ตัวชี้วดั ตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้
ว. 1.1 – 1.4

สาระที่ควรเรียนรู้ สพฐ ตัวเรา
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดํารงชีวติ
หน่ วยการเรียนรู้ ประสาทสัมผัส
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สํารวจ สังเกต เปรียบเทียบ บอกรูปร่างลักษณะ กลิน่ รสชาติ ผิวสัมผัส
ของสิง่ ต่างๆ และจัดกลุ่มสิง่ ต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้เหมาะสม
ตามวัย
สาระการเรียนรู้

การดมกลิน่

นางสังวาล วิบลู ย์พนั ธ์
นางสาวลําดวน ปญั ญาคํา
โรงเรียน ดาราวิทยาลัย

ประสาทสัมผัส
การรับรส
กายสัมผัส

แนวความคิ ดหลัก
การมองเห็น การฟงั การดมกลิน่ การรับรส และผิวกายสัมผัสเป็นการใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ ห้าได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ และผิวกาย ในการรับรูส้ งิ่ ต่างๆ
และช่วยในการจัดกลุ่มของสิง่ ต่างๆ
เนื้ อหา
1.
2.
3.
4.
5.

และ นางธนัชพร คําจันทร์แก้ว

นางสาวศิรพิ รรณ พุทธิมา

การฟงั

การมองเห็น

ผูอ้ อกแบบแผน
ชือ่ นางสาวนภาพิน แดนอินทร์
โรงเรียน เทศบาลวัดปากนํ้า

ตา ใช้ในการมองเห็นรูปร่างลักษณะ ขนาด พืน้ ผิว และสีของสิง่ ต่างๆ
หู ใช้ในการฟงั เสียงว่าทีไ่ ด้ยนิ เป็ นเสียงของอะไร
จมูกใช้ในการดมกลิน่ ต่างๆ เช่น กลิน่ หอม เหม็น
ลิน้ ใช้รบั รส ซึง่ ได้แก่ รสหวาน รสเค็ม รสเปรีย้ ว รสขม
มือและผิวกายใช้สมั ผัสและรับรู้ เพื่อบอกลักษณะผิวสัมผัสของวัตถุต่าง
เช่น ความร้อน เย็น แข็ง อ่อน นุ่ม หยาบ ละเอียด
6. เราสามารถใช้ประสาทสัมผัสแต่ละส่วนในการเปรียบเทียบและจัดกลุ่ม
สิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน

การบูรณาการ
คณิ ตศาสตร์
- การเปรียบเทียบขนาด
- สัญลักษณ์ ตัวเลข
- รูปร่างรูปทรง
ภาษาไทย
- การสือ่ สาร

ประสบการณ์ สาํ คัญ
ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
1. การสํารวจ
2. การสังเกต
3. การเปรียบเทียบ
4. การจัดกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
5. การนําเสนอและสื่อความหมาย
ความรู้พื้นฐาน
รูจ้ กั ชื่อและหน้าทีข่ องอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
-

คําศัพท์ที่ควรรู้
คําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการสัมผัส
ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ผิวกายสัมผัส
คําศัพท์เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทัง้ ห้า ได้แก่
การมองเห็น การฟงั การดม การรับรส การ
สัมผัส
คําศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของสิ่ งของต่างๆ
ที่สาํ รวจพบ
เช่น สีต่าง ๆ รูปร่าง ขนาด ผิวสัมผัส

ภาพรวมแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ลําดับ
เวลา
ชื่อกิ จกรรม
จุดประสงค์หลักของ
(นาที)
กิ จกรรม
1 30 นาที
ตานัน้ สําคัญไฉน ใช้ตาดูและบอกรูปร่าง
ลักษณะ ขนาดและสีของ
สิง่ ของ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- สิง่ ของทีน่ กั เรียนทุกคนไม่รจู้ กั 1
ชิน้
- ผ้าคลุม
- สิง่ ของในห้องเรียนทีน่ กั เรียนทุกคน
รูจ้ กั กลุ่มละ 1 ชิน้

2

30 นาที

ฟงั ซิ... ฟงั ให้ด ี

ใช้หฟู งั จําแนกความ
- กระป๋องนํ้าอัดลมหรือขวดพลาสติก
แตกต่างของเสียงและจัด ทึบ เช่น ขวดนมเปรีย้ ว ทีบ่ รรจุสงิ่ ของ
กลุ่มของสิง่ ของตามเสียงที่ เช่น เมล็ดพืช ทราย ก้อนหิน
ได้ยนิ

3

30 นาที

ดมหาคู่

1. ใช้จมูกดมกลิน่ และบอก
กลิน่ ของสิง่ ต่างๆได้
2. เปรียบเทียบและจับคู่
ดอกไม้ทก่ี ลิน่ เหมือนกัน

- ขวด
- กล่องกระดาษ
- บัตรหมายเลข 1-5
- กระเทียม
- พริกไทย
- ใบกะเพรา
- นํ้าปลา
- ดอกไม้ทม่ี กี ลิน่ เช่น มะลิ กุหลาบ
จําปี ดาวเรือง ดอกแก้ว

4

30 นาที

ลิน้ ชิมรส

ใช้ลน้ิ ชิมรสสิง่ ต่างๆ แล้ว
บอกรสทีช่ มิ ได้

- ผงนํ้าตาล และนํ้าเชื่อม
- ผงเกลือ และนํ้าเกลือ
- ผลมะนาว และนํ้ามะนาว
- ผลมะระ และนํ้ามะระ
- นํ้าทีม่ รี สหวาน เช่น นํ้าเชื่อม
นํ้าหวาน
- นํ้าทีม่ รี สเค็ม เช่น นํ้าเกลือ นํ้าปลา
- นํ้าทีม่ รี สเปรีย้ ว เช่น นํ้ามะนาว นํ้ า
มะขาม
- นํ้าทีม่ รี สขม เช่น นํ้ ามะระ นํ้าใบ
บัวบก
- ถ้วย จาน ช้อน
- บัตรคําศัพท์ หวาน เค็ม เปรีย้ ว ขม

