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การออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
การจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเรียนรูอยางเขาใจ
Grant Wiggins และ Jay McThighe ไดเสนอวงจรการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
เขาใจในแตละเรื่องไว ดังนี้
2.สรุปเปนองค
ความรู

1.ไดรับความรู
การเรียนรู
อยางเขาใจ

3.นําความรูไปใชใน
สถานการณ ใหมที่สัมพันธ
กับชีวิตประจําวัน
ในการจัดการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถาจะใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเขาใจแลว ครูตองจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนไดรบั ความรูโดยการใหผูเรียนศึกษาหาความรูจ ากกิจกรรมทีค่ รูจัดให ไมใชครูบอกความรู หรือ
ครูบอกความเขาใจของครูใหกับผูเรียน จากนั้น ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนสรุปความรูที่ไดรับเปนองค
ความรู(อยางเขาใจ)เปนภาษาของตนเอง เพื่อใหเปนองคความรูที่ฝงอยูใ นตัวของผูเรียน และสุดทายตอง
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดนําองคความรูนี้ไปใชในสถานการณใหม ทีเ่ ปนสถานการณที่เปนสภาพจริง
สอดคลองกับชีวิตประจําวัน หรือสอดคลองกับการดํารงชีวิต เปนการนําความรู ความเขาใจ ที่ไดรับไปใช
ในการดํารงชีวิต จึงจะครบกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับเรื่องหนึ่ง ๆ ที่เปนการจัด การเรียนรูทมี่ ี
ความหมายสําหรับผูเรียน และเปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเรียนรูเ รื่องที่เรียนอยางเขาใจ ไดองค
ความรู หรือเปนความเขาใจที่ฝงอยูในตัวของผูเรียน ที่เรียกวา “ความเขาใจที่คงทน(Enduring
understanding)”
การออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน เปนการออกแบบการจัดการเรียนรูที่มมี าตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชีว้ ัด เปนเปาหมายของการจัดการเรียนรู การจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน เปนหนวยการ
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เรียนรูที่มีมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั เปนเปาหมายการเรียนรูของหนวยฯ ในการออกแบบ
การ
จัดการเรียนรูองิ มาตรฐาน ครูผูสอนตองจัดทําโครงสรางรายวิชากอน ซึง่ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําโครงสรางรายวิชา
2. กําหนดเปาหมายการจัดการเรียนรู
3. กําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูตามเปาหมายที่กาํ หนด(ออกแบบการประเมินผล
การเรียนรู และกําหนดผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน)
4. ออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามเปาหมายที่กําหนด(โดย
ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูจาก “หลักฐานที่เปนผลการเรียนรู”
การจัดทําโครงสรางรายวิชา
เมื่อไดรายวิชาลงโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาเรียบรอยแลว ครูผูสอนจัดทํา
โครงสรางรายวิชาโดยดําเนินการ ดังนี้
วิเคราะหตัวชีว้ ัดในคําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรูแกนกลาง/ทองถิน่ ของวิชาที่รบั ผิดชอบ
กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วดั ที่จะใชแตละหนวยการเรียนรูและตั้งชื่อหนวยฯ
ตั้งชื่อหนวยฯ ใหนาสนใจตอผูเรียน
กําหนดสาระสําคัญสําหรับแตละหนวยฯ
กําหนดเวลาที่ใชสอน และกําหนดน้ําหนักคะแนนของแตละหนวยฯ
1. กําหนดชื่อหนวยการเรียนรู โดยพิจารณาคํา/ขอความสําคัญ(Key words) หรือเนื้อหา
ในตัวชีว้ ัดของรายวิชามาจัดกลุม โดยนําตัวชี้วดั ที่มีเนื้อหาอยูในกลุมเดียวกัน หรือเปนเรื่องเดียวกัน
มารวมกันจัดเปน 1 หนวยการเรียนรู ซึ่งใน 1 รายวิชาจะมีหลายหนวยฯ และแตละหนวยฯ จะมีตวั ชี้วดั ซ้ํา
หรือไมซ้ํากันก็ได อยูใ นดุลพินิจของผูสอน แตเวลาที่ใชจัดการเรียนรูรวมทั้งหมด ตอง ไมเกินจํานวน
ชั่วโมงที่กําหนดในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา แลวตั้งชื่อหนวยใหนาสนใจสําหรับผูเรียน
2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่นํามาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูแตละหนวย
การเรียนรู โดยเขียนรหัสมาตรฐาน ระดับชั้นและตัวชี้วดั ที่นํามาจัดทําหนวยฯ ทั้งหมด โดยเขียนเปนรหัส
ดังนี้
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ว 1.1 ป. 1/2
ป.1/2
1.1
ว

หมายถึง ตัวชีว้ ัดชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ขอที่ 2
หมายถึง สาระที่ 1 มาตรฐานขอที่ 1
หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร

ม.1/2
1.1
ว

หมายถึง ตัวชีว้ ัดชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ขอที่ 2
หมายถึง สาระที่ 1 มาตรฐานขอที่ 1
หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร

ว 1.1 ม. 1/2

ว 1.1 ม. 4-6/1
ม.4-6/1 หมายถึง ตัวชีว้ ัดชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ขอที่ 1
1.1
หมายถึง สาระที่ 1 มาตรฐานขอที่ 1
ว
หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
3. กําหนดสาระสําคัญสําหรับแตละหนวยการเรียนรู เปนขอความที่ระบุวาผูเรียนรูอะไร
มีทักษะอะไร (อาจจะมีคุณลักษณะอยางไรดวย) และหนวยนีม้ ีคุณคาตอผูเรียนอยางไรในระยะสั้นและ
ระยะยาวโดยรอยเรียงขอมูลของทุกตัวชีว้ ดั และเขียนเปน Concept ภาพรวมของหนวยฯ ที่ตองการใหเปน
องคความรู เปนความเขาใจที่ฝงติดตัวผูเรียนไปเปนเวลานาน และสามารถนํามาใชไดเมื่อตองการ ซึ่งมีวิธี
เขียน 4 แนวทาง ไดแก
3.2 เขียนลักษณะหลักเกณฑ หรือหลักการ เชน “พืชตอบสนองตอแสง เสียง และ
การสัมผัส ซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายนอก” “การบวก คือการนําจํานวนตั้งแตสองจํานวนขึ้นไปมา
รวมกัน จํานวนที่ไดจากการรวมจํานวนตาง ๆ เขาดวยกัน เรียกวา ผลรวม หรือ ผลบวก และใช
เครื่องหมาย + เปนสัญลักษณแสดงการบวก”
3.3 เขียนลักษณะความคิดรวบยอด เชน “พืชและสัตวตองการอาหาร น้ําและอากาศ
เพื่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโต” หรือเขียนแบบความเขาใจที่คงทน เชน“ความเขาใจจํานวนนับ
สัญลักษณที่ใชในสมการ การบวกลบคูณหารจํานวนนับ และความเทากัน ทําใหสามารถแกปญหาภายใต
ขอจํากัดตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได” “การดํารงชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงโดยประยุกตใชแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําใหชีวติ มีความสุข”
3.4 เขียนลักษณะกระบวนการ(กรณีที่ภาพรวมของหนวยฯ เนนกระบวนการ) เชน
หนวยฯ นี้เนนกระบวนการแกปญหา เขียนสาระสําคัญได คือ “การวิเคราะหสาเหตุ ของปญหาอยาง
กวางขวางหลายมิติ กําหนดทางเลือกในการแกสาเหตุของปญหาอยางหลากหลาย เลือกทางเลือก ในการ
แกปญหาอยางเหมาะสม ดําเนินการแกปญหาตามทางเลือกที่กําหนด ประเมินและปรับปรุง การแกปญหา
อยางรอบคอบเปนระยะ ๆ ชวยใหสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ”
ดร.เฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1.

