
แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา ว15101 วิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ช่ือหน่วย วันปิดเทอมของใบหม่อน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    1      เรื่อง รู้จักซอฟต์แวร์ค้นหา  เวลา     1      ช่ัวโมง 
ช่ือครูผู้สอน นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

 ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

 ตัวชี้วัด ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารทำงานร่วมกันและประเมินความน่าเช่ือถือ 
๒.  สาระสำคัญ  
 ซอฟต์แวร์ในการค้นหาหรือท่ีเรียกว่า web search engine มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตทำหน้าท่ีในการ
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่นข้อความ ภาพ เสียงหรือแม้กระท่ังคลิปวิดีโอ ซึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ได้แก่ google bing 
หรือ Yahoo การจะทำให้การค้นหาเกิดประสิทธิภาพนั้นต้องใช้คำค้นท่ีตรงตามความต้องการ คำค้นท่ีส้ัน
กระชับและมีประสิทธิภาพ 
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้  (ประกอบด้วย k / P /A) 
  3.1 อธิบายหน้าท่ีการทำงานของซอฟต์แวร์ค้นหาได้ 
  3.2 สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 นำซอฟต์แวร์ค้นหาไปใช้อย่างมีจริยธรรม 
๔. สาระการเรียนรู้   
  การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการพิจารณาผลการค้นหา 
๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ขั้นนำ    
 6.1 ครูสนทนาซักถามว่านักเรียนสามารถค้นหารูปภา ข้อความ คลิปวิดีโอได้จากท่ีใดได้บ้าง 
(แนวคำตอบ Google Bing Yahoo) ครูสนทนาต่อว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้นักเรียนพบได้ท่ีใด (แนวคำตอบ
อินเทอร์เน็ต) 
          ขั้นสอน 
 6.2 ครูนำเสนอส่ือแนะนำ Web search engine จากนั้นครูแจกใบกิจกรรม ตามล่าหาข้อมูล 
เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องค้นหารูปภาพ ข้อมูล เสียงและวิดีโอจากนั้นให้นักเรียนจดบันทึกผลการค้นหาลงใน
สมุด 
 6.3 ครูสุ่มนักเรียนหรือขออาสาสมัครในการนำเสนอผลงานของตนเอง จำนวน 4-5 คน 
          ขั้นสรุป 



 6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหน้าท่ีของซอฟต์แวร์ค้นหาหรือ Web search engine ครูต้อง
คำถามให้นักเรียนได้ตอบเพื่อเป็นการทบทวน 
7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
      Power point  
 7.2 แหล่งเรียนรู้ 
      ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
8.  การวัดผลและประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน 

 1.อธิบายหน้าท่ีการทำงานของ
ซอฟต์แวร์ค้นหา 
2.เลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ใช้ซอฟต์แวร์ค้นหาอย่างมี
ประสิทธิภาพและคำนึงถึง
จรรยาบรรณ 