ลําดับ
5

เวลา
(นาที)
30 นาที

ชื่อกิ จกรรม
คลําดู...รูด้ ี

ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม / ข้อควรระวัง
-

จุดประสงค์หลักของ
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
กิ จกรรม
1. สังเกตและบอกพืน้
- กล่อง
ผิวสัมผัสของสิง่ ต่างๆได้ - ของทีม่ พี น้ื ผิวสัมผัสขรุขระหรือเรียบ
2. จัดกลุ่มสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ ี
และมีความแข็งหรือนุ่มต่างกัน เช่น
ผิวสัมผัสเหมือนกันและ
หวี ก้อนกรวด ฟองนํ้า เปลือกหอย
บอกลักษณะของพืน้ ผิวใน
กระดาษทราย สําลี ไม้บรรทัด
การจัดกลุ่ม
ฟองนํ้า ไหมพรม หรืออสิง่ ของอื่นๆ
ในชีวติ ประจําวันของเด็ก

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : ตานัน้ สําคัญไฉน
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
ใช้ตาสังเกตและบอกรูปร่างลักษณะ ขนาดและสี ของสิง่ ของ

ข้อควรคํานึ ง
ของทีน่ ํามาให้เด็กสังเกต
ในครัง้ แรกควรเป็ นของที่
เด็กไม่รจู้ กั แต่มรี ปู ร่าง
ลักษณะทีเ่ หมาะกับระดับ
ความสามารถของเด็กที่
สามารถบอกได้ และมี
หลายสี เพื่อฝึกการสังเกต
ของเด็ก

ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. ครูวางสิง่ ของชิน้ หนึ่งบนโต๊ะหน้าห้องโดยเอาผ้าคลุมไว้ไม่ให้เด็กๆ เห็น
และถามเด็กๆ โดยถามคําถามดังนี้
- เด็กๆ คิดว่าของใต้ผา้ คลุมคืออะไร (เด็กๆ คาดคะเนสิง่ ทีอ่ ยูใ่ ต้ผา้ คลุม)
- เด็กๆ จะทําอย่างไรจึงจะทราบว่าของชิน้ นี้คอื อะไร (เด็กๆ อาจบอกให้ผู้
สอนเปิดให้ดหู รือทําวิธกี ารอื่นๆ)
2. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับชื่อและหน้าทีข่ องอวัยวะต่าง ๆ ทีช่ ่วยในการรับสัมผัส โดยอาจใช้คําถาม
ว่า ตา หู จมูก มือ เท้า เรามีไว้ทาํ อะไร (เด็กๆ บอกหน้าทีข่ องอวัยวะตามความรูเ้ ดิม)

ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
3. ครูทวนคําตอบของเด็กๆ และสรุปโดยเน้นว่าวิธกี ารหนึ่งคือเราต้องใช้ตาในการมองดู ครูเปิดให้ดู
สิง่ ของและนําเด็กๆ สนทนาดังนี้
- เด็กๆ เห็นอะไร (เด็กๆ อาจบอกชื่อสิง่ ของนัน้ ไม่ได้ แต่บอกลักษณะ รูปร่างและสีได้)
- ของสิง่ นี้มรี ปู ร่าง ลักษณะเป็ นอย่างไร (เด็กๆ อาจบอกรูปร่าง เช่น กลม สีเ่ หลีย่ ม ลักษณะ เช่น
แบน หนา หากยังบอกไม่ได้ครูควรช่วยแนะนํ าคําศัพท์ทเ่ี หมาะสม)
- ของสิง่ นี้มสี อี ะไรบ้าง (เด็กๆ บอกสีตามทีส่ งั เกตพบ)
- ของสิง่ นี้มขี นาดเป็ นอย่างไร เมือ่ เทียบกับขนาดมือของเด็กๆ (เด็กๆ บอกขนาดใหญ่หรือเล็กกว่า
มือของเด็กๆ)
- เด็กๆ คิดว่าของสิง่ นี้เอาไว้ทาํ อะไร (เด็กๆ อาจไม่รจู้ กั ครูอาจอธิบายเพิม่ เติมถึงประโยชน์ของ
สิง่ ของชิน้ นัน้ )
- ตาของเรามีประโยชน์อย่างไร (ช่วยให้รรู้ ปู ร่างลักษณะ ขนาดและสีของสิง่ ของ)
4. ครูทบทวนความเข้าใจกับเด็กๆ ว่า การใช้ตาดูทําให้เรารูจ้ กั รูปร่างลักษณะสีและขนาดของสิง่ ของได้
5. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 4 – 5 คน
6. ครูทาํ ข้อตกลงกับเด็กๆ ว่าจะแจกสิง่ ของให้เด็กกลุ่มละ 1 ชิน้ โดยไม่ให้เด็กกลุ่มอื่นๆ เห็น ให้เด็กแต่
ละกลุ่มสังเกตของชิน้ นัน้ ด้วยตา ไม่ให้จบั ไม่ให้ดม และพูดคุยกันเบาๆ แล้วจะให้เล่าลักษณะของของ
สิง่ นัน้ ให้เพื่อนกลุ่มอื่นทายว่าสิง่ ของนัน้ เป็นอะไร โดยห้ามบอกชื่อของสิง่ นัน้ ผูส้ อนอาจทําตัวอย่างให้
ดูก่อนโดยใช้ของชิน้ หนึ่งคลุมผ้าและบอกลักษณะของสิง่ ของใต้ผา้ คลุมให้เด็กๆ ทายว่าคืออะไรหนึ่ง
รอบ เฉลยคําตอบ แล้วจึงแจกของให้แต่ละกลุ่มทํากิจกรรม
7. ให้เด็กสังเกต แล้วให้ตวั แทนกลุ่มออกมาเล่าลักษณะของสิง่ ทีแ่ ต่ละกลุ่มได้สงั เกต เช่น รูปร่าง ขนาด
สี ให้เพื่อนกลุ่มอื่นทาย แล้วจึงเฉลย ทํากิจกรรมจนครบทุกกลุ่ม