กุมภาพันธ 2552.

4

www.kroobannok.com

3.5 เขียนลักษณะความสัมพันธ เชน “วิธีการดํารงชีวิตของมนุษย มีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศในสายน้ํา”
4. กําหนดระยะเวลา(จํานวนชัว่ โมง)สําหรับแตละหนวยการเรียนรู รวมทุกหนวยฯ แลว
มีจํานวนชั่วโมงเทากับจํานวนชัว่ โมงของรายวิชา
5. กําหนดน้ําหนักคะแนนของแตละหนวยการเรียนรูตามความสําคัญของแตละหนวยฯ
เพื่อการกําหนดคะแนนสําหรับการประเมินผลการเรียนรูของแตละหนวยฯ ใหเหมาะสมตามความสําคัญ
ของแตละหนวยฯ
การจัดทําโครงสรางรายวิชา อาจจะใชแบบฟอรมในการบันทึก ดังตอไปนี้
การจัดทําโครงสรางรายวิชา
โครงสรางรายวิชา................................................ กลุมสาระการเรียนรู..........................................
ชั้น.................................. เวลา..............ชั่วโมง จํานวน............หนวยกิต ภาคเรียนที่.....................
มฐ. ตัวชีว้ ัด
สาระสําคัญ
เวลา น้ําหนัก
ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
(ชั่วโมง) คะแนน

รวมตลอดป/ภาค
การจัดทําหนวยการเรียนรู
การจัดทําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน เปนหนวยการเรียนรูที่มีมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั เปน
เปาหมายของหนวยฯ ขัน้ ตอนนี้ เปนขั้นตอนสําคัญที่สุดของการใชหลักสูตรสถานศึกษา เปนการนํา
มาตรฐานการเรียนรูสูการปฏิบัติในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
การออกแบบการจัดการเรียนรูที่ สพฐ.แนะนํา คือ ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
Backward Design ซึ่งมี 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ไดแก
1) กําหนดเปาหมายการเรียนรู
2) กําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายการเรียนรูที่กําหนด
3) ออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนรูตามเปาหมายที่กําหนด
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ขั้นที่ 1 กําหนดเปาหมายการเรียนรู จากทีเ่ ปนหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน เปาหมาย
การเรียนรูของหนวยฯ ไดแก
ชื่อหนวย....................................................
เปาหมายการเรียนรู
สาระสําคัญ ........................(นํามาจากโครงสรางรายวิชา).................................
ตัวชี้วัด...........(นํามาจากโครงสรางรายวิชาเขียนรหัสและรายละเอียดของแตละตัวชี้วดั )..................
คุณลักษณะ...(นํามาจากตารางการวิเคราะหตัวชี้วดั เพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา หรืออาจจะเลือก
คุณลักษณะทีส่ ําคัญและเดน กําหนดเปนคุณลักษณะของหนวยฯ)..................
ขั้นที่ 2 กําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการนําเปาหมายทุกเปาหมาย
(สาระสําคัญ ตัวชี้วดั ทุกตัวชี้วัด และคุณลักษณะ) มากําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียน
อาจจะใชตาราง ดังนี้
เปาหมาย

หลักฐานที่เปนผลการเรียนรุ
(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน)
สาระสําคัญ
..........................................................................
...................................................................
(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน)
ตัวชี้วัด
ว1.1ป.1/1............................................................ ...........................................................................
(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภารเงาน)
คุณลักษณะ
........................................................................... ………………………………………………..
การกําหนดหลักฐานที่เปนผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยการ
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปไดกําหนดเปน 6 เทคนิคของการประเมินผล
การเรียนรู ดังนี้
1. Selected Response หมายถึง ขอสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู ถูกผิด
2. Constructed Response หมายถึง ขอสอบเติมคํา หรือเติมขอความ หรือเขียน Mind map
3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ เขียนเลาเรื่อง เขียนรายงาน
4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา เชน โตวาที
พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร อาน... แสดงบทบาทสมมุติ(Role play)… ประกอบ
อาหาร.. สืบคนขอมูล......(โดยใช internet ในโรงเรียน)
5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณจริง หรือสภาพชีวิต
จริงนอกสถานศึกษา เชน “สํารวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และนําเสนอผลการสํารวจ” “สํารวจสินคา OTOP
สรุป และนําเสนอผลการสํารวจ” “สัมภาษณชาวตางประเทศ แลวเขียนรายงานสง หรือนํามาเลาใหเพื่อน
นักเรียนฟงในชั่วโมง”
ดร.เฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1.
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6. On-going Tools หมายถึง เปนหลักฐานแสดงการเรียนรูของผูเรียน ที่มีการประเมินผูเรียน
ตลอดเวลา ทุกวัน เชน ผูเรียนบันทึกพฤติกรรม........ หรือการสังเกตพฤติกรรม......ของผูเรียนตลอดเวลา
ตั้งแตตื่น จนหลับนอนทุกวัน
ใน 1 เปาหมายการเรียนรู อาจจะมีหลักฐาน(ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน)มากกวา 1 อยางก็ได เพื่อ
เปนการยืนยัน สรางความมั่นใจใหกับครูผูสอนวา ผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องนัน้ ๆ จริง และหลักฐานที่
เปนผลการเรียนรู 1 อยาง อาจจะตอบไดหลายเปาหมายก็เปนได ก็เขียนซ้ํากันหลายเปาหมายได เนื่องจาก
เปนหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจน
ขั้นที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู แนวดําเนินการ ดังนี้
1) จัดลําดับหลักฐานที่เปนผลการเรียนรู โดยนําหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูทั้งหมด
ที่ระบุในในขัน้ ที่ 2 (หลักฐานที่ซ้ํากัน ใหนํามาจัดลําดับครั้งเดียว) ตามลําดับที่ครูผูสอนจะทําการสอน
ผูเรียน ใหเปนลําดับใหเหมาะสม
2) กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนําหลักฐานที่เปนผลการเรียนรูเปนหลัก
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนทําภาระกิจ หรือผลิตผลงาน/ชิ้นงานไดตามที่กําหนดใน
ขั้นที่ 2 ดวยตัวของผูเรียนเอง โดยครูเปนคนกําหนดกิจกรรมใหผเู รียนเกิดการเรียนรูอ ยางเขาใจ แลว
ทํางานไดบรรลุเปาหมายการจัดการเรียนรูของหนวยฯทีก่ าํ หนด โดยอาจจะออกแบบตารางบันทึก ดังนี้
หลักฐาน
กิจกรรมการเรียนรู
สื่อ อุปกรณ
ชั่วโมง
1................................. กิจกรรมที่ 1(เขียนกิจกรรมหลัก ๆ)
2................................ 1............................................................
2............................................................
3................................ กิจกรรมที่ 2
1..............................................................
2..............................................................
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู 1 ชุดของกิจกรรม อาจจะทําใหผูเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ ทํา
ภาระงานไดตามหลักฐานทีก่ ําหนดหลายหลักฐาน(หลักฐานหลายรายการ)ก็ได หรือ 1 หลักฐาน ตอ 1 ชุด
ของกิจกรรมก็ได อยูใ นดุลพินิจของผูสอน และขณะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ครูควรออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาสมรรถนะ 5 สมรรถนะตามที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางฯใหแกผูเรียนดวย
เมื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดครบทุกหลักฐานแลว ใหนําขอมูลทั้งหมดตั้งแตเริ่มกําหนด
หนวยฯ มาเขียนรายละเอียดลักษณะเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูที่แนะนํา
คือเปนแผนการจัดการเรียนรูใหญ 1 แผนฯ ตอ 1 หนวยการเรียนรู โดยในขั้นกิจกรรมการเรียนรู ใหแยก
กิจกรรม1 ชวง(นําเขาสูบทเรียน-สอน-สรุปประเมิน) ใหตรงกับจํานวนชัว่ โมงในตารางสอน โดยอาจจะ
ใหมีองคประกอบ ดังนี้

