์
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ชนิดใดบา้งที(ทาํใหก้ระแสไฟฟ้าเดินทางได ้ เราจะมีวธีิทาํใหก้ระแสไฟฟ้าเดินทางไดห้รือหยดุการ
เดินทางไดห้รือไม่  อยา่งไร   

2. การสํารวจและค้นหา(Explore) 
 2.1  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยใหมี้ความสามารถคละกนัมีทั/งนกัเรียน
ชายและนกัเรียนหญิงภายในกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3 – 4 คน 
 2.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการเขียนวงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายจากตวัอยา่งให้รู้จกัและเขา้ใจหนา้ที(
ของอุปกรณ์แต่ละชนิด  จากนั/นเตรียมอุปกรณ์การทดลอง  โดยครูแนะนาํอุปกรณ์แต่ละชนิดพร้อม
อธิบายสมบติัของวสัดุ  วธีิการใชอุ้ปกรณ์อยา่งปลอดภยัและขั/นตอนในการปฏิบติัการทดลอง 
 2.3  แต่ละกลุ่มกนัปฏิบติัการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  โดยใหมี้การสังเกตขั/นตอน
การปฏิบติังาน  มีการบนัทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที(เกิดขึ/นจากการทดลองจริง  ปัญหาที(เกิดขึ/น
ระหวา่งการทดลอง 

3. การอธิบาย(Explain) 
 3.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลความรู้  ผลการปฏิบติัการทดลอง  ตลอดทั/งปัญหาอุปสรรคที(
เกิดระหวา่งการทดลองมาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดงันี/  
  -  วสัดุอุปกรณ์ที(เกี(ยวขอ้งกบัการเดินทางของกระแสไฟฟ้า 
  -  การสังเกตผลเมื(อมีการต่อวงจรไฟฟ้าไดค้รบวงจร 
  -  ปัญหาอุปสรรคที(เกิดขึ/นระหวา่งการปฏิบติังานและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
  -  วธีิการปฏิบติัการทดลองใหป้ลอดภยัจากอนัตรายของกระแสไฟฟ้า 

4. การขยายความรู้(Elaborate) 
4.1   นาํขอ้มูลความรู้ที(ไดรั้บมาสรุปดว้ยการเขียนแผนผงัสรุปความรู้  Mind map 

 4.2  ตวัแทนของแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานเพื(อเป็นการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
5. การประเมินผล(Evaluation) 

 5.1 นกัเรียนแต่ละคนประเมินวธีิการเรียนรู้ของตนวา่มีขั/นตอนการเรียนรู้อยา่งไร  การเรียนรู้ทาํ
ใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้อยา่งไร  ไดรั้บความรู้มากนอ้ยเพียงใด  แลว้บนัทึกลงในสมุดบนัทึกของตนเอง 

กจิกรรมที� 2 (เวลา  2  ชั�วโมง) 

1. การสร้างความสนใจ(Engage)    
 1.1  ครูสนทนากบันกัเรียนโดยใหน้กัเรียนไดดู้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ วา่เป็นอยา่งไร เช่น  
กาตม้นํ/าไฟฟ้า  หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  พดัลม  เตารีด  แลว้ร่วมกนัตอบคาํถามที(วา่ 
  -  เครื(องใชไ้ฟฟ้าแต่ละอยา่งใชป้ระโยชน์เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
  -  เครื(องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดมีอุปกรณ์การทาํงานเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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  -  นกัเรียนคิดวา่อุปกรณ์เครื(องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดมีโอกาสเป็นอนัตรายต่อเราได้
หรือไม่  ถา้มีอนัตรายจะเป็นไดอ้ยา่งไร  
  -  ใหน้กัเรียนสังเกตวา่อุปกรณ์เครื(องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดนั/น  ส่วนที(ทาํใหมี้ความ
ปลอดภยัจากไฟฟ้าดูดนั/นคืออะไร   
  -  วสัดุอุปกรณ์ที(สามารถป้องกนัไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าดูดเราไดน้ั/นเรียกวา่อะไร  และทาํ
ดว้ยวสัดุอะไร 
 1.2  ครูแจง้ให้นกัเรียนไดท้ราบวา่หน่วยการเรียนรู้ในครั/ งนี/ เป็นการเรียนรู้เกี(ยวกบัวสัดุอุปกรณ์  
คุณสมบติัของตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  ซึ( งนกัเรียนจะสืบคน้และทาํการทดลองวา่  วสัดุอุปกรณ์
ชนิดใดบา้งที(กระแสไฟฟ้าเดินทางผา่นไดแ้ละวสัดุอุปกรณ์ชนิดใดบา้งที(กระแสไฟฟ้าเดินทางผา่นไม่ได ้ 
นอกจากนั/นเราจะมีวธีิอยา่งไรที(จะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชอุ้ปกรณ์เครื(องใชไ้ฟฟ้าในบา้นและ
ในชีวติประจาํวนั   