ขัน้ สรุป
เด็กและครูรว่ มกันสรุปโดยเด็กอาจตอบคําถามดังนี้
- เด็กๆ รูไ้ ด้อย่างไรว่าสิง่ ของแต่ละชิน้ มีลกั ษณะอย่างไร (ใช้ตาในการดู)
- ตาของเรา ช่วยให้เราทราบอะไรเกีย่ วกับสิง่ ของบ้าง (มองเห็นรูปร่าง สีและขนาด)
- ถ้าเด็กๆ ไม่มตี าจะเป็ นอย่างไร (มองไม่เห็น ไม่ทราบลักษณะของสิง่ ของ)
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรมในการทํากิจกรรม
2. การตอบคําถาม

สิ่ งที่ประเมิ น
การบอกรูปร่างลักษณะ
ขนาด สี ของสิง่ ต่างๆ
โดยใช้ตาดู

ระดับ 1
บอกรูปร่างลักษณะ
ขนาด และสีของสิง่ ที่
สังเกตไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 2
บอกรูปร่างลักษณะ
ขนาด และสีของสิง่ ที่
สังเกตได้โดยครูช่วย
ชีแ้ นะ

ระดับ 3
บอกรูปร่างลักษณะ
ขนาดและสีของสิง่ ที่
สังเกตได้อย่างละเอียด
ด้วยตนเอง

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : ฟังซิ ฟังให้ดี
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
ใช้หฟู งั จําแนกความแตกต่างของเสียงและจัดกลุ่มของสิง่ ของตามเสียงที่
ได้ยนิ
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. ครูนํากระป๋องนํ้าอัดลมหรือขวด 2 ใบทีม่ ลี กั ษณะภายนอกเหมือนกันทุก
ประการและมีน้ําหนักเท่ากัน แต่มขี องทีบ่ รรจุขา้ งในต่างกันมาวางหน้า
ห้อง
2. ร่วมกันสนทนากับเด็กๆ ว่า คิดว่ากระป๋องหรือขวดทัง้ สองใบเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร และ เด็กๆ จะทราบได้อย่างไร (เด็กๆ อาจตอบโดย
ใช้ประสบการณ์เดิมว่าใช้การมอง หรือ สัมผัส หรือ ฟงั เสียง)

กิ จกรรมท้าทาย
- ให้เด็กหาวัสดุใส่ขวด2
ขวด ด้วยตนเองโดย
การเตรียมมาจากบ้าน
และให้เพื่อน ๆ
เปรียบเทียบและจับคู่ใน
วันถัดไป
- เปิดเทปเสียงสัตว์และ
สิง่ ของต่างๆ ให้เด็กๆ
ข้อควรคํานึ ง
ควรสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ในการทํากิจกรรมโดยให้
นักเรียนไม่เล่น ไม่คุยกัน
เพื่อให้การเรียนรูใ้ นการจับ
กลุ่มมีประสิทธิภาพ

ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ให้ตวั แทนเด็ก ออกมาสังเกตกระป๋องหรือขวดทัง้ สองใบด้วยวิธกี ารที่
เด็กๆ ช่วยกันเสนอ
2. ตัวแทนเด็กรายงานผลการสังเกตกับเพื่อนๆ ว่า กระป๋องหรือขวดทัง้ สอง
ใบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และทราบได้อย่างไร (เด็กควรบอกได้
ว่ากระป๋องทัง้ สองมีรปู ร่างลักษณะ ขนาด ความหนัก เท่ากัน แต่มเี สียง
ต่างกัน ทราบจากการเขย่าฟงั เสียง)
3. ครูนําเด็กๆ สนทนาในประเด็นต่อไปนี้ว่า
- เราใช้อะไรในการฟงั เสียง (เราใช้หใู นการฟงั เสียง)
- การได้ยนิ เสียงมีประโยชน์อย่างไร (ทําให้เราแยกความแตกต่างของสิง่ ของได้)
- ครูมขี วดอยูห่ ลายใบ บางขวดมีสงิ่ ของเหมือนกัน บางขวดมีสงิ่ ของต่างกัน จะทําอย่างไรจึงรูว้ ่า
เหมือนหรือต่างกัน หากไม่ให้เปิดดูและไม่ให้ดม (ต้องเขย่าฟงั เสียง)
4. ครูทาํ ความเข้าใจข้อตกลงในการทํากิจกรรมกับเด็ก
4.1 ให้เด็กมารับขวดทีบ่ รรจุสงิ่ ของไว้ภายในคนละ 1 ขวด
4.2 ไม่ให้เด็กเขย่าขวด ก่อนสัญญาณกลอง 5 ครัง้
4.3 เมือ่ เด็กได้ยนิ สัญญาณกลองให้เขย่า ฟงั เสียง และจับกลุ่มขวดทีม่ เี สียง
เหมือนกันกับของตนเอง
4.4 เมือ่ จับกลุ่มได้แล้ว ให้นงลง
ั่
4.5 เขย่าขวดสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าจับกลุ่มได้ถูกต้อง
5. ให้เด็กมารับขวดเพื่อทํากิจกรรมคนละ 1 ขวด ผูส้ อนเคาะสัญญาณด้วย
กลอง 5 ครัง้ ให้เด็กๆ เริม่ ทํากิจกรรม
6. เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณด้วยกลองอีก 5 ครัง้ ถือว่าสิน้ สุดการทํากิจกรรม