ดร.เฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1.
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แผนการจัดการเรียนรูที่...
กลุมสาระการเรียนรู....................................................................รายวิชา..........................................
ชั้น..........................ภาคเรียนที่.............................ปการศึกษา..........................................................
ชื่อหนวยการเรียนรู.................................................................................................เวลา.........ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู
.............................................................................................................................................
ตัวชี้วัด
............................................................................................................................................
สาระสําคัญ
..............................................................................................................................................
สาระการเรียนรู(วิเคราะหจากตัวชีว้ ัดทั้งหมดของหนวยฯ)
ความรู
...........................................................................................................................................
ทักษะ/กระบวนการ
............................................................................................................................................
คุณลักษณะ
...........................................................................................................................................
กิจกรรมการเรียนรู
..........................................................................................................................................
สื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู
..........................................................................................................................................
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
เปาหมาย
หลักฐาน
วิธีวัด
เครื่องมือวัด
สาระสําคัญ
................................. .................................... ................................... ..................................
ตัวชี้วัด
................................... ................................... .................................
ว1.1ป.1/1
ว1.1ป.1/2
.................................. .................................. .................................
คุณลักษณะ
................................... .................................. ................................... ..................................
จากนี้ ครูผูสอนตองสรางเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามที่กําหนดขางบนใหครบ
ดร.เฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1.
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การประเมินหนวยการเรียนรู
เมื่อครูผูสอนออกแบบการจัดการเรียนรูเรียบรอยแลว ควรใหผูเชีย่ วชาญ(ครูสอนในกลุมสาระ
การเรียนรูเดียวกัน)อยางนอย 3 คน ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของหนวยการจัดการเรียนรู
ที่จะนําไปจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยอาจจะใชแบบประเมิน ดังนี้
แบบประเมินการจัดทําหนวยการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู................................................ชื่อหนวยการจัดการเรียนรู....................................
ชั้น............................เวลา..........................ครูผูสอน....................................................................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงในชือ่ ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
4 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ุด
3 หมายถึง เหมาะสมมาก
2 หมายถึง เหมาะสมนอย
1 หมายถึง เหมาะสมนอยทีส่ ุด
รายการ
ความเหมาะสม
4

3

2

1

1.ชื่อหนวยฯ กระทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ นาสนใจ
2.มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วดั มีความเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม
3.ความสอดคลองของสาระสําคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู และตัวชีว้ ัด
4.ความครอบคลุมของสาระสําคัญกับตัวชีว้ ัดทั้งหมดของหนวยฯ
5.ความเหมาะสมของจํานวนชั่วโมง
6.ความครบถวนของสาระการเรียนรูกับตัวชี้วดั
7.ความครบถวนของทักษะ/กระบวนการกับตัวชี้วดั
8.ความครบถวนของคุณลักษณะกับตัวชี้วดั
9.ความเหมาะสมของหลักฐานผลการเรียนรูกับเปาหมายของหนวยฯ
10.กิจกรรมการเรียนรู สามารถทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ/กระบวนการ
และคุณลักษณะ ครบตามตัวชี้วัดของหนวยฯ และเนนสมรรถนะสําคัญที่
หลักสูตรแกนกลางฯ กําหนด
11.ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู
12.ความเหมาะสมของวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู
13.ความเหมาะสมของเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู
14.ความเหมาะสมของเกณฑการวัด และประเมินผลการเรียนรู
15.หนวยการเรียนรูสามารถนําไปจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดจริง
รวมคะแนน/สรุปผลการประเมิน
หรือ คะแนนเฉลี่ย

ดร.เฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1.
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เกณฑการตัดสินคุณภาพของหนวยการเรียนรู
กรณีใชคะแนนรวม
คะแนน 15-30 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 31-40 หมายถึง พอใช
คะแนน 41-50 หมายถึง ดี
คะแนน 51-60 หมายถึง ดีมาก
กรณีใชคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง พอใช
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง ดีมาก
เมื่อหนวยการเรียนรูที่ไดออกแบบมีคุณภาพผานเกณฑการประเมินแลว ครูผูสอนจึงนําไปจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด และมีคณ
ุ ภาพ
ตามที่ สพท.ไดมุงหมายไว
ตัวอยางการออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(ปรับปรุงจากหนวยการจัดการเรียนรูที่จัดทําโดย นายประยูร อุนเรือน ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียน
วัดสันตนธง สพท.ลําพูน เขต 1)
จัดทําโครงสรางรายวิชา ดําเนินการ ดังนี้

ดร.เฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1.
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โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2 หนวยกิต
ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
1.

2.

กลไกอัตโนมัติใน
รางกายมนุษย

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

การไดรับสารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสมกับวัย ทําใหระบบตาง ๆ ของรางกาย
ทํางานเปนปกติ สงผลใหรางกายเจริญเติบโตอยางปกติสมวัย

10

12.50

ความเขาใจความสัมพันธของการอยูรวมกัน ของสิ่งมีชีวิตในแหลงตาง ๆ ทําให
มนุษยสามารถจัดการกับระบบนิเวศไดอยางเหมาะสม สงผลใหชีวิตตาง ๆ ในโลก
อยูรวมกันอยางสมดุล

14

17.50

มาตรฐานการเรียนรู /
ตัวชี้วัด

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
กลุมสิ่งมีชีวิตในโลก ว 1.2 ป. 6/1
ลวนเกีย่ วของสัมพันธ ว 1.2 ป. 6/2
กัน
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

สาระสําคัญ

ดร.เฉลิม ฟกออน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1.
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มาตรฐานการเรียนรู /
ตัวชี้วัด
ทรัพยากรธรรมชาติ ว 2.2 ป. 6/1
และสิ่งแวดลอมอันล้ํา ว 2.2 ป. 6/2
คา
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
สารและสสารมี
ว 3.1 ป. 6/1
คุณสมบัติเฉพาะตัว 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

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
3.

4.

www.kroobannok.com

เวลา
(ชั่วโมง)
การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ มอย า งถู ก วิ ธี ทํ า ให ม นุ ษ ย มี
12
ทรัพยากรธรรมชาติไวใชประโยชนอยางเพียงพอ และอยูในสภาพแวดลอมที่มี
คุณภาพดีอยางยั่งยืน

น้ําหนัก
คะแนน
15.00

ความเขาใจคุณสมบัติของสารชนิดตาง ๆ ทําใหสามารถใชประโยชนจากสารตาง ๆ
ในชีวิตประจําวันไดอยางปลอดภัย

17.50

สาระสําคัญ
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12
มาตรฐานการเรียนรู /
ตัวชี้วัด
พลังงานและไฟฟา
ว 5.1 ป. 6/1
ปจจัยพืน้ ฐานของชีวิต 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. 6/1-8
หินกับโลกความ
ว 6.1 ป. 6/1
สัมพันธเมื่อครั้งดึก
ว 6.1 ป. 6/2
ดําบรรพ
ว 6.1 ป. 6/3
ว 8.1 ป. 6/1-8
อวกาศและ
ว 7.1 ป. 6/1
ความกาวหนาของ
ว 7.2 ป. 6/1
เทคโนโลยีอวกาศ
ว 8.1 ป. 6/1-8

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
5.