2. การสํารวจและค้นหา(Explore)   
 2.1  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยใหมี้ความสามารถคละกนัมีทั/งนกัเรียน
ชายและนกัเรียนหญิงภายในกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3 – 4 คน 
 2.2  นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์การทดลอง  โดยครูแนะนาํอุปกรณ์แต่ละชนิดพร้อมอธิบายสมบติั
ของวสัดุ  วธีิการใชอุ้ปกรณ์อยา่งปลอดภยัและขั/นตอนในการปฏิบติัการทดลอง ดงันี/  
  2.2.1  ต่อวงจรไฟฟ้าใหค้รบวงจร  คือลงัถ่านพร้อมถ่านไฟฉาย  ฐานพร้อมหลอดไฟ
และสายไฟดาํ-แดง  สังเกตแลว้บนัทึกผล ถา้ครบวงจรหลอดไฟจะสวา่ง 
  2.2.2  นาํวสัดุที(เตรียมไวม้าต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้าทีละชนิด  สังเกตและบนัทึกผล 
  2.2.3  นาํลวดทองแดงหรือเปลือกหุม้สายไฟมาต่อเขา้กบัวงจรหรือเปลี(ยนเป็นวสัดุ
อยา่งอื(นที(เตรียมไวแ้ลว้บนัทึกผล 
  2.2.4  เปรียบเทียบผลการทดลองวา่วสัดุชนิดใดเป็นตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
 2.3  แต่ละกลุ่มกนัปฏิบติัการทดลองการศึกษาคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดที(สามารถให้
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นและไม่ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดโ้ดยการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  ใหมี้การ
สังเกตขั/นตอนการปฏิบติังาน  บนัทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที(เกิดขึ/นจากการทดลองจริง  ปัญหาที(
เกิดขึ/นระหวา่งการทดดลอง 
 3. การอธิบาย(Explain) 
 3.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลความรู้  ผลการปฏิบติัการทดลอง  ตลอดทั/งปัญหาอุปสรรคที(
เกิดระหวา่งการทดลองมาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดงันี/  
  3.1.1  ชนิดและประเภทของวสัดุอุปกรณ์ที(ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นและไม่ยอม
ใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นมีอะไรบา้ง 
  3.1.2  การสังเกตผลการทดลองของวสัดุอุปกรณ์แต่ละชนิดมีผลการสังเกตเป็นอยา่งไร 
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  3.1.3  มีอะไรบา้งที(เป็นวสัดุอุปกรณ์ประเภทเป็นตวันาํไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
  3.1.4  ปัญหาอุปสรรคที(เกิดขึ/นระหวา่งการปฏิบติังานและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข
มีอะไรบา้ง 
  3.1.5  วธีิการปฏิบติัการทดลองใหป้ลอดภยัจากอนัตรายของกระแสไฟฟ้ามีอยา่งไรบา้ง 

4. การขยายความรู้(Elaborate)      
 4.1   นาํขอ้มูลความรู้ที(ไดรั้บมาสรุปดว้ยการเขียนแผนผงัสรุปความรู้  Mind map  
 4.2  ตวัแทนของแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานเพื(อเป็นการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ร่วมกนั  

5. การประเมินผล(Evaluation) 
 5.1 นกัเรียนแต่ละคนประเมินวธีิการเรียนรู้ของตนวา่มีขั/นตอนการเรียนรู้อยา่งไร  การเรียนรู้ทาํ
ใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้อยา่งไร  ไดรั้บความรู้มากนอ้ยเพียงใด  แลว้บนัทึกลงในสมุดบนัทึกของตนเอง 

กจิกรรมที� 3 (เวลา  2  ชั�วโมง) 

1. การสร้างความสนใจ(Engage)    
 1.1  ครูสนทนากบันกัเรียนโดยใหน้กัเรียนไดท้บทวนประสบการณ์ของตนเกี(ยวกบัการไดไ้ปร่วมงาน  
ต่าง ๆ ในชุมชน  โดยเฉพาะตอนกลางคืนจะมีการติดตั/งไฟฟ้าเพื(อใหมี้ความสวา่งตามบริเวณต่าง ๆ อยา่งทั(วถึง  
และใหส้ังเกตวา่การต่อสายไฟฟ้านั/นเป็นอยา่งไร  แลว้ร่วมกนัตอบคาํถามดงันี/  
  -  ตามบา้นเรือนที(มีการจดังานจะมีการต่อหลอดไฟฟ้ากนัเป็นจาํนวนมากหรือนอ้ยอยา่งไร 
  -  การต่อหลอดไฟฟ้าจาํนวนมากหลาย ๆ หลอดนั/นมีวธีิการอยา่งไรจึงทาํใหไ้ฟฟ้าทุก
หลอดสวา่งได ้
  -  การต่อหลอดไฟฟ้าดว้ยวธีิการดงักล่าวมีความสะดวกและปลอดภยัหรือไม่  ถา้หาก            
ไม่ปลอดภยันั/นอนัตรายจะเกิดขึ/นไดอ้ยา่งไร  
  -  นกัเรียนคิดวา่ควรจะต่อหลอดไฟฟ้าอยา่งไรเพื(อให้เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภยัสูงสุด   
 1.2  ครูแจง้ให้นกัเรียนไดท้ราบวา่หน่วยการเรียนรู้ในครั/ งนี/ เป็นการเรียนรู้เกี(ยวกบัการต่อ
เซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม  ซึ( งนกัเรียนจะสืบคน้และทาํการทดลองวา่  การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมนั/น
มีวธีิการอยา่งไร  วสัดุอุปกรณ์ที(ใชมี้อะไรบา้ง  มีความปลอดภยัจากกระแสไฟฟ้าดูดมากนอ้ยเพียงใด  
นอกจากนั/นเราจะมีวธีิอยา่งไรที(จะไดรั้บความปลอดภยัจากการต่อเซลลไ์ฟฟ้าในบา้นและใน
ชีวติประจาํวนั   