 ตรวจใบงาน 
 
สังเกต 
 
 
สังเกต 

 ใบงาน 
 
แบบประเมิน 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
 

 เกณฑ์รูบิค 
5 = ดีมาก 
4 = ดี 
3 = พอใช้ 
1-2 = ปรับปรุง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ปัญหาอุปสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           9.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
         ลงช่ือ……………………………………………………ครูผู้สอน 
                      (นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ) 
         ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.  ความเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
         ลงช่ือ…………………………………………………………… 
              (.....................................................................) 
         ตำแหน่ง............................................................... 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา ว15101 วิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ช่ือหน่วย วันปิดเทอมของใบหม่อน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    2      เรื่อง เท่ียวไหนดี                              เวลา     1      ช่ัวโมง 
ช่ือครูผู้สอน นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 ตัวชี้วัด ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารทำงานร่วมกันและประเมินความน่าเช่ือถือ 
๒.  สาระสำคัญ  
 Web search Engine เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้สำหรับการค้นหาข้อมูล แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ 
Google เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้สำหรับค้นหาท่ีคนนิยมใช้มากท่ีสุด นักเรียนค้นหาแหล่งท่องเท่ียวท่ีชอบ บอก
รายละเอียดของการเดินทางไปเท่ียว ต้ังแต่วิธีการเดินทาง ระยะทางจากจังหวัดท่ีตนเองอาศัยอยู่ไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ได้กำหนดไว้และในจังหวัดนั้นมีแหล่งท่องเท่ียวใดบ้าง 
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
  3.1 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลได้ 
  3.2 อธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 
  3.3 ค้นหาข้อมูลอย่างมีจริยธรรม 
๔. สาระการเรียนรู้   
 ข้อมูลท่ีดีต้องมีความละเอียดครบถ้วน 
๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ขั้นนำ    
 6.1 ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่านักเรียนเคยไปเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆหรือไม่ นักเรียน
หาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวอย่างไร (ครูอาจเปิดคลิปวิดีโอการท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจกับ
นักเรียน 
          ขั้นสอน 
 6.2 ครูแจกใบกิจกรรมเท่ียวไหนดีในใบกิจกรรมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการท่องเท่ียวของ
นักเรียนในจังหวัดท่ีนักเรียนไปมีแหล่งท่องเท่ียวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงใดบ้าง แหล่งท่องเท่ียวที่นักเรียนไปมีการ
เดินทางอย่างไร และให้นักเรียนเลือกตัดสินใจจะไปเดินทางท่องเท่ียวอย่างไร 
 6.3 ครูสุ่มนักเรียนหรือขออาสาสมัครในการนำเสนอผลงานของตนเอง จำนวน 4-5 คน 
           
 



 ขั้นสรุป 
 6.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอภิปรายผลงานของเพื่อน ๆ ท่ีนำเสนอมีความเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร 
7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
      Powerpoint  
 7.2 แหล่งเรียนรู้ 
      ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
8.  การวัดผลและประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน 

 1.ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลได้ 
2. อธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียว 
3.ค้นหาข้อมูลอย่างมีจริยธรรม 
 

 ตรวจใบงาน 
 
ตรวจใบงาน 
 
สังเกต 

 ใบงาน 
 
ใบงาน 
 
แบบประเมิน 
 

 เกณฑ์รูบิค 
5 = ดีมาก 
4 = ดี 
3 = พอใช้ 
1-2 = ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ปัญหาอุปสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           9.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
         ลงช่ือ……………………………………………………ครูผู้สอน 
                      (นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ) 
         ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.  ความเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
         ลงช่ือ…………………………………………………………… 
              (.....................................................................) 
         ตำแหน่ง............................................................... 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา ว15101 วิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ช่ือหน่วย วันปิดเทอมของใบหม่อน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    3      เรื่อง ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ                        เวลา     1      ช่ัวโมง 
ช่ือครูผู้สอน นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 ตัวชี้วัด ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารทำงานร่วมกันและประเมินความน่าเช่ือถือ 
๒.  สาระสำคัญ  
 ข้อมูลท่ีพบในอินเทอร์เน็ตมีความน่าเช่ือถือไม่ท้ังหมด การจะนำข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาใช้ต้องศึกษา
แล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ มีแหล่งอ้างอิงท่ีชัดเจน ระบุวันเวลาให้ชัดเจน 
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
  3.1 อธิบายแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้บนอินเทอร์เน็ต 
  3.2 สามารถนำข้อมูลท่ีเช่ือถือได้บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
  3.3 นำข้อมูลท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๔. สาระการเรียนรู้   
 การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.4 ความสามารถในการคิด 

5.5 ความสามารถแก้ปัญหา 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ขั้นนำ    
 6.1 ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าในช่ัวโมงท่ีผ่านมา นักเรียนได้สืบค้นเลือกแหล่งท่องเท่ียวกัน
แล้วในช่ัวโมงนี้นักเรียนจะได้ตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนการเดินทางท่องเท่ียว ครูสนทนาต่อว่าการแจ้ง
พยากรณ์อากาศนักเรียนจะได้พบเห็นท่ัวไปตามส่ือสังคมออนไลน์ 
 6.2 ครูซักถามนักเรียนว่านักเรียนเคยพบเห็นการแจ้งข้อมูลอากาศในแต่ละวันท่ีใดบ้าง (แนว
คำตอบของนักเรียนอาจมีหลากหลาย) ครูสุ่มถามนักเรียนหรือขออาสาสมัคร นักเรียนพบว่าข้อมูลท่ีได้พบนั้น
ถูกต้องหรือไม่และนักเรียนมวีิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องท้ังหมด 
          ขั้นสอน 
 6.3 ครูแจกใบกิจกรรมอากาศวันนี้เป็นอย่างไร ในกิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนสามารถสืบค้น
ข้อมูลพยากรณ์อากาศได้และสามารถเลือกแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ จากนั้นครูให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
     