6.

7.

www.kroobannok.com

เวลา
(ชั่วโมง)
การใช ไ ฟฟ า และการต อ วงจรไฟฟา เพื่ อ การใช ป ระโยชน เ ฉพาะตาง ๆ ในการ
10
ดํารงชีวิตประจําวัน อยางเขาใจ และระมัดระวัง ทําใหสามารถใชประโยชนจาก
ไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

น้ําหนัก
คะแนน
12.50

ความเขาใจลักษณะของหินตลอดจนภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก ทําใหสามารถใชชีวิตไดอยางปลอดภัย

8

10.00

ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงในอวกาศและความเจริ ญ ก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีอวกาศ ทําใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณในปจจุบันไดอยาง
เหมาะสม

12

15.00

80

100.00

สาระสําคัญ

รวมตลอดป / ภาค
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1. จัดทําหนวยการเรียนรู โดยนําแตละหนวยการเรียนรูจากโครงสรางรายวิชามาออกแบบ
การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค Backward Design ดังตัวอยางหนวยที่ 5 พลังงานและไฟฟาปจจัยพื้นฐานของชีวิต
ชื่อหนวยการเรียนรู “พลังงานและไฟฟาปจจัยพืน้ ฐานของชีวิต”
เปาหมายการเรียนรู
สาระสําคัญ
การใชไฟฟา และการตอวงจรไฟฟาเพื่อการใชประโยชนเฉพาะตาง ๆ ในการดํารงชีวติ
ประจําวัน อยางเขาใจ และระมัดระวัง ทําใหสามารถใชประโยชนจากไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ว 5.1 ป. 6/1 ทดลองและอธิบายการตอวงจรไฟฟาอยางงาย
ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
ว 5.1 ป. 6/3 ทดลองและอธิบายการตอเซลลฟาแบบอนุกรม และนําความรูไปใชประโยชน
ว 5.1 ป. 6/4 ทดลองและอธิบายการตอหลอดไฟฟาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนําความรู
ไปใชประโยชน
ว 5.1 ป. 6/5 ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟทีม่ ีกระแสไฟฟาผาน และ
นําความรูไปใชประโยชน
ว 8.1 ป. 6/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กาํ หนดให
และตามความสนใจ
ว 8.1 ป. 6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา คาดการณ สิ่ง
ที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ป. 6/3 เลือกอุปกรณและวิธีการสํารวจตรวจสอบที่ถูกตองเหมาะสมใหไดผลที่
ครอบคลุมและเชื่อถือได
ว 8.1 ป. 6/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะหและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนาํ เสนอผลและขอสรุป
ว 8.1 ป. 6/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป
ว 8.1 ป. 6/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
ว 8.1 ป. 6/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริง มีเหตุผลและมี
ประจักษพยานอางอิง
ว 8.1 ป. 6/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจาและเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ
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คุณลักษณะ
1. ใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวันอยางปลอดภัย
2. ใชไฟฟาอยางประหยัด
หลักฐานที่เปนผลการเรียนรู
เปาหมาย
หลักฐานที่เปนผลการเรียนรู
สาระสําคัญ
1. ทดสอบปรนัยเลือกตอบ
การใชไฟฟา และการตอวงจรไฟฟาเพื่อการใช
2. การทดลองเกี่ยวกับไฟฟาของหนวยฯ
ประโยชนเฉพาะตาง ๆ ในการดํารงชีวิต
3. เขียน Mind map สรุปองคความรูเกี่ยวกับ
ประจําวัน อยางเขาใจ และระมัดระวัง ทําให
การทดลองตาง ๆ ของหนวย
สามารถใชประโยชนจากไฟฟาอยางประหยัด
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ว 5.1 ป. 6/1 ทดลองและอธิบายการตอวงจรไฟฟา 1. การทดลองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย
2.เขียน Mind map สรุปการตอวงจรไฟฟา
อยางงาย
อยางงาย
ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟาและ
ฉนวนไฟฟา

ว 5.1 ป. 6/3 ทดลองและอธิบายการตอเซลลฟา
แบบอนุกรม และนําความรูไปใชประโยชน
ว 5.1 ป. 6/4 ทดลองและอธิบายการตอหลอด
ไฟฟาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนําความรู
ไปใชประโยชน
ว 5.1 ป. 6/5 ทดลองและอธิบายการเกิด
สนามแมเหล็กรอบสายไฟทีม่ ีกระแสไฟฟาผาน
และนําความรูไปใชประโยชน

1. การทดลองสมบัติตัวนําไฟฟาและ
ฉนวนไฟฟา
2.เขียน Mind map สรุปคุณสมบัติของตัวนํา
ไฟฟา และฉนวนไฟฟา
1. การทดลองการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
2.เขียน Mind map สรุปการตอเซลลไฟฟา
แบบอนุกรม
1. การทดลองการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม
และขนาน
2.เขียน Mind map สรุปการตอเซลลไฟฟา
แบบอนุกรม และแบบขนาน
1. การทดลองการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา
2.เขียน Mind map สรุปการเกิดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา
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เปาหมาย
หลักฐานที่เปนผลการเรียนรู
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 1. การทดลองเกี่ยวกับไฟฟาของหนวยฯ
และจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การ
แกปญหา รูว าประกฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
สวนใหญ มีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบไดภายใตขอมูล และเครื่องมือที่มี
อยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน
คุณลักษณะ
1. ใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวันอยางปลอดภัย 1.รายงานการใชพลังงานไฟฟาใน
ชีวติ ประจําวัน
2. ใชไฟฟาอยางประหยัด
ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยดําเนินการ ดังนี้
1. จัดลําดับหลักฐานที่เปนผลการเรียนรู
1.1 การทดลองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย
1.2 เขียน Mind map สรุปการตอวงจรไฟฟาอยางงาย
1.3 การทดลองสมบัติตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
1.4 เขียน Mind map สรุปคุณสมบัติของตัวนําไฟฟา และฉนวนไฟฟา
1.5 การทดลองการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
1.6 เขียน Mind map สรุปการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
1.7 การทดลองการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน
1.8 เขียน Mind map สรุปการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม และแบบขนาน
1.9 การทดลองการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา
1.10 เขียน Mind map สรุปการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา
1.11 ทดสอบปรนัยเลือกตอบ
1.12 รายงานการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน
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2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู(10 ชั่วโมง)
หลักฐาน
1.1 การทดลองการตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย
1.2 เขียน Mind map
สรุปการตอวงจรไฟฟา
อยางงาย
1.3 การทดลองสมบัติ
ตัวนําไฟฟาและ
ฉนวนไฟฟา
1.4 เขียน Mind map
สรุปคุณสมบัติของ
ตัวนําไฟฟา และ
ฉนวนไฟฟา
1.5 การทดลองการตอ
เซลลไฟฟาแบบ
อนุกรม
1. 6 เขียน Mind map
สรุปการตอเซลลไฟฟา
แบบอนุกรม
1.7 การทดลองการตอ
หลอดไฟฟาแบบ
อนุกรมและขนาน
1.8 เขียน Mind map
สรุปการตอเซลลไฟฟา
แบบอนุกรม และแบบ
ขนาน

กิจกรรม
1. ศึกษาและเขียนวงจรไฟฟาอยางงาย
2.ทดลองตอวงจรไฟฟาอยางงาย
3.เขียน Mind map สรุปองคความรู