7. ครูให้เด็กทีจ่ บั กลุ่มได้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการจับกลุ่มเสียง โดยการลุกขึน้ และเขย่าให้เพื่อน ๆ
ภายในห้องฟงั พร้อม ๆ กันว่า เสียงเหมือนกันทัง้ หมดหรือไม่ อย่างไร
8. หากกลุ่มใดสามารถทําได้ถูกต้องครูกล่าวชมเชยเด็กว่า “หูของหนูฟงั เสียงได้ดจี ริง ๆ” และให้เด็ก
ภายในห้องกล่าวชมเพื่อนๆ ภายในห้องว่า “หูของเธอฟงั เสียงได้ดจี ริง ๆ” หากกลุ่มใดยังไม่ถูกต้อง
ให้เด็กในห้องช่วยกันฟงั เสียงและจัดกลุ่มว่าเสียงนัน้ ควรจะไปอยูก่ ลุ่มใด
9. ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายโดย ใช้คาํ ถามไปสู่การอภิปราย ดังนี้
9.1 รูไ้ ด้อย่างไรว่าขวดไหนเหมือนกัน (ฟงั จากเสียง)
9.2 เสียงทีไ่ ด้ยนิ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตพบ เช่น บางขวดเสียง
สูง บางขวดเสียงตํ่า)
9.3 เราใช้อะไรในการฟงั เสียง และจัดกลุ่มให้ถูกต้อง (ใช้ห)ู
9.4 มีอะไรอีกบ้างทีใ่ ช้หฟู งั เสียงได้ (เด็กๆ อาจบอกชื่อสิง่ ของต่าง ๆ ทีม่ เี สียง)
ขัน้ สรุป
ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่า หูเป็ นประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งทีม่ หี น้าทีใ่ ช้ในการฟงั เสียง และทําให้เรา
แยกความแตกต่างของสิง่ ของได้
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม
2. การตอบคําถาม

สิ่ งที่ประเมิ น
การจัดกลุ่มสิง่ ของตาม
เสียงทีไ่ ด้ยนิ

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
บอกความแตกต่างและจัด บอกความแตกต่างและจัด อธิบายความแตกต่างและ
กลุ่มเสียงไม่ได้
กลุ่มเสียงได้โดยครูช่วย จัดกลุม่ เสียงได้ดว้ ยตนเอง
แนะนํา
และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 3 : …. ดม ดม ดูซิ
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. ใช้จมูกดมกลิน่ และบอกลักษณะของกลิน่ ของสิง่ ต่างๆได้
2. เปรียบเทียบและจับคู่ดอกไม้ทก่ี ลิน่ เหมือนกัน

ข้ อควรคํานึง
- ควรหาสิ่งของที่ให้ เด็กดมที่
ไม่เป็ นอันตราย

ขัน้ นํา(เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. ครูเตรียมขวดทึบ 5 ใบ เขียนหมายเลข 1-5 กํากับ แต่ละใบบรรจุ
กระเทียม นํ้าปลา ใบกะเพรา เม็ดพริกไทย ดอกกุหลาบ
2. ให้เด็กสังเกต แล้วสนทนาซักถาม ด้วยคําถาม ดังนี้
- เด็กมองเห็นอะไรบ้าง (ขวด 5 ใบ)
- เด็กคิดว่าในขวดนี้มอี ะไร (เด็กๆ คาคคะเนตามประสบการณ์และความรูเ้ ดิม)
- เด็กๆจะมีวธิ กี ารอย่างไร ทีท่ าํ ให้รไู้ ด้ว่าอะไรอยูข่ า้ งใน โดยกติกาว่า ห้ามเปิดฝาออกมาดู
และห้ามจับและห้ามเขย่า (เด็กๆ ควรตอบได้ว่า ต้องใช้จมูกดม)
ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. แบ่งกลุ่มเด็กเป็ น 5 กลุ่ม แจกขวดทีเ่ ตรียมไว้ให้เด็กกลุ่มละ 1 ใบ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกต
วิเคราะห์ สนทนา หาคําตอบว่าของในขวดนัน้ คืออะไร
2. ให้ตวั แทนของแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลการสังเกต เช่น กลุ่มของตนเองคิดว่าของทีอ่ ยูใ่ นขวด
นัน้ คืออะไร และมีวธิ กี ารสังเกตอย่างไร ทําไมถึงคิดว่าเป็ นสิง่ นัน้ พร้อมทัง้ เปิดฝาขวดดูพร้อมกัน
ว่า สิง่ ทีแ่ ต่กลุ่มทายนัน้ ถูกต้องหรือไม่
3. แต่ละกลุ่มแลกเปลีย่ นกันดมขวดใบอื่นๆทีย่ งั ไม่ได้ดม และตัวแทนออกมาบอกความเหมือน ความ
แตกต่างของกลิน่ ในขวดแต่ละใบ
4. ครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุปว่า เราทราบว่าข้างในขวดมีอะไรจากการดมกลิน่ และเราพบว่าแต่ละ
ขวดมีกลิน่ ไม่เหมือนกัน เพราะสิง่ ของในขวดเป็ นคนละอย่างกัน
5. ครูถามคําถาม ว่า เด็กๆ คิดว่าเราใช้จมูกจับคู่ดอกไม้ได้หรือไม่ อย่างไร (เด็กๆ ควรตอบว่าทําได้)
6. ครูนํากล่องกระดาษปิดทึบทีเ่ จาะรูเล็กๆ ไว้ให้กลิน่ ออกได้ จํานวน 5 กล่องวางไว้หน้าห้อง ภายใน
แต่ละกล่องมีดอกไม้ เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกจําปา ดอกดาวเรือง ดอกแก้ว บนกล่อง
เขียนหมายเลข 1-5 และมีบตั รหมายเลข 1-5 วางไว้ขา้ งหน้ากล่อง
7. แจกดอกไม้ให้กบั เด็กๆ คนละ 1 ดอก ซึง่ แต่ละคนอาจได้ดอกไม่เหมือนกัน
8. ครูชแ้ี จงให้เด็กๆ ดมกลิน่ ดอกไม้ของตนเอง แล้วไปดมกลิน่ ทีก่ ล่อง เพื่อจับคู่กลิน่ ดอกไม้ในมือของ
ตนเองกับกลิน่ ดอกไม้ในกล่อง เมือ่ จับคู่ได้แล้วให้เด็กๆ หยิบบัตรหมายเลขทีอ่ ยูห่ น้ากล่อง แล้ว
กลับมานังที
่ ข่ องตนเอง
9. ให้เด็กๆ ทะยอยออกมาทํากิจกรรมจนครบทุกคน
10. ครูเฉลยคําตอบ โดย ให้เด็กทีไ่ ด้ดอกไม้ชนิดเดียวกันชูดอกไม้และบัตรหมายเลขขึน้ มา ช่วยกันดู
ว่าตรงกับกล่องหมายเลขใด แล้วผูส้ อนเปิดกล่องทีม่ หี มายเลขเดียวกันให้เด็กๆ ตรวจสอบว่า
ภายในมีดอกไม้ชนิดเดียวกันกับทีเ่ ด็กๆ มีอยู่ หรือไม่ ทําเช่นนี้จนครบทัง้ 5 ใบ
11. ครูชมเชยเด็กๆ ทีส่ ามารถจัดกลุ่มได้ถูกต้องและปฏิบตั ติ ามข้อตกลง

12. ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายว่า โดยการใช้คาํ ถามนําไปสู่การอภิปราย ดังนี้
- เด็กๆ จับคู่ดอกไม้ได้อย่างไร (รูจ้ ากการดมกลิน่ ดอกไม้แต่ละชนิดมีกลิน่ แตกต่างกัน)
- เด็กๆ ใช้อะไรในการดมกลิน่ (ใช้จมูก)
- จมูกมีหน้าทีอ่ ะไรบ้าง (จมูกมีหน้าทีใ่ นการหายใจและดมกลิน่ สิง่ ต่าง ๆ)
- การใช้จมูกดมกลิน่ ทําให้เด็กๆ ทราบอะไรเกีย่ วกับสิง่ ของบ้าง (สิง่ ของต่างๆ มีกลิน่ แตกต่าง
กัน)
- นอกจากดอกไม้และสิง่ ของทีค่ รูเอามายังมีอะไรบ้างทีเ่ ราสามารถดมกลิน่ ได้อกี (เด็กๆ อาจบอก
ชื่อสิง่ ต่างๆ ทีม่ กี ลิน่ ทีเ่ ด็กๆ รูจ้ กั )
ขัน้ สรุป
ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่า จมูกเป็ นประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งทีม่ หี น้าทีใ่ ช้ในการดมกลิน่ และทําให้เรา
แยกความแตกต่างของสิง่ ของทีม่ กี ลิน่ ต่างกันได้
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม
2. การตอบคําถาม
สิ่ งที่ประเมิ น
ระดับ 1
การบอกลักษณะของ
บอกลักษณะของกลิน่
กลิน่ ของสิง่ ของต่าง ๆ
ของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นขวด และ
โดยใช้จมูก
คาดคะเนสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นขวด
ไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 2
บอกลักษณะของกลิน่
ของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นขวด และ
บอกสิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นขวด
ได้โดยครูช่วยชีแ้ นะ

ระดับ 3
บอกลักษณะของกลิน่
ของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นขวด และ
คาดคะเนสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นขวด
นัน้ ได้ถูกต้องด้วยตนเอง
โดยมีเหตุผลประกอบ

การสํารวจ และจับคู่
ดอกไม้ทก่ี ลิน่ เหมือนกัน

ใช้จมูกดมแต่จบั คู่ดอกไม้ ครูตอ้ งชีแ้ นะในการใช้
ใช้จมูกดมและจับคู่
ทีก่ ลิน่ เหมือนกันไม่ได้
จมูกดมและจับคู่ดอกไม้ท่ี ดอกไม้ทก่ี ลิน่ เหมือนกัน
กลิน่ เหมือนกันได้
ได้ถูกต้องด้วยตนเอง

ความสนใจในการร่วม
กิจกรรม

ไม่ตงั ้ ใจร่วมกิจกรรม

ตัง้ ใจร่วมกิจกรรมบาง
ช่วง

ตัง้ ใจร่วมกิจกรรมอย่า
ต่อเนื่อง

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 4 : .....ลิ้ นชิ มรส
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
ใช้ลน้ิ ชิมรสสิง่ ต่างๆ แล้วบอกรสทีช่ มิ ได้

กิ จกรรมท้าทาย
ให้นกั เรียนนําของกินทีม่ ี
รสเหมือนกับทีไ่ ด้ชมิ ไปมา
จากบ้านให้เพื่อน ๆ ชิม
แล้วบอกรสและชื่อสิง่ ของที่
นํามา

ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
ครูนําจานใส่ ผงนํ้ าตาล ผงเกลือ ผลมะนาว และผลมะระ วางหน้าห้อง
ให้เด็กๆ สังเกตและสนทนาร่วมกันว่า
- เด็กๆ รูจ้ กั สิง่ เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร หรือเคยกินหรือไม่ (เด็กๆ อาจตอบตามประสบการณ์และ
ความรูเ้ ดิม เช่น เคยชิม หรือไม่เคยชิม)
- เด็กๆ ทราบหรือไม่ว่าสิง่ เหล่านี้มรี สเป็ นอย่างไร (บางคนอาจจะสามารถบอกรสของสิง่ เหล่านี้ได้
เช่น หวาน เค็ม เปรีย้ วและขม)
- เราจะทราบรสของสิง่ เหล่านี้ได้อย่างไร (ใช้ลน้ิ ในการชิมรส)

ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ให้เด็กๆ ลองชิมนํ้าตาล เกลือ มะนาวและมะระ (อาจฝานเป็ นชิน้ เล็กๆ ให้เด็กชิม) และให้เด็กๆ
บอกรสทีไ่ ด้จากการชิม โดยในการชิมครูอาจให้เด็กๆ นังล้
่ อมวงและส่งของให้ชมิ อย่างละ 1 รอบ
เมือ่ ชิมเสร็จ สนทนาร่วมกันว่าสิง่ ทีช่ มิ มีรสเป็นอย่างไร แล้วครูนําบัตรคําศัพท์เกีย่ วกับรส ทีต่ รงกับ
สิง่ ทีช่ มิ แสดงให้เด็กๆ ฝึกอ่านไปพร้อมๆ กัน จากนัน้ ให้ทุกคนไปล้างปากแล้วจึงกลับมาชิมของกิน
ถัดไป
2. ครูนําถ้วยทีใ่ ส่ นํ้าเชื่อม นํ้าเกลือ นํ้ามะนาว และนํ้ามะระวางหน้าห้อง ให้เด็กๆ สังเกตและสนทนา
ร่วมกันโดยใช้คําถามต่อไปนี้
- สิง่ ทีเ่ ด็กๆ เห็นคืออะไรและมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตพบ เช่น นํ้าใสๆ
อาจมีสจี าง ๆ อยูใ่ นถ้วย)
- เด็กๆ คิดว่านํ้าในแต่ละถ้วยจะมีรสเหมือนกันหรือไม่ และจะทราบได้อย่างไร (เด็กๆ
คาดคะเน และเสนอวิธหี าคําตอบ เช่น ลองชิมรส)
- เราใช้อะไรในการชิมรส (ลิน้ )
3. ให้เด็กๆ แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูชแ้ี จงกับเด็กๆ ว่า จะให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มลองชิมนํ้าทีอ่ ยูใ่ นถ้วย และ
ช่วยกันคิดว่านํ้านัน้ มีรสเป็ นอย่างไร แล้วไปหยิบของทีม่ รี สคล้ายกับนํ้าทีช่ มิ และบัตรคําศัพท์ท่ี
ตรงกันมาวางไว้ในกลุ่ม
4. ให้เด็กๆ ทํากิจกรรม เมือ่ เสร็จแล้วให้ตวั แทนกลุ่มนําเสนอว่าในกลุ่มได้ชมิ นํ้าทีม่ รี สเป็ นอย่างไร
คล้ายกับอะไร และรสนัน้ เรียกว่ารสอะไร (เด็กๆ ควรบอกได้ว่านํ้าทีไ่ ด้ชมิ มีรสคล้ายนํ้าตาลเรียกว่า
รสหวาน มีรสคล้ายเกลือ เรียกว่ารสเค็ม มีรสคล้ายมะระ เรียกว่ารสขม และมีรสคล้ายมะนาว
เรียกว่ารสเปรีย้ ว)
5. ให้เด็กๆ ทํากิจกรรมแบบเดียวกันอีกครัง้ โดยสลับถ้วยนํ้าทีใ่ ห้ชมิ หรืออาจเปลีย่ นเป็นนํ้าชนิด
อื่นๆ และให้เด็กในแต่ละกลุ่มนํ าเสนอว่านํ้ าทีไ่ ด้ชมิ เป็ นรสอะไร ทราบได้อย่างไร (เด็กๆ ควรบอก
ได้ว่านํ้าทีไ่ ด้ชมิ มีรสหวาน เค็ม ขม เปรีย้ ว หรือขม)

6. เด็กและครูรว่ มกันอภิปรายโดยใช้แนวคําถามต่อไปนี้
- สิง่ ทีเ่ ด็กๆ ได้ชมิ มีรสเป็ นอย่างไร (มีรสแตกต่างกัน บางอย่างหวาน บางอย่างเปรีย้ ว บางอย่าง
เค็ม บางอย่างขม)
- เด็กๆ ทราบความแตกต่างของรสได้อย่างไร (โดยใช้ลน้ิ ชิมรส)
- เด็กๆ คิดว่านอกจากนํ้าตาลแล้วยังมีอะไรอีกทีร่ สเหมือนนํ้าตาล (เด็กๆ อาจบอกชื่อสิง่ ทีร่ จู้ กั
เช่น ลูกอม ขนมหวาน)
- นอกจากเกลือแล้วยังมีอะไรอีกทีร่ สเหมือนเกลือ (เด็กๆ อาจบอกชื่อสิง่ ทีร่ จู้ กั เช่น นํ้าปลา)
- นอกจากมะนาวแล้วยังมีอะไรอีกทีร่ สเหมือนมะนาว (เด็กๆ อาจบอกชื่อสิง่ ทีร่ จู้ กั เช่น นํ้ามะขาม
มะม่วงเปรีย้ ว มะยม)
- นอกจากมะระแล้วยังมีอะไรอีกทีร่ สเหมือนมะระ (เด็กๆ อาจบอกชื่อสิง่ ทีร่ จู้ กั เช่น ยา ผัก)
ขัน้ สรุป
ครูและเด็กร่วมกันสรุปว่า ลิน้ เป็ นประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งทีม่ หี น้าทีใ่ ช้ในการรับรส และทําให้เรา
แยกความแตกต่างของสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ รี สชาติต่างกันได้
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม
2. การตอบคําถาม
สิง่ ทีป่ ระเมิน
ระดับ 1
1. การรสของสิง่ ทีช่ มิ โดย เด็กใช้ลน้ิ ชิมรสของสิง่
ใช้ลน้ิ
ต่างๆ แล้วไม่สามารถ
บอกรสของสิง่ นัน้ ได้
อย่างถูกต้อง
2. ความร่วมมือในการ
สนทนาตอบคําถาม
อภิปราย

เด็กมีส่วนร่วมในการ
สนทนา ตอบคําถาม
ร่วมอภิปรายน้อยไม่ค่อย
ตอบคําถามต้องกระตุ้น
ตักเตือนอยูต่ ลอด

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 2
เด็กใช้ลน้ิ ชิมรสของสิง่
ต่างๆ แล้วสามารถบอก
รสของสิง่ นัน้ ได้อย่าง
ถูกต้องโดยครูชแ้ี นะ
เด็กมีส่วนร่วมในการ
สนทนาตอบคําถาม
ร่วมอภิปรายอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความสนใจ

ระดับ 3
เด็กใช้ลน้ิ ชิมรสของสิง่
ต่างๆ แล้วสามารถบอก
รสของสิง่ นัน้ ได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง
เด็กมีส่วนร่วมในการ
สนทนา ตอบคําถาม
ร่วมอภิปรายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ตอบการ
สนทนากับครู ตอบ
คําถามของครูและ ถาม
คําถามเพิม่ เติมด้วย
ความสนใจ

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 5 : ……คลําดู รู้ดี
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. สังเกตและบอกพืน้ ผิวสัมผัสของสิง่ ต่างๆได้
2. จัดกลุ่มสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ ผี วิ สัมผัสเหมือนกันและบอกลักษณะของพืน้ ผิวในการจัดกลุ่ม
ขัน้ นํา
1.