 
         ขั้นสรุป 
 6.4 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน สรุปหาข้อความหมายข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
  
7. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
      Powerpoint  
 7.2 แหล่งเรียนรู้ 
      ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
8.  การวัดผลและประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน 

  1. อธิบายแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้
บนอินเทอร์เน็ต 
 2.สามารถนำข้อมูลท่ีเช่ือถือได้บน
อินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
3. นำข้อมูลท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 ตรวจใบงาน 
 
ตรวจใบงาน 
 
 
ตรวจใบงาน 

 ใบงาน 
 
ใบงาน 
 
 
ใบงาน 
 

 เกณฑ์รูบิค 
5 = ดีมาก 
4 = ดี 
3 = พอใช้ 
1-2 = ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ปัญหาอุปสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           9.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงช่ือ……………………………………………………ครูผู้สอน 
                      (นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ) 
         ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.  ความเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
         ลงช่ือ…………………………………………………………… 
              (.....................................................................) 
         ตำแหน่ง............................................................... 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา ว15101 วิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ช่ือหน่วย วันปิดเทอมของใบหม่อน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    4      เรื่อง เท่ียวอย่างประหยัด                        เวลา     1      ช่ัวโมง 
ช่ือครูผู้สอน นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 ตัวชี้วัด ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารทำงานร่วมกันและประเมินความน่าเช่ือถือ 
๒.  สาระสำคัญ  
 นักเรียนเลือกเส้นทางการท่องเท่ียวที่ประหยัดท่ีสุด นักเรียนจำเป็นต้องสืบค้นข้อมูลต้ังแต่การเดินทาง 
ราคาต๋ัว ท่ีพัก ร้านอาหาร ค่าต๋ัวเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขการไปเท่ียว 2 วัน 1 คืน ต้องเท่ียวให้ได้
อย่างน้อย 2 จุดในแหล่งท่องเท่ียวนั้น นักเรียนจะพบกับความท้าทายในหน่วยการจัดการเรียนรู้นี้ 
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
  3.1 ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 อธิบายการสืบค้น ข้อมูลไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
  3.3 เลือกเส้นทางการท่องเท่ียวได้ประหยัดท่ีสุด 
๔. สาระการเรียนรู้   
 การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการพิจารณาผลการค้นหา 
๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.4 ความสามารถในการคิด 

5.5 ความสามารถแก้ปัญหา 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ขั้นนำ    
 6.1 ครูสนทนาว่าในช่ัวโมงท่ีผ่านมานักเรียนได้สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวที่นักเรียนต้องการ
เดินทางไปแล้ว ในช่ัวโมงนี้เป็นช่ัวโมงท่ีนักเรียนต้องหาวิธีการไปเท่ียวแบบประหยัดท่ีสุด 
          ขั้นสอน 
 6.2 ครูแจกใบกิจกรรมเท่ียวไทยไปแบบประหยัด ใบกิจกรรมให้นักเรียนระบุแหล่งท่องเท่ียวของ
ตนเองและคิดคำนวณค่าใช้จ่าย การเดินทาง ค่าอาหาร ซื้อของฝาก ให้ประหยัดท่ีสุด 
 6.3 ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลพร้อมกับเปรียบเทียบว่าใครมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ประหยัดท่ีสุด เพราะเหตุใด  
         ขั้นสรุป 
 6.4 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน สรุปหาวิธีการเดินทางท่ีประหยัดท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 



7. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
      Power point  
 7.2 แหล่งเรียนรู้ 
      ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
8.  การวัดผลและประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน 

 1. ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. อธิบายการสืบค้น ข้อมูลไปยัง
แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
3. เลือกเส้นทางการท่องเท่ียวได้
ประหยัดท่ีสุด 
 