สื่อ อุปกรณ
ชั่วโมง
1.ภาพวงจรไฟฟาอยาง
2
งาย
2.วัสดุ อุปกรณการตอ
ไฟฟาอยางงาย

1.ศึกษาอุปกรณไฟฟาทีใ่ ชใน
ชีวิตประจําวัน และทําความรูจ ักตัวนํา
ไฟฟา และฉนวนไฟฟา
2.ทดลองตอวงจรไฟฟาอยางงาย โดยใช
วัสดุที่เปนฉนวน และวัสดุทเี่ ปนตัวนํา
ไฟฟา
3.จัดทํา Mind map สรุปคุณสมบัติของ
ตัวนําไฟฟา และฉนวนไฟฟา
1.ศึกษาการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม
2.ทดลองตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม
3.จัดทํา Mind map สรุปความรูการตอ
ไฟฟาแบบอนุกรม

1.อุปกรณไฟฟาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.วัสดุที่เปนตัวนําไฟฟา
และฉนวนไฟฟา
3.อุปกรณการตอไฟฟา
อยางงาย

2

1.อุปกรณการทดลองตอ
ไฟฟาแบบอนุกรม

2

1.ศึกษาการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน
1.หลอดไฟฟา และ
2.ทดลองตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม และ อุปกรณการตอ
วงจรไฟฟาแบบอนุกรม
แบบขนาน
3.เขียน Mind map สรุปองคความรูเกี่ยวกับ และแบบขนาน
การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม และแบบ
ขนาน

2
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หลักฐาน
1.9 การทดลองการเกิด
สนามแมเหล็กไฟฟา
1.10 เขียน Mind map
สรุปการเกิด
สนามแมเหล็กไฟฟา
1.11ทดสอบปรนัย
เลือกตอบ
1.12 รายงานการใช
พลังงานไฟฟาใน
ชีวิตประจําวัน
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กิจกรรม
สื่อ อุปกรณ
ชั่วโมง
1.ทดลองการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา
1.วัสดุ อุปกรณเกีย่ วกับ
2
2.เขียน Mind map สรุปองคความรูเกี่ยวกับ การทดลองการเกิด
การเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา และการใช สนามแมเหล็กไฟฟา
ประโยชน
3.ทดสอบปรนัยเลือกตอบ

1.เก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟารายเดือน 1.ใบแจงการใชไฟฟา
จากสํานักงานไฟฟา
ของบานของนักเรียน
2.สรุปและรายงานเปรียบเทียบการใช
พลังงานไฟฟา และคาใชจายในการใช
พลังงานไฟฟาของบานของนักเรียน