2. การสํารวจและค้นหา(Explore)   
 2.1  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยใหมี้ความสามารถคละกนัมีทั/งนกัเรียน
ชายและนกัเรียนหญิงภายในกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3 – 4 คน 
 2.2  นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์การทดลอง  โดยครูแนะนาํอุปกรณ์แต่ละชนิดพร้อมอธิบาย
คุณสมบติัของวสัดุ  วธีิการใชอุ้ปกรณ์อยา่งปลอดภยัและขั/นตอนในการปฏิบติัการทดลอง 
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 2.3  แต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลองการศึกษาการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม  แนะนาํใหมี้การ
สังเกตขั/นตอนการปฏิบติังาน  บนัทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที(เกิดขึ/นจากการทดลองจริง  ปัญหาที(
เกิดขึ/นระหวา่งการทดดลอง 

3. การอธิบาย(Explain) 
 3.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลความรู้  ผลการปฏิบติัการทดลอง  ตลอดทั/งปัญหาอุปสรรคที(
เกิดระหวา่งการทดลองมาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี/  
  -  วสัดุอุปกรณ์ที(ใชใ้นการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมมีอะไรบา้ง  ตอ้งเลือกอยา่งไรจึง
จะเหมาะสม 
  -  วธีิการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมที(ใหค้วามสะดวกและปลอดภยัตอ้งปฏิบติั อยา่งไร 
  -  การนาํวธีิการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมมาใชต่้อหลอดไฟฟ้าในบา้นทาํไดอ้ยา่งไร 
  -  ปัญหาอุปสรรคที(เกิดขึ/นระหวา่งการปฏิบติังานและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขมี
อะไรบา้ง 
  -  วธีิการปฏิบติัการทดลองใหป้ลอดภยัจากอนัตรายของกระแสไฟฟ้ามีขั/นตอนอยา่งไร 

4. การขยายความรู้(Elaborate)      
 4.1   นาํขอ้มูลความรู้ที(ไดรั้บมาสรุปดว้ยการเขียนแผนผงัสรุปความรู้  Mind map  
 4.2  ตวัแทนของแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานเพื(อเป็นการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

5. การประเมินผล(Evaluation) 
 5.2 นกัเรียนแต่ละคนประเมินวธีิการเรียนรู้ของตนวา่มีขั/นตอนการเรียนรู้อยา่งไร  ตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร  การเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนไดรั้บความรู้อยา่งไร  ไดรั้บความรู้มากนอ้ยเพียงใด  
แลว้บนัทึกลงในสมุดบนัทึกของตนเอง 

กจิกรรมที� 4 (เวลา  2  ชั�วโมง) 

1. การสร้างความสนใจ(Engage)    
 1.1  ครูสนทนากบันกัเรียนเกี(ยวกบับทเรียนในครั/ งที(ผา่นมาวา่การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม
นั/นเป็นอยา่งไร  แลว้ร่วมกนัตอบคาํถามดงันี/  
  -  ตามบา้นของนกัเรียนมีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมหรือไม่  หรือมีการต่อหลอด
ไฟฟ้าอยา่งไร  
  -  นกัเรียนคิดวา่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมมีขอ้ดีและขอ้เสียอยา่งไร  มีอนัตราย
มากนอ้ยเพียงใด   
  -  นกัเรียนคิดวา่จะมีวธีิการต่อหลอดไฟฟ้าอยา่งอื(นอีกไดห้รือไม่  และจะมีวธิการต่อ
อยา่งไร   
 1.2  ครูแจง้ให้นกัเรียนไดท้ราบวา่หน่วยการเรียนรู้ในครั/ งนี/ เป็นการเรียนรู้เกี(ยวกบัการต่อหอลด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  ซึ( งนกัเรียนจะสืบคน้และทาํการทดลองวา่  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
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อนุกรมและแบบขนานนั/นมีวธีิการอยา่งไร  วสัดุอุปกรณ์ที(ใชมี้อะไรบา้ง  มีความปลอดภยัจาก
กระแสไฟฟ้าดูดมากนอ้ยเพียงใด  นอกจากนั/นเราจะมีวธีิอยา่งไรที(จะไดรั้บความปลอดภยัจากการต่อ
หลอดไฟฟ้าในบา้นและในชีวติประจาํวนั   

2. การสํารวจและค้นหา(Explore)   
 2.1  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยใหมี้ความสามารถคละกนัมีทั/งนกัเรียน
ชายและนกัเรียนหญิงภายในกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3 – 4 คน 
 2.2  นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์การทดลอง  โดยครูแนะนาํอุปกรณ์แต่ละชนิดพร้อมอธิบายสมบติั
ของวสัดุ  วธีิการใชอุ้ปกรณ์อยา่งปลอดภยัและขั/นตอนในการปฏิบติัการทดลอง 
 2.3  แต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลองการศึกษาการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  
แนะนาํใหมี้การสังเกตขั/นตอนการปฏิบติังาน  บนัทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที(เกิดขึ/นจาก                    
การทดลองจริง  ปัญหาที(เกิดขึ/นระหวา่งการทดดลอง 