2.

ครูสนทนากับเด็กโดยใช้คําถามเพื่อถามประสบการณ์ของเด็กเกีย่ วกับการใช้มอื ในการทําสิง่ ต่าง
ๆ เช่น
- เราใช้มอื ในการทําอะไรได้บา้ ง (เด็กๆ ตอบจากประสบการณ์และความรูเ้ ดิม เช่น หยิบ จับ
สิง่ ของ)
- ถ้าเราไม่มมี อื เราจะทําอย่างไร (เด็กๆ ตอบจากประสบการณ์และความรูเ้ ดิม เช่นใช้อวัยวะ
ส่วนอื่นแทน)
ครูวางกล่องปิดทึบทีใ่ ส่ของต่างๆ เอาไว้ และสนทนากับเด็ก ดังนี้
- เด็กๆ คิดว่าในกล่องมีอะไรและจะรูไ้ ด้อย่างไร หากมองไม่เห็น (เด็กๆ อาจตอบว่าฟงั เสียง
เขย่า)
- ถ้าเราใช้มอื ล้วงเข้าไปคลําดูจะรูห้ รือไม่ว่าคืออะไร และมีอยูก่ ช่ี น้ิ (เด็กๆ อาจบอกว่ารู)้

ขัน้ สอน
1. ครูใส่ของทีม่ ลี กั ษณะแข็งและนุ่ มแตกต่างกัน 2 ชิน้ ไว้ในกล่องโดยไม่ให้เด็กๆ เห็น
2. ให้เด็กๆ นังล้
่ อมวง แล้วครูนํากล่องใส่ของมาให้เด็กๆ ลองล้วงสัมผัสสิง่ ของในกล่อง โดยมี
ข้อตกลงว่าให้เมือ่ ล้วงแล้วห้ามพูดบอกกับเพื่อนจนกว่าครูจะอนุ ญาตให้พดู ได้
3. เมือ่ เด็กๆ ทุกคนได้ลองสัมผัสแล้ว ครูนําเด็กๆ สนทนาด้วยกันดังนี้
- เด็กๆ คิดว่าในกล่องมีของกีช่ น้ิ (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตพบ ควรตอบได้ว่า 2 ชิน้ )
- เด็กๆ คิดว่าของในกล่องคืออะไร และทราบได้อย่างไร (เด็กๆ บอกเหตุผล โดยควรจะ
อ้างอิงจากลักษณะความแข็งและนุ่มของสิง่ ของ)
- เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่ามีอะไรอยูใ่ นกล่องนี้ (เด็กๆ ควรบอกได้ว่า เรารูจ้ ากการใช้มอื คลํา)
4. ครูเฉลย โดยนําของออกมาจากกล่องให้เด็กๆ สังเกต และอภิปรายร่วมกัน ด้วยคําถามดังนี้
- ของทัง้ สองชิน้ มีความแตกต่างกันอย่างไร (เด็กๆ อาจบอกความแตกต่างหลายอย่าง แต่
ความแตกต่างอย่างหนึ่งทีค่ วรบอกได้คอื มีความแข็งและนุ่ มแตกต่างกัน)
- นอกจากของชิน้ นี้แล้ว ยังมีอะไรทีเ่ ด็กๆ คิดว่านุ่ มอีกบ้าง (เด็กๆ ยกตัวอย่างชื่อสิง่ ของที่
รูจ้ กั )
- นอกจากของชิน้ นี้แล้ว ยังมีอะไรทีเ่ ด็กๆ คิดว่าแข็งอีกบ้าง (เด็กๆ ยกตัวอย่างชื่อสิง่ ของที่
รูจ้ กั )
5. แบ่งกลุ่มเด็ก เป็ นกลุ่มละ 4-5 คน แล้วผูส้ อนแจกตะกร้าทีใ่ ส่ของหลายชนิดให้กลุ่มละ 1 ใบ ให้
เด็กๆ ในแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดกลุ่มสิง่ ของทีแ่ จกให้ตามความแข็งและนุ่ ม