นอก
เวลา

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา ว 16106 วิทยาศาสตร 6 ชั้น ป.6 ปการศึกษา 2552
ชื่อหนวยการเรียนรู พลังงานและไฟฟาปจจัยพื้นฐานของชีวติ
เวลา 10 ชั่วโมง
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว 5.1 ป. 6/1 ทดลองและอธิบายการตอวงจรไฟฟาอยางงาย
ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
ว 5.1 ป. 6/3 ทดลองและอธิบายการตอเซลลฟาแบบอนุกรม และนําความรูไปใชประโยชน
ว 5.1 ป. 6/4 ทดลองและอธิบายการตอหลอดไฟฟาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนําความรู
ไปใชประโยชน
ว 5.1 ป. 6/5 ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟทีม่ ีกระแสไฟฟาผาน และ
นําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การ
แกปญหา รูว าประกฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ มีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย และ
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ตรวจสอบไดภายใตขอมูล และเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ตัวชี้วัด
ว 8.1 ป. 6/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กาํ หนดให
และตามความสนใจ
ว 8.1 ป. 6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา คาดการณ
สิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ป. 6/3 เลือกอุปกรณและวิธีการสํารวจตรวจสอบที่ถูกตองเหมาะสมใหไดผลที่
ครอบคลุมและเชื่อถือได
ว 8.1 ป. 6/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะหและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไวนาํ เสนอผลและขอสรุป
ว 8.1 ป. 6/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป
ว 8.1 ป. 6/6 แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
ว 8.1 ป. 6/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบตามความเปนจริง มีเหตุผลและมี
ประจักษพยานอางอิง
ว 8.1 ป. 6/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจาและเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ
สาระสําคัญ
การใชไฟฟา และการตอวงจรไฟฟาเพื่อการใชประโยชนเฉพาะตาง ๆ ในการดํารงชีวติ
ประจําวัน อยางเขาใจ และระมัดระวัง ทําใหสามารถใชประโยชนจากไฟฟาอยางประหยัด ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
ความรู
1. การตอวงจรไฟฟาอยางงาย
2. ตัวนําและฉนวนไฟฟา
3. ตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
4. การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน
5. การเกิดสนามแมเหล็ก
6. ประโยชนของพลังงานไฟฟาและการตอเซลลไฟฟา
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทดลองตอกระแสไฟฟาอยางงาย
2. ทดลองคุณสมบัติของตัวนําและฉนวนไฟฟา
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3. ทดลองตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
4. ทดลองตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนาน
5. ทดลองการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา
คุณลักษณะ
1. ใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวันอยางปลอดภัย
2. ใชไฟฟาอยางประหยัด
กิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งที่ 1 (เวลา 2 ชั่วโมง)
1. การสรางความสนใจ(Engage)
1.1 ครูสนทนากับนักเรียนในชั้นดวยการใหนักเรียนไดมองดูหลอดไฟฟาที่ติดไวบนเพดาน
หองเรียนแลวรวมกันตอบคําถามที่วา
- หลอดไฟฟานั้นสวางไดอยางไร
- กระแสไฟฟามาจากไหนและเดินทางมาไดอยางไร
- กระแสไฟฟาที่เดินทางมานั้นตองอาศัยอุปกรณอะไร
- เราสามารถจะทําใหกระแสไฟฟาเดินทางมาหรือทําใหมันหยุดไดหรือไม
1.2 ครูแจงใหนักเรียนไดทราบวาหนวยการเรียนรูในครั้งนี้เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการตอ
วงจรไฟฟา ซึ่งนักเรียนจะสืบคนและทําการทดลองวา กระแสไฟฟานั้นเดินทางไดอยางไร มีอุปกรณ
ชนิดใดบางทีท่ ําใหกระแสไฟฟาเดินทางได เราจะมีวิธที ําใหกระแสไฟฟาเดินทางไดหรือหยุดการ
เดินทางไดหรือไม อยางไร
2. การสํารวจและคนหา(Explore)
2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยใหมีความสามารถคละกันมีทั้งนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงภายในกลุมประมาณกลุมละ 3 - 4
2.2 นักเรียนแตละกลุมศึกษาการเขียนวงจรไฟฟาอยางงายจากตัวอยางใหรูจักและเขาใจหนาที่
ของอุปกรณแตละชนิด จากนั้นเตรียมอุปกรณการทดลอง โดยครูแนะนําอุปกรณแตละชนิดพรอม
อธิบายสมบัติของวัสดุ วิธีการใชอุปกรณอยางปลอดภัยและขั้นตอนในการปฏิบัติการทดลอง
2.3 แตละกลุม กันปฏิบัติการทดลองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย โดยใหมีการสังเกตขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีการบันทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองจริง ปญหาที่เกิดขึน้
ระหวางการทดลอง
3. การอธิบาย(Explain)
3.1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลความรู ผลการปฏิบัติการทดลอง ตลอดทั้งปญหาอุปสรรคที่
เกิดระหวางการทดลองมารวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
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- วัสดุอุปกรณที่เกีย่ วของกับการเดินทางของกระแสไฟฟา
- การสังเกตผลเมื่อมีการตอวงจรไฟฟาไดครบวงจร
- ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงแกไข
- วิธีการปฏิบตั ิการทดลองใหปลอดภัยจากอันตรายของกระแสไฟฟา
4. การขยายความรู(Elaborate)
4.1 นําขอมูลความรูที่ไดรับมาสรุปดวยการเขียนแผนผังสรุปความรู Mind map
4.2 ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
5. การประเมินผล(Evaluation)
5.1 นักเรียนแตละคนประเมินวิธีการเรียนรูของตนวามีขนั้ ตอนการเรียนรูอยางไร การเรียนรูทํา
ใหนกั เรียนไดรับความรูอยางไร ไดรับความรูมากนอยเพียงใด แลวบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งที่ 2 (เวลา 2 ชั่วโมง)
1. การสรางความสนใจ(Engage)
1.1 ครูสนทนากับนักเรียนโดยใหนกั เรียนไดดูอุปกรณไฟฟาชนิดตาง ๆ วาเปนอยางไร เชน
กาตมน้ําไฟฟา หมอหุงขาวไฟฟา พัดลม เตารีด แลวรวมกันตอบคําถามที่วา
- เครื่องใชไฟฟาแตละอยางใชประโยชนเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร
- เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดมีอุปกรณการทํางานเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
- นักเรียนคิดวาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดมีโอกาสเปนอันตรายตอเราได
หรือไม ถามีอันตรายจะเปนไดอยางไร
- ใหนักเรียนสังเกตวาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดนั้น สวนที่ทาํ ใหมีความ
ปลอดภัยจากไฟฟาดูดนั้นคืออะไร
- วัสดุอุปกรณที่สามารถปองกันไมใหกระแสไฟฟาดูดเราไดนนั้ เรียกวาอะไร และทํา
ดวยวัสดุอะไร
1.2 ครูแจงใหนักเรียนไดทราบวาหนวยการเรียนรูในครั้งนี้เปนการเรียนรูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ
คุณสมบัติของตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา ซึ่งนักเรียนจะสืบคนและทําการทดลองวา วัสดุอุปกรณ
ชนิดใดบางทีก่ ระแสไฟฟาเดินทางผานไดและวัสดุอุปกรณชนิดใดบางที่กระแสไฟฟาเดินทางผานไมได
นอกจากนั้นเราจะมีวิธีอยางไรที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบานและ
ในชีวิตประจําวัน
2. การสํารวจและคนหา(Explore)
2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยใหมีความสามารถคละกันมีทั้งนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงภายในกลุมประมาณกลุมละ 3 - 4
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2.2 นักเรียนเตรียมอุปกรณการทดลอง โดยครูแนะนําอุปกรณแตละชนิดพรอมอธิบายสมบัติ
ของวัสดุ วิธีการใชอุปกรณอยางปลอดภัยและขั้นตอนในการปฏิบัติการทดลอง ดังนี้
2.2.1 ตอวงจรไฟฟาใหครบวงจร คือลังถานพรอมถานไฟฉาย ฐานพรอมหลอดไฟ
และสายไฟดํา-แดง สังเกตแลวบันทึกผล ถาครบวงจรหลอดไฟจะสวาง
2.2.2 นําวัสดุที่เตรียมไวมาตอเขากับวงจรไฟฟาทีละชนิด สังเกตและบันทึกผล
2.2.3 นําลวดทองแดงหรือเปลือกหุมสายไฟมาตอเขากับวงจรหรือเปลี่ยนเปนวัสดุ
อยางอื่นที่เตรียมไวแลวบันทึกผล
2.2.4 เปรียบเทียบผลการทดลองวาวัสดุชนิดใดเปนตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
2.3 แตละกลุม กันปฏิบัติการทดลองการศึกษาคุณสมบัตขิ องวัสดุแตละชนิดที่สามารถให
กระแสไฟฟาไหลผานและไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดโดยการตอวงจรไฟฟาอยางงาย ใหมกี าร
สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บันทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองจริง ปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางการทดดลอง
3. การอธิบาย(Explain)
3.1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลความรู ผลการปฏิบัติการทดลอง ตลอดทั้งปญหาอุปสรรคที่
เกิดระหวางการทดลองมารวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
3.1.1 ชนิดและประเภทของวัสดุอุปกรณทยี่ อมใหกระแสไฟฟาไหลผานและไมยอม
ใหกระแสไฟฟาไหลผานมีอะไรบาง
3.1.2 การสังเกตผลการทดลองของวัสดุอุปกรณแตละชนิดมีผลการสังเกตเปนอยางไร
3.1.3 มีอะไรบางที่เปนวัสดุอุปกรณประเภทเปนตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
3.1.4 ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงแกไข
มีอะไรบาง
3.1.5 วิธีการปฏิบัติการทดลองใหปลอดภัยจากอันตรายของกระแสไฟฟามีอยางไรบาง
4. การขยายความรู(Elaborate)
4.1 นําขอมูลความรูที่ไดรับมาสรุปดวยการเขียนแผนผังสรุปความรู Mind map
4.2 ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
5. การประเมินผล(Evaluation)
5.1 นักเรียนแตละคนประเมินวิธีการเรียนรูของตนวามีขนั้ ตอนการเรียนรูอยางไร การเรียนรูทํา
ใหนกั เรียนไดรับความรูอยางไร ไดรับความรูมากนอยเพียงใด แลวบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งที่ 3 (เวลา 2 ชั่วโมง)
1. การสรางความสนใจ(Engage)
1.1 ครูสนทนากับนักเรียนโดยใหนกั เรียนไดทบทวนประสบการณของตนเกีย่ วกับการไดไป รวมงาน
ตาง ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะตอนกลางคืนจะมีการติดตั้งไฟฟาเพื่อใหมคี วามสวางตามบริเวณตาง ๆ อยางทั่วถึง
และใหสังเกตวาการตอสายไฟฟานั้นเปนอยางไร แลวรวมกันตอบคําถามดังนี้
- ตามบานเรือนที่มีการจัดงานจะมีการตอหลอดไฟฟากันเปนจํานวนมากหรือนอยอยางไร
- การตอหลอดไฟฟาจํานวนมากหลาย ๆ หลอดนั้นมีวิธีการอยางไรจึงทําใหไฟฟาทุก
หลอดสวางได
- การตอหลอดไฟฟาดวยวิธกี ารดังกลาวมีความสะดวกและปลอดภัยหรือไม ถาหาก
ไมปลอดภัยนัน้ อันตรายจะเกิดขึ้นไดอยางไร
- นักเรียนคิดวาควรจะตอหลอดไฟฟาอยางไรเพื่อใหเกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยสูงสุด
1.2 ครูแจงใหนักเรียนไดทราบวาหนวยการเรียนรูในครั้งนี้เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการตอ
เซลลไฟฟาแบบอนุกรม ซึ่งนักเรียนจะสืบคนและทําการทดลองวา การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมนั้น
มีวิธีการอยางไร วัสดุอุปกรณที่ใชมีอะไรบาง มีความปลอดภัยจากกระแสไฟฟาดูดมากนอยเพียงใด
นอกจากนั้นเราจะมีวิธีอยางไรที่จะไดรับความปลอดภัยจากการตอเซลลไฟฟาในบานและใน
ชีวิตประจําวัน
2. การสํารวจและคนหา(Explore)
2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยใหมีความสามารถคละกันมีทั้งนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงภายในกลุม
2.2 นักเรียนเตรียมอุปกรณการทดลอง โดยครูแนะนําอุปกรณแตละชนิดพรอมอธิบาย
คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการใชอุปกรณอยางปลอดภัยและขั้นตอนในการปฏิบัติการทดลอง
2.3 แตละกลุม ปฏิบัติการทดลองการศึกษาการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม แนะนําใหมีการ
สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บันทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองจริง ปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางการทดดลอง
3. การอธิบาย(Explain)
3.1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลความรู ผลการปฏิบัติการทดลอง ตลอดทั้งปญหาอุปสรรคที่
เกิดระหวางการทดลองมารวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้
- วัสดุอุปกรณที่ใชในการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมมีอะไรบาง ตองเลือกอยางไรจึง
จะเหมาะสม
- วิธีการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมที่ใหความสะดวกและปลอดภัยตองปฏิบัติ อยางไร
- การนําวิธีการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมมาใชตอหลอดไฟฟาในบานทําไดอยางไร
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- ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงแกไขมี
อะไรบาง
- วิธีการปฏิบตั ิการทดลองใหปลอดภัยจากอันตรายของกระแสไฟฟามีขั้นตอนอยางไร
4. การขยายความรู(Elaborate)
4.1 นําขอมูลความรูที่ไดรับมาสรุปดวยการเขียนแผนผังสรุปความรู Mind map
4.2 ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
5. การประเมินผล(Evaluation)
5.2 นักเรียนแตละคนประเมินวิธีการเรียนรูของตนวามีขนั้ ตอนการเรียนรูอยางไร ตอง
ปรับปรุงแกไขอยางไร การเรียนรูทําใหนกั เรียนไดรับความรูอยางไร ไดรับความรูมากนอยเพียงใด
แลวบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งที่ 4 (เวลา 2 ชั่วโมง)
1. การสรางความสนใจ(Engage)
1.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนในครั้งที่ผานมาวาการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
นั้นเปนอยางไร แลวรวมกันตอบคําถามดังนี้
- ตามบานของนักเรียนมีการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมหรือไม หรือมีการตอหลอด
ไฟฟาอยางไร
- นักเรียนคิดวาการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมมีขอดีและขอเสียอยางไร มีอันตราย
มากนอยเพียงใด
- นักเรียนคิดวาจะมีวิธีการตอหลอดไฟฟาอยางอื่นอีกไดหรือไม และจะมีวิธการตอ
อยางไร
1.2 ครูแจงใหนักเรียนไดทราบวาหนวยการเรียนรูในครั้งนี้เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการตอหอลด
ไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน ซึ่งนักเรียนจะสืบคนและทําการทดลองวา การตอหลอดไฟฟาแบบ
อนุกรมและแบบขนานนั้นมีวิธีการอยางไร วัสดุอุปกรณที่ใชมีอะไรบาง มีความปลอดภัยจาก
กระแสไฟฟาดูดมากนอยเพียงใด นอกจากนั้นเราจะมีวธิ ีอยางไรที่จะไดรับความปลอดภัยจากการตอ
หลอดไฟฟาในบานและในชีวิตประจําวัน
2. การสํารวจและคนหา(Explore)
2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยใหมีความสามารถคละกันมีทั้งนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงภายในกลุม
2.2 นักเรียนเตรียมอุปกรณการทดลอง โดยครูแนะนําอุปกรณแตละชนิดพรอมอธิบายสมบัติ
ของวัสดุ วิธีการใชอุปกรณอยางปลอดภัยและขั้นตอนในการปฏิบัติการทดลอง
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2.3 แตละกลุม ปฏิบัติการทดลองการศึกษาการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน
แนะนําใหมีการสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บันทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองจริง ปญหาที่เกิดขึน้ ระหวางการทดดลอง
3. การอธิบาย(Explain)
3.1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลความรู ผลการปฏิบัติการทดลอง ตลอดทั้งปญหาอุปสรรคที่
เกิดระหวางการทดลองมารวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นตอไปนี้
- วัสดุอุปกรณที่ใชในการตอหลอดไฟฟามีอะไรบาง
- วิธีการตอหลอดไฟฟาที่ใหความสะดวกและปลอดภัยตองปฏิบัติอยางไร
- การนําวิธีการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนานมาใชตอหลอดไฟฟาใน
บาน
- ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงแกไข
- วิธีการปฏิบตั ิการทดลองใหปลอดภัยจากอันตรายของกระแสไฟฟา
4. การขยายความรู(Elaborate)
4.1 นําขอมูลความรูที่ไดรับมาสรุปดวยการเขียนแผนผังสรุปความรู Mind map
4.2 ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
5. การประเมินผล(Evaluation)
5.1 นักเรียนแตละคนประเมินวิธีการเรียนรูของตนวามีขนั้ ตอนการเรียนรูอยางไร ตอง
ปรับปรุงแกไขอยางไร การเรียนรูทําใหนกั เรียนไดรับความรูอยางไร ไดรับความรูมากนอยเพียงใด
แลวบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งที่ 5 (เวลา 2 ชั่วโมง)
1. การสรางความสนใจ(Engage)
1.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนในครั้งที่ผานมาวาการตอหลอดไฟฟาทัง้ แบบ
อนุกรมและแบบขนานนั้นเปนอยางไร แลวรวมกันตอบคําถามดังนี้
- ตามบานของนักเรียนมีตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมหรือไม หรือมีการตอหลอด
ไฟฟาอยางไร
- นักเรียนคิดวาการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนานมีขอดีและขอเสีย
แตกตางกันอยางไร มีอันตรายมากนอยแตกตางกันเพียงใด
- นักเรียนคิดวาพลังงานไฟฟามีความ จําเปนตอการดํารงชีวิตในปจจุบันมากนอย
เพียงใด ถาหากไมมีไฟฟาเราจะสามารถดําเนินชีวิต ทํางานหรือทําอยางอื่นไดหรือไม เพราะเหตุใด
- นักเรียนคิดวาพลังงานไฟฟาเกิดขึ้นไดอยางไร เราสามารถสรางพลังงานไฟฟาขึ้น
ไดหรือไม และมีวิธีการอยางไร
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1.2 ครูแจงใหนักเรียนไดทราบวาหนวยการเรียนรูในครั้งนี้เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการเกิด
สนามแมเหล็กไฟฟา และการนําความรูเกีย่ วกับพลังงานไฟฟาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันอยาง
ฉลาด คุมคาและปลอดภัย ซึ่งนักเรียนจะสืบคนและทําการทดลอง
2. การสํารวจและคนหา(Explore)
2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยใหมีความสามารถคละกันมีทั้งนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิงภายในกลุม
2.2 นักเรียนเตรียมอุปกรณการทดลอง โดยครูแนะนําอุปกรณแตละชนิดพรอมอธิบายสมบัติ
ของวัสดุ วิธีการใชอุปกรณอยางปลอดภัยและขั้นตอนในการปฏิบัติการทดลอง
2.3 แตละกลุม กันปฏิบัติการทดลองการศึกษาการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา แนะนําใหมีการ
สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บันทึกผลการทดลองโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองจริง ปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางการทดดลอง จากนั้นใหนกั เรียนแตละกลุมชวยกันสืบคนขอมูลความรูเกี่ยวกับ
ประโยชนของพลังงานไฟฟา การใชพลังงานไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความคุมคา ปลอดภัย
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติจากอินเทอรเน็ต หนังสือวิทยาศาสตรทมี่ ีในหองสมุดโรงเรียน
3. การอธิบาย(Explain)
3.1 นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลความรู ผลการปฏิบัติการทดลอง ตลอดทั้งปญหาอุปสรรคที่
เกิดระหวางการทดลองมารวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้
- การเกิดสนามแมเหล็กกับการเกิดพลังงานไฟฟาเกิดขึน้ ไดอยางไร
- แนวทางการสรางพลังงานไฟฟาทดแทนหรือสรางพลังงานไฟฟาอยางงายทําไดอยางไร
- ประโยชนของพลังงานไฟฟากับการดํารงชีวิตประจําวันมีอยางไรบาง
- แนวทางการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด คุมคา ปลอดภัย และไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติทําไดอยางไรบาง
4. การขยายความรู(Elaborate)
4.1 นําขอมูลความรูที่ไดรับมาสรุปดวยการเขียนแผนผังสรุปความรู Mind map
4.2 ตัวแทนของแตละกลุมนําเสนอผลงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
5. การประเมินผล(Evaluation)
5.1. นักเรียนแตละคนประเมินวิธีการเรียนรูของตนวามีขนั้ ตอนการเรียนรูอยางไร การเรียนรู
ทําใหนกั เรียนไดรับความรูอยางไร ไดรับความรูมากนอยเพียงใด แลวบันทึกลงในสมุดบันทึกของ
ตนเอง
5.2 ทดสอบปรนัยเลือกตอบ
5.3 ครูแนะนําใหนกั เรียนอานขอมูลการใชพลังงานไฟฟา และคาใชจายจากใบแจงการใชไฟฟา
ของบานนักเรียน และใหนักเรียนใชไฟฟาอยางประหยัด แลวใหนําใบแจงการใชไฟฟาของบานของ
นักเรียนตลอดป และนําเสนอกอนสอบปลายป
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สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู
1. หลอดไฟฟาตามเพดานในชั้นเรียน
2. วัสดุอุปกรณการทดลองการตอวงจรไฟฟาอยางงาย
3. ของจริงหรือภาพเกีย่ วกับเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ เชน กาตมน้ํา หมอหุงขาว พัดลม เตารีด
4. ภาพการจัดงานที่มีการติดตั้งหลอดไฟเปนจํานวนมาก
5. วัสดุอุปกรณการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม
6. วัสดุอุปกรณการตอหลอดไฟฟาทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน
7. วัสดุอุปกรณการทดลองการเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา
8. อินเทอรเน็ต เว็บไซต หนังสือเรียน เอกสารความรูเกีย่ วกับประโยชนของพลังงานไฟฟา
การใชพลังงานไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความคุมคา ปลอดภัย และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1. วิธีวัดและเครื่องมือวัด
เปาหมายการเรียนรู
สาระสําคัญ
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับไฟฟาและวงจรไฟฟา
ทําใหสามารถใชประโยชนจากไฟฟา
อยางประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ว 5.1 ป. 6/1 ทดลองและอธิบายการตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย
ว 5.1 ป. 6/2 ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟาและ
ฉนวนไฟฟา
ว 5.1 ป. 6/3 ทดลองและอธิบายการตอเซลลฟา
แบบอนุกรม และนําความรูไปใชประโยชน
ว 5.1 ป. 6/4 ทดลองและอธิบายการตอหลอด
ไฟฟาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนําความรู
ไปใชประโยชน
ว 5.1 ป. 6/5 ทดลองและอธิบายการเกิด
สนามแมเหล็กรอบสายไฟทีม่ ีกระแสไฟฟาผาน
และนําความรูไปใชประโยชน