3. การอธิบาย(Explain) 
 3.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลความรู้  ผลการปฏิบติัการทดลอง  ตลอดทั/งปัญหาอุปสรรคที(
เกิดระหวา่งการทดลองมาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี/  
  -  วสัดุอุปกรณ์ที(ใชใ้นการต่อหลอดไฟฟ้ามีอะไรบา้ง 
  -  วธีิการต่อหลอดไฟฟ้าที(ให้ความสะดวกและปลอดภยัตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
  -  การนาํวธีิการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานมาใชต่้อหลอดไฟฟ้าในบา้น 
  -  ปัญหาอุปสรรคที(เกิดขึ/นระหวา่งการปฏิบติังานและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 
  -  วธีิการปฏิบติัการทดลองใหป้ลอดภยัจากอนัตรายของกระแสไฟฟ้า 

4. การขยายความรู้(Elaborate)      
 4.1   นาํขอ้มูลความรู้ที(ไดรั้บมาสรุปดว้ยการเขียนแผนผงัสรุปความรู้  Mind map  
 4.2  ตวัแทนของแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานเพื(อเป็นการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ร่วมกนั  

5. การประเมินผล(Evaluation) 
 5.1 นกัเรียนแต่ละคนประเมินวธีิการเรียนรู้ของตนวา่มีขั/นตอนการเรียนรู้อยา่งไร  ตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร  การเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนไดรั้บความรู้อยา่งไร  ไดรั้บความรู้มากนอ้ยเพียงใด  
แลว้บนัทึกลงในสมุดบนัทึกของตนเอง  

กจิกรรมที� 5  (เวลา  2  ชั�วโมง) 

1. การสร้างความสนใจ(Engage)    
 1.1  ครูสนทนากบันกัเรียนเกี(ยวกบับทเรียนในครั/ งที(ผา่นมาวา่การต่อหลอดไฟฟ้าทั/งแบบ
อนุกรมและแบบขนานนั/นเป็นอยา่งไร  แลว้ร่วมกนัตอบคาํถามดงันี/  
  -  ตามบา้นของนกัเรียนมีต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมหรือไม่  หรือมีการต่อหลอด
ไฟฟ้าอยา่งไร  
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  -  นกัเรียนคิดวา่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานมีขอ้ดีและขอ้เสีย
แตกต่างกนัอยา่งไร  มีอนัตรายมากนอ้ยแตกต่างกนัเพียงใด   
  -  นกัเรียนคิดวา่พลงังานไฟฟ้ามีความ จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติในปัจจุบนัมากนอ้ย                   
เพียงใด  ถา้หากไม่มีไฟฟ้าเราจะสามารถดาํเนินชีวติ  ทาํงานหรือทาํอยา่งอื(นไดห้รือไม่  เพราะเหตุใด 
  -  นกัเรียนคิดวา่พลงังานไฟฟ้าเกิดขึ/นไดอ้ยา่งไร  เราสามารถสร้างพลงังานไฟฟ้าขึ/น
ไดห้รือไม่  และมีวธีิการอยา่งไร 
 1.2  ครูแจง้ให้นกัเรียนไดท้ราบวา่หน่วยการเรียนรู้ในครั/ งนี/ เป็นการเรียนรู้เกี(ยวกบัการเกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  และการนาํความรู้เกี(ยวกบัพลงังานไฟฟ้าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัอยา่ง
ฉลาด  คุม้ค่าและปลอดภยั   ซึ( งนกัเรียนจะสืบคน้และทาํการทดลอง   

2. การสํารวจและค้นหา(Explore)   
 2.1  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยใหมี้ความสามารถคละกนัมีทั/งนกัเรียน
ชายและนกัเรียนหญิงภายในกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3 – 4 คน 
 2.2  นกัเรียนเตรียมอุปกรณ์การทดลอง  โดยครูแนะนาํอุปกรณ์แต่ละชนิดพร้อมอธิบายสมบติั
ของวสัดุ  วธีิการใชอุ้ปกรณ์อยา่งปลอดภยัและขั/นตอนในการปฏิบติัการทดลอง 
 2.3  แต่ละกลุ่มกนัปฏิบติัการทดลองการศึกษาการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  แนะนาํใหมี้การ
สังเกตขั/นตอนการปฏิบติังาน  บนัทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที(เกิดขึ/นจากการทดลองจริง  ปัญหาที(
เกิดขึ/นระหวา่งการทดดลอง  จากนั/นใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลความรู้เกี(ยวกบั
ประโยชน์ของพลงังานไฟฟ้า  การใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  มีความคุม้ค่า  ปลอดภยั  
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติจากอินเทอร์เน็ต  หนงัสือวิทยาศาสตร์ที(มีในหอ้งสมุดโรงเรียน  