6. เมือ่ เด็กๆ ทํากิจกรรมเสร็จ ให้ตวั แทนกลุ่มนํ าเสนอผลการจัดกลุ่ม และบอกเหตุผลว่าทําไมจึงจัด
กลุ่มเช่นนัน้ (เด็กๆ ควรบอกเหตุผลได้ เช่น จัดตุ๊กตา ไหม พรม และสําลี อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
เพราะนุ่ มเหมือนกัน จัดไม้บรรทัด สมุด ไม้บล๊อก อยูก่ ลุ่มเดียวกันเพราะแข็ง)
7. ครูเปลีย่ นของในกล่อง โดยใส่ของทีม่ ลี กั ษณะพืน้ ผิวเรียบและขรุขระแตกต่างกัน 2 ชิน้ ไว้ในกล่อง
โดยไม่ให้เด็กๆ เห็น ให้เด็กๆ นังล้
่ อมวงและล้วงของในกล่อง ด้วยข้อตกลงเดิม เมือ่ เด็กๆ ทุกคน
ลองสัมผัสเสร็จแล้ว ร่วมกันสนทนาดังนี้
- เด็กๆ คิดว่าในกล่องมีของกีช่ น้ิ (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตพบ ควรตอบได้ว่า 2 ชิน้ )
- เด็กๆ คิดว่าของในกล่องคืออะไร และทราบได้อย่างไร (เด็กๆบอกเหตุผล โดยควรจะ
อ้างอิงจากลักษณะความเรียบและขรุขระของสิง่ ของ)
- เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่ามีอะไรอยูใ่ นกล่องนี้ (เด็กๆ ควรบอกได้ว่า เรารูจ้ ากการใช้มอื คลํา)
8. ผูส้ อนเฉลย โดยนําของออกมาจากกล่องให้เด็กๆ สังเกต และอภิปรายร่วมกันว่า
- ของทัง้ สองชิน้ มีความแตกต่างกันอย่างไร (เด็กๆ อาจบอกความแตกต่างหลายอย่าง แต่
ความแตกต่างอย่างหนึ่งทีค่ วรบอกได้คอื มีความพืน้ ผิวเรียบและขรุขระแตกต่างกัน)
- นอกจากของชิน้ นี้แล้ว ยังมีอะไรทีเ่ ด็กๆ คิดว่ามีผวิ เรียบอีกบ้าง (เด็กๆ ยกตัวอย่างชื่อ
สิง่ ของทีร่ จู้ กั )
- นอกจากของชิน้ นี้แล้ว ยังมีอะไรทีเ่ ด็กๆ คิดว่าผิวขรุขระอีกบ้าง (เด็กๆ ยกตัวอย่างชื่อ
สิง่ ของทีร่ จู้ กั )
9. แบ่งกลุ่มเด็ก เป็ นกลุ่มละ 4-5 คน แล้วผูส้ อนแจกตะกร้าทีใ่ ส่ของหลายชนิดให้กลุ่มละ 1 ใบ ให้
เด็กๆ ในแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดกลุ่มสิง่ ของทีแ่ จกให้ตามความเรียบและขรุขระของพืน้ ผิว
10. เมือ่ เด็กๆ ทํากิจกรรมเสร็จ ให้ตวั แทนกลุ่มนํ าเสนอผลการจัดกลุ่ม และอธิบายเหตุผลว่าทําไมจึง
จัดกลุ่มเช่นนัน้ (เด็กๆ ควรบอกเหตุผลได้ เช่น จัด ไม้บล็อก ไม้บรรทัด แผ่นใส อยูใ่ นกลุ่ม
เดียวกันเพราะผิวเรียบเหมือนกัน จัดลูกมะกรูด ลูกบอลทีผ่ วิ ขรุขระ อยูก่ ลุ่มเดียวกันเพราะผิว
ขรุขระเหมือนกัน)
11. ครูแยกของเป็ น 2 กลุ่มตามความแข็งและนุ่ ม โดยไม่บอกว่าผูส้ อนใช้เกณฑ์อะไร แต่ถามเด็กๆ ว่า
- เด็กๆ คิดว่าทําไมครูแบ่งของเป็น 2 กลุ่ม
- ครูใช้อะไรในการแบ่งกลุ่ม (เด็กๆ ควรตอบได้ว่า ใช้ความแข็งและนุ่ ม)
12. ครูแยกของเป็ น 2 กลุ่มตามพืน้ ผิวเรียบและขรุขระ โดยไม่บอกว่าผูส้ อนใช้เกณฑ์อะไร แต่ถาม
เด็กๆ ว่า
- เด็กๆ คิดว่าทําไมครูแบ่งของเป็ น 2 กลุ่ม
- ครูใช้อะไรในการแบ่งกลุ่ม (เด็กๆ ควรตอบได้ว่า ใช้ความเรียบและขรุขระ)
13. เด็กและครูรว่ มกันสรุป ตามแนวคําถามต่อไปนี้
- เราใช้อะไรในการแบ่งกลุ่มสิง่ ของได้บา้ ง (ความแตกต่างของผิวสัมผัส ได้แก่ แข็ง นุ่ ม เรียบ
และขรุขระ)
- เราทราบได้อย่างไรว่าสิง่ ต่างๆ มีความแข็ง นุ่ ม และเรียบ ขรุขระ (ใช้มอื สัมผัสหรือ
ผิวสัมผัส)

ขัน้ สรุป
ผูส้ อนสรุปอีกครัง้ ว่า มือของเรามีประโยชน์นอกจากหยิบจับสิง่ ของยังช่วยให้เรารับรูค้ วามรูส้ กึ แข็ง
นุ่ม เรียบขรุขระ ของสิง่ ของได้ดว้ ย
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม
2. การตอบคําถาม
เกณฑ์การประเมิน
สิง่ ทีป่ ระเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
การบอกพืน้ ผิวสัมผัส ใช้มอื สัมผัสและบอก ใช้มอื สัมผัสและบอก ใช้มอื สัมผัสและบอกลักษณะพืน้
ของสิง่ ต่างๆ โดยใช้ ลักษณะพืน้ ผิวสัมผัส ลักษณะพืน้ ผิวสัมผัส ผิวสัมผัสของสิง่ ต่างๆ ได้ โดย
มือ
ของสิง่ ต่างๆ ได้โดยครู ของสิง่ ต่างๆ ได้ โดย จําแนกความเหมือนและความ
ชีแ้ นะ
จําแนกความเหมือน แตกต่างของผิวสัมผัสได้และ
และความแตกต่างของ เชื่อมโยงเข้ากับสิง่ ทีเ่ คยพบเห็น
ผิวสัมผัสได้
ในชีวติ ประจําวันได้
การจัดกลุ่มสิง่ ของทีม่ ี จัดกลุ่มสิง่ ของที่
จัดกลุ่มสิง่ ของที่
จัดกลุ่มสิง่ ของทีเ่ หมือนกันได้
ผิวสัมผัสเหมือนกัน
เหมือนกันไม่ได้ตาม เหมือนกันได้ตาม
ตามเกณฑ์ดว้ ยตนเองและ
เกณฑ์
เกณฑ์ โดยครูช่วย
อธิบายเหตุผลของการจัดกลุ่มได้
ชีแ้ นะ