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

1. การทดสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ
2. ตรวจผลงานการเขียนสรุป
ความรูดวย Mind map ทุกครั้ง
3. สังเกตการทดลอง

1. แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ
2. แบบตรวจผลงานการเขียน
Mind map
3. แบบสังเกตการทดลอง

1. สังเกตการทดลองตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย
2. สังเกตการทดลองตัวนําไฟฟา
และฉนวนไฟฟา
3. สังเกตการทดลองการตอเซลล
ฟาแบบอนุกรม
4. สังเกตการทดลองตอหลอด
ไฟฟาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน

1. แบบตรวจผลงานการ
ทดลองตอวงจรไฟฟาอยางงาย
2. แบบสังเกตการทดลอง
ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
3. แบบสังเกตการทดลองการ
ตอเซลลฟาแบบอนุกรม
4. แบบสังเกตการทดลองการ
ตอหลอดไฟฟาทั้งแบบอนุกรม
แบบขนาน
5. แบบสังเกตการทดลองการ
เกิดสนามแมเหล็ก

5. สังเกตการทดลองการเกิด
สนามแมเหล็ก
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เปาหมายการเรียนรู
คุณลักษณะ
1. ใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวันอยาง
ปลอดภัย
2. ใชไฟฟาอยางประหยัด

วิธีการวัด
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เครื่องมือวัด

1. สอบถามวิธีการใชพลังงาน
1. แบบสอบถามวิธีการใช
ไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย พลังงานไฟฟาอยางประหยัด
ในชีวิตประจําวัน
และปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
2. สังเกตพฤติกรรมการใช
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
พลังงานไฟฟา
รูจักใชพลังงานไฟฟา
3.ตรวจขอมูลการใชไฟฟาของ
นักเรียน
(การประเมินผลมาตรฐาน ว8.1 สอดแทรกอยูในการประเมินแตละเรื่อง ทุกเรื่องที่จัดการเรียนรู)
2. เกณฑการวัด
2.1 ขอสอบปรนัย เลือกคําตอบไดถูกตองขอละ 1 คะแนน
2.2 ผลงานการเขียน Mind map
2.2.1 ความชัดเจนของเนื้อหาสาระ
2.2.2 ความสอดคลองกับหัวเรื่อง
2.2.3 ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระกับหัวเรื่อง
2.2.4 การเชื่อมโยงความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย
2.2.5 การนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
2.2.6 รูปแบบการนําเสนอ
2.3 ผลงานการทดลอง
2.3.1 การทดลองตามแผนที่กําหนด
2.3.2 การใชอุปกรณหรือเครือ่ งมือ
2.3.3 การบันทึกผลการทดลอง
2.3.4 การจัดกระทําขอมูลและการนําเสนอ
2.3.5 การสรุปผลการทดลอง
2.3.6 การดูแล การเก็บอุปกรณหรือเครื่องมือ
2.4 การสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน
2.4.1 คําตอบเปนขอความในเชิงบวกได 1 คะแนน
2.4.2 คําตอบเปนขอความในเชิงลบได 0 คะแนน
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2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการรูจักใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด
2.5.1 การเปดไฟฟาใชในหองเรียน
2.5.1 การเปดน้ําใชในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
2.5.3 การเปดพัดลมใชในหองเรียน
2.5.4 การเปดพัดลม เปดไฟฟาทิ้งไวที่ไมใชหองเรียนของตน
2.5.6 การสังเกตและคอยเตือนเพื่อน ๆ กรณีการเปดไฟฟาและพัดลม
2.5.7 การปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส.
3. เกณฑการผาน
3.1 เกณฑการผานรายบุคคล
3.1.1 นักเรียนไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
3.1.2 นักเรียนไดระดับคุณภาพตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไปจาก 3 ระดับคุณภาพของการ
ประเมิน
3.2 เกณฑการผานรายกลุม
3.2.1 จํานวนนักเรียนรอยละ 80 ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม
3.2.2 จํานวนนักเรียนรอยละ 80 ไดระดับคุณภาพตัง้ แตระดับ 2 ขึ้นไปจาก 3 ระดับ
คุณภาพของการประเมิน
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