3. การอธิบาย(Explain) 
 3.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํขอ้มูลความรู้  ผลการปฏิบติัการทดลอง  ตลอดทั/งปัญหาอุปสรรคที(
เกิดระหวา่งการทดลองมาร่วมกนัอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดงันี/  
  -  การเกิดสนามแม่เหล็กกบัการเกิดพลงังานไฟฟ้าเกิดขึ/นไดอ้ยา่งไร 
  -  แนวทางการสร้างพลงังานไฟฟ้าทดแทนหรือสร้างพลงังานไฟฟ้าอยา่งง่ายทาํไดอ้ยา่งไร 
  -  ประโยชน์ของพลงังานไฟฟ้ากบัการดาํรงชีวิตประจาํวนัมีอยา่งไรบา้ง 
  -  แนวทางการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั  คุม้ค่า  ปลอดภยั  และไม่ทาํลาย
ทรัพยากรธรรมชาติทาํไดอ้ยา่งไรบา้ง 

4. การขยายความรู้(Elaborate)      
 4.1   นาํขอ้มูลความรู้ที(ไดรั้บมาสรุปดว้ยการเขียนแผนผงัสรุปความรู้  Mind map  
 4.2  ตวัแทนของแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงานเพื(อเป็นการแลกเปลี(ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
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5. การประเมินผล(Evaluation) 
 5.1. นกัเรียนแต่ละคนประเมินวธีิการเรียนรู้ของตนวา่มีขั/นตอนการเรียนรู้อยา่งไร  การเรียนรู้
ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้อยา่งไร  ไดรั้บความรู้มากนอ้ยเพียงใด  แลว้บนัทึกลงในสมุดบนัทึกของ
ตนเอง 
 5.3 ครูแนะนาํให้นกัเรียนอ่านขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายจากใบแจง้การใชไ้ฟฟ้า
ของบา้นนกัเรียน และชกัชวนใหน้กัเรียนใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั พร้อมทั/งเปรียบเทียบการใชไ้ฟฟ้าแต่
ละเดือนตลอดปีจากใบแจง้การใชไ้ฟฟ้าของบา้นของนกัเรียน และเขียนรายงานการใชไ้ฟฟ้าพร้อม
ค่าใชจ่้ายนาํเสนอก่อนสอบปลายปี  
 กจิกรรมที� 6 (เวลา 2 ชั�วโมง) 

1. ทบทวนการใชว้สัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าลกัษณะต่าง ๆ ที(ใชใ้หแ้สงสวา่งภายในบา้น 
2. ทบทวนการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เพื(อการใชง้าน  
3. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมโดยใหมี้ความสามารถคละกนัมีทั/งนกัเรียน 

ชายและนกัเรียนหญิงภายในกลุ่มประมาณกลุ่มละ 3 – 4 คน 
4. ใหน้กัเรียนออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้าใชส้าํหรับบา้นหลงัที(มี 1 หอ้งอเนกประสงค ์โดย 

ใหมี้การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า(หลอดไฟ)อยา่งประหยดั ซึ( งบอกไดด้ว้ยจาํนวนวตัตข์องหลอดไฟฟ้า 
5. นาํเสนอการออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้าสาํหรับบา้น 1 หลงั  
สื�ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 

กจิกรรมที� 1 
Z.ภาพวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
M.วสัดุ อุปกรณ์การต่อไฟฟ้าอยา่งง่าย 
กจิกรรมที� 2 
1.ของจริง หรือภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที(ใชใ้นชีวติประจาํวนั เช่น กาตม้นํ/าไฟฟ้า เตารีด หมอ้หุงขา้ว

ไฟฟ้า  
M.วสัดุที(เป็นตวันาํไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า 
Y.ชุดอุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
กจิกรรมที� 3 
1. ภาพการจดังานที(มีการติดตั/งหลอดไฟเป็นจาํนวนมาก 
2. ชุดอุปกรณ์การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
กจิกรรมที� 4 
Z.หลอดไฟฟ้า และชุดอุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน 
กจิกรรมที� 5 
Z.ชุดอุปกรณ์ทดลองการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  2.ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. วธิีวดัและเครื�องมือวดั 

เป้าหมายการเรียนรู้ หลกัฐานผลการเรียนรู้ วธิีการวดั เครื�องมือวดั 
สาระสําคัญ 
การใชไ้ฟฟ้า และการต่อวงจรไฟฟ้า
เพื(อการใชป้ระโยชน์เฉพาะให้
เหมาะสมอยา่งระมดัระวงั ทาํให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากไฟฟ้าอยา่ง
ประหยดั  ปลอดภยั  และมี
ประสิทธิภาพ 

 

-เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหม้ี
การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ให้
ระบุขนาดของหลอดไฟดว้ย) 

 
1.  ตรวจแผนภูมิการออกแบบการต่อ
วงจรไฟฟ้าสาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 
หอ้งนอน 

 
1.  แบบตรวจแผนภูมิการออกแบบ           
การต่อวงจรไฟฟ้าสาํหรับบา้น 1 หลงัที(
มี 1 หอ้งนอน 

ตัวชี�วดั 
ว 5.1 ป. 6/Z  ทดลองและอธิบายการ
ต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
 

 
-ทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
-เขียน Mind  map สรุปการต่อวงจรไฟฟ้า
อยา่งง่าย 
 

 
1.  สังเกตการทดลองต่อวงจรไฟฟ้า
อยา่งง่าย 
M. ตรวจผลงานการเขียนสรุปความรู้
ดว้ย Mind  map  
 

 
Z.  แบบสังเกตการทดลองต่อ
วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
2. แบบตรวจผลงานการเขียน Mind  
map 

ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตวันาํ
ไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
 

-ทดลองสมบตัิตวันาํไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า  
-เขียน Mind  map สรุปคุณสมบตัิของ
ตวันาํไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า 

1.  สังเกตการทดลองตวันาํไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า 
M.  ตรวจผลงานการเขียนสรุปความรู้
ดว้ย Mind  map  

1.  แบบสังเกตการทดลองตวันาํไฟฟ้า
และฉนวนไฟฟ้า 
2. แบบตรวจผลงานการเขียน Mind  
map 
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เป้าหมายการเรียนรู้ หลกัฐานผลการเรียนรู้ วธิีการวดั เครื�องมือวดั 
ว 5.1 ป. 6/Y  ทดลองและอธิบายการ
ต่อเซลลฟ์้าแบบอนุกรม  และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

-ทดลองการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม 
-เขียน Mind  map สรุปการต่อเซลลไ์ฟฟ้า
แบบอนุกรม 

1.  สังเกตการทดลองการต่อเซลลฟ์้า
แบบอนุกรม  
M.  ตรวจผลงานการเขียนสรุปความรู้
ดว้ย Mind  map  

1. แบบสังเกตการณ์ทดลองการต่อเซลล์
ฟ้าแบบอนุกรม  
2. แบบตรวจผลงานการเขียน Mind  
map 

ว 5.1 ป. 6/4  ทดลองและอธิบายการ
ต่อหลอดไฟฟ้าทั/งแบบอนุกรม  แบบ
ขนาน  และนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

-ทดลองการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และขนาน 
-เขียน Mind  map สรุปการต่อเซลลไ์ฟฟ้า
แบบอนุกรม และแบบขนาน 

1. สังเกตการทดลองต่อหลอดไฟฟ้าทั/ง
แบบอนุกรม  แบบขนาน  
M.  ตรวจผลงานการเขียนสรุปความรู้
ดว้ย Mind  map 

Z. แบบสังเกตการณ์ทดลองการต่อ
หลอดไฟฟ้าทั/งแบบอนุกรม  แบบ
ขนาน  
2. แบบตรวจผลงานการเขียน Mind  
map 

ว 5.1 ป. 6/g  ทดลองและอธิบายการ
เกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที(มี
กระแสไฟฟ้าผา่น  และนาํความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ 

-ทดลองการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
-เขียน Mind  map สรุปการเกิด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Z. สังเกตการทดลองการเกิด
สนามแม่เหล็ก  
M.  ตรวจผลงานการเขียนสรุปความรู้
ดว้ย Mind  map 

1. แบบสังเกตการณ์ทดลองการเกิด
สนามแม่เหล็ก 
2. แบบตรวจผลงานการเขียน Mind  
map 

มาตรฐาน ว g.! ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ และจิตวทิยาศาสตร์ ใน
การสืบเสาะหาความรู้ การแกป้ัญหา 
รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที( 
เกิดขึ/นส่วนใหญ่ มีรูปแบบที(แน่นอน 

-เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหม้ี
การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ให้
ระบุขนาดของหลอดไฟดว้ย) 

1.  ตรวจแผนภูมิการออกแบบการต่อ
วงจรไฟฟ้าสาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 
หอ้งนอน 

1.  แบบตรวจแผนภูมิการออกแบบ           
การต่อวงจรไฟฟ้าสาํหรับบา้น 1 หลงัที(
มี 1 หอ้งนอน 
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เป้าหมายการเรียนรู้ หลกัฐานผลการเรียนรู้ วธิีการวดั เครื�องมือวดั 
สามารถอธิบาย และตรวจสอบได้
ภายใตข้อ้มูล และเครื(องมือที(มีอยูใ่น
ช่วงเวลานั/น ๆ เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีสังคม และสิ(งแวดลอ้ม มี
ความเกี(ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

   

คุณลกัษณะ 
Z. ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในชีวติประจาํวนั 
อยา่งปลอดภยั 
2. ใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

 
-เขียนรายงานการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
ชีวติประจาํวนั 

 
1. สอบถามวธิีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
อยา่งประหยดัและปลอดภยัใน
ชีวติประจาํวนั 
2. สังเกตพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า 
3.ตรวจบนัทึกขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าของ
นกัเรียน 

 
1.  แบบสอบถามวธิีการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและปลอดภยัใน
ชีวติประจาํวนั 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการรู้จกัใช้
พลงังานไฟฟ้า 
Y. แบบตรวจการบนัทึกขอ้มูลการใช้
ไฟฟ้าของนกัเรียน 

สมรรถนะสําคัญ 
1.ความสามารถในการคิด 
2.ความสามารถในการแกป้ัญหา 

 
-เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหม้ี
การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ให้
ระบุขนาดของหลอดไฟดว้ย) 
 

 
-ตรวจความสามารถในการคิดอยา่งเป็น
ระบบในการเขียนแผนภูมิออกแบบการ
ต่อวงจรไฟฟ้าฯ 
-สังเกตความสามารถในการแกป้ัญหา
ระหวา่งการเขียนแผนภูมิออกแบบ 

 
-แบบตรวจความสามารถในการคิด
อยา่งเป็นระบบ และความสามารถใน
การแกป้ัญหาจากแผนภูมิออกแบบการ
ต่อวงจรไฟฟ้าฯ 
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เป้าหมายการเรียนรู้ หลกัฐานผลการเรียนรู้ วธิีการวดั เครื�องมือวดั 
  การต่อวงจรไฟฟ้าฯ -แบบสังเกตความสามารถในการ