 ตรวจใบงาน 
 
ตรวจใบงาน 
 
ตรวจใบงาน 

 ใบงาน 
 
ใบงาน 
 
ใบงาน 
 

 เกณฑ์รูบิค 
5 = ดีมาก 
4 = ดี 
3 = พอใช้ 
1-2 = ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ปัญหาอุปสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           9.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงช่ือ……………………………………………………ครูผู้สอน 
                      (นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ) 
         ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.  ความเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
         ลงช่ือ…………………………………………………………… 
              (.....................................................................) 
         ตำแหน่ง............................................................... 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา ว15101 วิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ช่ือหน่วย วันปิดเทอมของใบหม่อน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    5      เรื่อง คุณพ่อส่งงานด่วน                        เวลา     1      ช่ัวโมง 
ช่ือครูผู้สอน นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 ตัวชี้วัด ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสารทำงานร่วมกันและประเมินความน่าเช่ือถือ 
๒.  สาระสำคัญ  
 นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการส่งงานท้ังงานเอกสาร รปูภาพ เสียง คลิปวิดีโอ บนอินเทอร์เน็ต โดยสมัคร 
email บนเว็บไซต์ก็ได้ และในการสมัคร email นั้นต้องอยู่บนการควบคุมของผู้ปกครอง 
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
  3.1 รู้และเข้าใจอธิบายการส่งงานเอกสารรูปภาพบนระบบเครือข่ายได้ 
  3.2 สามารถเขียนจดหมายเพื่อเตรียมส่ง email ได้ 
  3.3 อธิบาย ตระหนักและมีมารยาทในการเขียนจดหมายรับส่ง 
๔. สาระการเรียนรู้   
 การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการพิจารณาผลการค้นหา 
๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
 5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.4 ความสามารถในการคิด 

5.5 ความสามารถแก้ปัญหา 
๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ขั้นนำ    
 6.1 ครูสนทนากับนักเรียนว่าการติดต่อส่ือสารในปัจจุบันสามารถติดต่อโดยทางใดได้บ้าง (แนว
คำตอบ line facebook email อื่น ๆ) และครูซักถามต่ออีกว่าการติดต่อส่ือสารในปัจจุบันแตกต่างจาก
สมัยก่อนหรือไม่ นักเรียนเคยเขียนจดหมายหรือไม่ การเขียนจด 
          ขั้นสอน 
 6.2 ครูแจกใบกิจกรรมเท่ียวไทยไปแบบประหยัด ใบกิจกรรมให้นักเรียนระบุแหล่งท่องเท่ียวของ
ตนเองและคิดคำนวณค่าใช้จ่าย การเดินทาง ค่าอาหาร ซื้อของฝาก ให้ประหยัดท่ีสุด 
 6.3 ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลพร้อมกับเปรียบเทียบว่าใครมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ประหยัดท่ีสุด เพราะเหตุใด  
         ขั้นสรุป 
 6.4 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน สรุปหาวิธีการเดินทางท่ีประหยัดท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 



7. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
      Powerpoint  
 7.2 แหล่งเรียนรู้ 
      ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต 
8.  การวัดผลและประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการ  เครื่องมือ  เกณฑ์การประเมิน 

 1. ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. อธิบายการสืบค้น ข้อมูลไปยัง
แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
3. เลือกเส้นทางการท่องเท่ียวได้
ประหยัดท่ีสุด 
 

 ตรวจใบงาน 
 
ตรวจใบงาน 
 
ตรวจใบงาน 

 ใบงาน 
 
ใบงาน 
 
ใบงาน 
 

 เกณฑ์รูบิค 
5 = ดีมาก 
4 = ดี 
3 = พอใช้ 
1-2 = ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.1 ปัญหาอุปสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           9.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ลงช่ือ……………………………………………………ครูผู้สอน 
                      (นางสุนันทา สร้อยสวัสด์ิ) 
         ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.  ความเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
         ลงช่ือ…………………………………………………………… 
              (.....................................................................) 
         ตำแหน่ง............................................................... 
         วันท่ี.........................เดือน........................พ.ศ........... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