แกป้ัญหาระหวา่งการเขียนแผนภูมิ
ออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้าฯ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
Z.ใฝ่เรียนรู้ 
M.มีวนิยั 
Y.มุ่งมั(นในการทาํงาน 
4.อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 
-เขียนแผนภูมิออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้า
สาํหรับบา้น 1 หลงัที(มี 1 หอ้ง โดยใหม้ี
การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งประหยดั(ให้
ระบุขนาดของหลอดไฟดว้ย) 

 
-สังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ความมีวนิยั 
ความมุ่งมั(นในการทาํงาน และความ
พอเพียง 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ความมี
วนิยั ความมุ่งมั(นในการทาํงาน และ
ความพอเพียง 

(การประเมินผลมาตรฐาน ว}.Z สอดแทรกอยูใ่นการประเมินแต่ละเรื(อง ทุกเรื(องที(จดัการเรียนรู้) 
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2.  เกณฑ์การวดั 

 2.!  การตรวจแผนภูมิการออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้าสําหรับบ้าน 1 หลงัที�มี 1 ห้องนอน 
        2.1.1 ความถูกตอ้งของการต่อวงจร       2.1.2 การเลือกอุปกรณ์ประหยดัไฟ 
        2.1.3 การเลือกจาํนวนวตัตข์องหลอดไฟ 2.1.4 ความประหยดัของการใชว้สัดุสาํหรับต่อวงจรไฟฟ้า 
       2.1.5 ความเหมาะสมของการวางหลอดไฟฟ้าในพื/นที(ของหอ้ง(สวา่งทั(วถึง) 
       2.1.6 ความเรียบร้อยของผลงาน 
 2.2  การเขียน Mind  map 
        2.2.1  ความชดัเจนของเนื/อหาสาระ       2.2.2  ความสอดคลอ้งกบัหวัเรื(อง 
       2.2.3  ความครอบคลุมของเนื/อหาสาระกบัหวัเรื(อง 
       2.2.4  การเชื(อมโยงความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดยอ่ย 
      2.2.5  การนาํองคค์วามรู้ที(ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์               2.2.6  รูปแบบการนาํเสนอ 
 2.6  การทดลอง 
       M.Y.Z  การทดลองตามแผนที(กาํหนด        M.Y.M  การใชอุ้ปกรณ์หรือเครื(องมือ   
       M.Y.Y  การบนัทึกผลการทดลอง               M.Y.\  การจดักระทาํขอ้มูลและการนาํเสนอ 
       M.Y.g  การสรุปผลการทดลอง                  M.Y.^  การดูแล การเก็บอุปกรณ์หรือเครื(องมือ  

2.4  การสอบถามนักเรียนเกี�ยวกบัวธีิการใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภัยใน

ชีวติประจําวนั  
             2.4.1  คาํตอบเป็นขอ้ความในเชิงบวกได ้1 คะแนน 2.4.2 คาํตอบเป็นขอ้ความในเชิงลบได ้0  คะแนน 
 2.a  การสังเกตพฤติกรรมการรู้จักใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดั 
      M.g.Z  การเปิดไฟฟ้าใชใ้นหอ้งเรียน  M.g.Z  การเปิดนํ/าใชใ้นหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ 
      M.g.Y  การเปิดพดัลมใชใ้นหอ้งเรียน M.g.\  การเปิดพดัลม  เปิดไฟฟ้าทิ/งไวที้(ไม่ใช่หอ้งเรียนของตน 
      M.g.^  การสังเกตและคอยเตือนเพื(อน ๆ กรณีการเปิดไฟฟ้าและพดัลม 
      M.g.s  การปฏิบติัตามกิจกรรม  g  ส. 
 2.6 ความสามารถในการคิด(คิดอย่างเป็นระบบ) 
      2.6.1 มีการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม 
      2.6.2 มีการใชก้ารต่อวงจรไฟฟ้าที(เหมาะสมกบัสภาพพื/นที(ที(ออกแบบไว ้
      2.6.3 ความถูกตอ้งของการต่อวงจรไฟฟ้า 2.6.4 ความเป็นไปไดข้องการนาํไปใชใ้นสภาพจริง 
 2.7 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
      2.7.1 มีการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา      2.7.2 มีการหาทางเลือกในการแกปั้ญหา 
      2.7.3 มีการเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหาที(เหมาะสม    
       2.7.4 มีการดาํเนินการแกปั้ญหาตามทางเลือกที(เลือก 
      2.7.5 มีการประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการแกปั้ญหาตามแนวทางที(เลือก 
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2.8 ใฝ่เรียนรู้ 
  2.8.1 ตั/งใจทาํงาน               2.8.2 เพียรพยายามในการทาํงาน 
 2.9 มีวนัิย 
  2.9.1 ตรงต่อเวลา 
 2.10 มุ่งมั�นในการทาํงาน 
  2.10.1 ตั/งใจและรับผดิชอบในหนา้ที(การงาน 

2.10.2 ทาํงานดว้ยความเพียรพยายามและอดทนเพื(อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 
 2.11 อยู่อย่างพอเพยีง 
  2.11.1 เดินวงจรไฟฟ้าโดยใชส้ายไฟนอ้ยที(สุด 
  2.11.2 ใชห้ลอดไฟในแผนผงัการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งประหยดั 

3.  เกณฑ์การผ่าน 

 3.1  เกณฑ์การผ่านรายบุคคล 
  3.1.1  นกัเรียนไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ของคะแนนเตม็ 
  3.1.2  นกัเรียนไดร้ะดบัคุณภาพตั/งแต่ระดบั 3  ขึ/นไปจาก 4   ระดบัคุณภาพของ           
การประเมิน 
 3.2  เกณฑ์การผ่านรายกลุ่ม 
  3.2.1  จาํนวนนกัเรียนร้อยละ  80  ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60  ของคะแนนเตม็ 
  3.2.2  จาํนวนนกัเรียนร้อยละ  80  ไดร้ะดบัคุณภาพตั/งแต่ระดบั 3  ขึ/นไปจาก 4   ระดบั
คุณภาพของการประเมิน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพการประเมิน Mind map 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

1.ความชดัเจน
ของเนื/อหาสาระ 

มีรายละเอียดไม่
ชดัเจนทุกส่วน 

มีรายละเอียดของ
แผนภาพความคิด
ชดัเจนเป็น
บางส่วน 

มีรายละเอียดของ
แผนภาพความคิด
ชดัเจนเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีรายละเอียดของ
แผนภาพความคิด
ชดัเจนทุกส่วน 

2.ความสอดคลอ้ง
กบัหวัขอ้เรื(อง 
 
 
 
 

รายละเอียดของ
แผนภาพสอดคลอ้ง 
กบัหวัขอ้เรื(องเพียง
เล็กนอ้ย 

รายละเอียดของ
แผนภาพร้อยละ 
50สอดคลอ้งกบั
หวัขอ้เรื(อง 

รายละเอียดของ
แผนภาพส่วน
ใหญ่สอดคลอ้ง
กบัหวัขอ้เรื(อง 

รายละเอียดทุก
ส่วนของแผนภาพ
สอดคลอ้งกบั
หวัขอ้เรื(อง 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

3.ความครอบคลุม
ของเนื/อหาสาระ
กบัหวัขอ้เรื(อง 

ยงัขาดเนื/อหา
สาระที(สอดคลอ้ง
กบัชื(อเรื(อง
มากกวา่ร้อยละ 50 

ยงัขาดเนื/อหา
สาระที(สอดคลอ้ง
กบัชื(อเรื(องร้อยละ 
50 

ยงัขาดเนื/อหา
สาระที(สอดคลอ้ง
กบัชื(อเรื(องนอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 แต่
ยงัไม่ครบถว้น  

นาํเสนอเนื/อหา
สาระครบถว้น 
ครอบคลุมหวัขอ้
เรื(อง และมีมากวา่
ที(เรียน 

4.การเชื(อมโยง
ความคิดหลกั 
ความคิดรอง และ
ความคิดยอ่ย 

เนื/อหาสาระนอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 มี
การเชื(อมโยง
ตั/งแต่ความคิด
หลกั ความคิดรอง 
และความคิดยอ่ย 
อยา่งถูกตอ้ง เป็น
กลุ่มเดียวกนั 

เนื/อหาสาระร้อย
ละ 50 มีการ
เชื(อมโยงตั/งแต่
ความคิดหลกั 
ความคิดรอง และ
ความคิดยอ่ย อยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นกลุ่ม
เดียวกนั 

เนื/อหาสาระ
มากกวา่ร้อยละ 50 
มีการเชื(อมโยง
ตั/งแต่ความคิด
หลกั ความคิดรอง 
และความคิดยอ่ย 
อยา่งถูกตอ้ง เป็น
กลุ่มเดียวกนั 

เนื/อหาสาระแต่ละ
ส่วนที(นาํเสนอมี
การเชื(อมโยง
ตั/งแต่ความคิด
หลกั ความคิดรอง 
และความคิดยอ่ย
อยา่งถูกตอ้ง เป็น
กลุ่มเดียวกนั 

5.การนาํองค์
ความรู้ไปใช ้

แสดงการใช้
ประโยชน์ของ
องคค์วามรู้ที(เขียน
ขึ/นไม่ชดัเจน 

แสดงถึงการใช้
ประโยชน์ของ
องคค์วามรู้ที(เขียน
ขึ/นเฉพาะตนเอง 

แสดงถึงการใช้
ประโยชน์ของ
องคค์วามรู้ที(เขียน
ขึ/นเฉพาะ
ครอบครัวและ
ตนเอง 

แสดงถึงการใช้
ประโยชน์ของ
องคค์วามรู้ที(เขียน
ขึ/นอยา่ง
กวา้งขวางถึง
สังคมโดย
ส่วนรวม 

6.รูปแบบการ
นาํเสนอ 

ผลงานยงัไม่
สวยงาม น่าสนใจ 

ผลงานมีความ
สวยงาม น่าสนใจ 
แต่ยงัไม่มีจุดเด่นที(
ชดัเจน 

ผลงานมีความ
สวยงาม มีจุดเด่น 
น่าสนใจ แต่ยงัไม่
แปลกใหม่ 

ผลงานมีความ
สวยงาม แปลก
ใหม่ มีจุดเด่น 
น่าสนใจ 
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