
ตวัช้ีวดัตามกรอบมาตรฐาน

การเรียนรู ้

     ว. 1.1 – 1.4 

 

ผูอ้อกแบบแผน 

ชือ่ นางสาวนภาพนิ แดนอนิทร ์

โรงเรยีน  เทศบาลวดัปากน้ํา 

และ นางธนชัพร คาํจนัทรแ์กว้  

นางสงัวาล  วบิลูยพ์นัธ ์ 

นางสาวลาํดวน  ปญัญาคาํ 

นางสาวศริพิรรณ  พุทธมิา 

โรงเรยีน   ดาราวทิยาลยั 

 
การบูรณาการ 

คณิตศาสตร ์  

-  การเปรยีบเทยีบขนาด 

- สญัลกัษณ์ ตวัเลข 

- รปูร่างรปูทรง 

ภาษาไทย 

-  การสือ่สาร 

 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สพฐ  ตวัเรา 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์สิง่มชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ 

หน่วยการเรียนรู้  ประสาทสมัผสั  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1. สาํรวจ สงัเกต เปรยีบเทยีบ บอกรปูร่างลกัษณะ กลิน่ รสชาต ิผวิสมัผสั 

ของสิง่ต่างๆ และจดักลุ่มสิง่ต่างๆ ดว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดเ้หมาะสม

ตามวยั  

สาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

แนวความคิดหลกั  

การมองเหน็ การฟงั การดมกลิน่ การรบัรส และผวิกายสมัผสัเป็นการใช ้

ประสาทสมัผสัทัง้หา้ไดแ้ก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และผวิกาย ในการรบัรูส้ ิง่ต่างๆ  

และช่วยในการจดักลุ่มของสิง่ต่างๆ 

เน้ือหา 

1. ตา ใชใ้นการมองเหน็รปูรา่งลกัษณะ ขนาด พืน้ผวิ และสขีองสิง่ต่างๆ  

2. ห ูใชใ้นการฟงัเสยีงว่าทีไ่ดย้นิเป็นเสยีงของอะไร 

3. จมกูใชใ้นการดมกลิน่ต่างๆ เช่น กลิน่หอม เหมน็ 

4. ลิน้ใชร้บัรส ซึง่ไดแ้ก่ รสหวาน รสเคม็ รสเปรีย้ว รสขม  

5. มอืและผวิกายใชส้มัผสัและรบัรู ้เพื่อบอกลกัษณะผวิสมัผสัของวตัถุต่าง  

เช่น ความรอ้น เยน็ แขง็ อ่อน นุ่ม หยาบ ละเอยีด 

6. เราสามารถใชป้ระสาทสมัผสัแต่ละส่วนในการเปรยีบเทยีบและจดักลุ่ม 

สิง่ของทีม่ลีกัษณะเหมอืนหรอืแตกต่างกนั 

   

  

  

   

    
 

ประสาทสมัผสั 

การมองเหน็ 

การรบัรส 
การดมกลิน่ 

การฟงั 

กายสมัผสั 



ประสบการณ์สาํคญั คาํศพัทท่ี์ควรรู้ 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

1. การสํารวจ 

2. การสงัเกต 

3. การเปรยีบเทยีบ 

4. การจดักลุ่ม 

ทกัษะการส่ือสาร 

5. การนําเสนอและสื่อความหมาย 

   

คาํศพัทเ์ก่ียวกบัอวยัวะท่ีใช้ในการสมัผสั 

ไดแ้ก่ ตา ห ูจมกู ปาก ผวิกายสมัผสั 

คาํศพัทเ์ก่ียวกบัประสาทสมัผสัทัง้ห้า ไดแ้ก่ 

การมองเหน็ การฟงั การดม การรบัรส การ

สมัผสั 

คาํศพัทเ์ก่ียวกบัลกัษณะของส่ิงของต่างๆ 

ท่ีสาํรวจพบ 

เช่น สต่ีาง ๆ  รปูรา่ง ขนาด ผวิสมัผสั 

ความรู้พื้นฐาน 

รูจ้กัชื่อและหน้าทีข่องอวยัวะต่างๆ ของรา่งกาย 

ความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

        -  

 



ภาพรวมแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ลาํดบั เวลา 

(นาที) 

ช่ือกิจกรรม จดุประสงคห์ลกัของ

กิจกรรม 

ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1 30 นาท ี ตานัน้ สาํคญัไฉน ใชต้าดแูละบอกรปูร่าง

ลกัษณะ ขนาดและสขีอง

สิง่ของ 

 

- สิง่ของทีน่กัเรยีนทุกคนไม่รูจ้กั   1 

ชิน้ 

- ผา้คลุม 

- สิง่ของในหอ้งเรยีนทีน่กัเรยีนทุกคน

รูจ้กั กลุ่มละ 1 ชิน้ 

2 30 นาท ี ฟงัซ.ิ.. ฟงัใหด้ ี ใชห้ฟูงั จาํแนกความ

แตกต่างของเสยีงและจดั

กลุ่มของสิง่ของตามเสยีงที่

ไดย้นิ 

- กระป๋องน้ําอดัลมหรอืขวดพลาสตกิ

ทบึ เช่น ขวดนมเปรีย้ว ทีบ่รรจสุิง่ของ 

เช่น เมลด็พชื ทราย กอ้นหนิ 

3 30 นาท ี ดมหาคู่ 1. ใชจ้มกูดมกลิน่และบอก

กลิน่ของสิง่ต่างๆได ้

2. เปรยีบเทยีบและจบัคู่

ดอกไมท้ีก่ลิน่เหมอืนกนั 

- ขวด 

- กล่องกระดาษ 

- บตัรหมายเลข 1-5 

- กระเทยีม 

- พรกิไทย 

- ใบกะเพรา 

- น้ําปลา 

- ดอกไมท้ีม่กีลิน่ เช่น มะล ิกุหลาบ 

จาํปี ดาวเรอืง ดอกแกว้ 

4 30 นาท ี ลิน้ชมิรส ใชล้ิน้ชมิรสสิง่ต่างๆ แลว้

บอกรสทีช่มิได ้

- ผงน้ําตาล และน้ําเชื่อม  

- ผงเกลอื และน้ําเกลอื 

- ผลมะนาว และน้ํามะนาว 

- ผลมะระ และน้ํามะระ 

- น้ําทีม่รีสหวาน เช่น น้ําเชื่อม 

น้ําหวาน 

- น้ําทีม่รีสเคม็ เช่น น้ําเกลอื น้ําปลา 

- น้ําทีม่รีสเปรีย้ว เช่น น้ํามะนาว น้ํา

มะขาม 

- น้ําทีม่รีสขม เช่น น้ํามะระ น้ําใบ

บวับก 

- ถว้ย จาน ชอ้น 

- บตัรคาํศพัท ์หวาน เคม็ เปรีย้ว ขม 



ลาํดบั เวลา 

(นาที) 

ช่ือกิจกรรม จดุประสงคห์ลกัของ

กิจกรรม 

ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

5 30 นาท ี คลาํด.ู..รูด้ ี 1. สงัเกตและบอกพืน้

ผวิสมัผสัของสิง่ต่างๆได ้

2.  จดักลุ่มสิง่ต่าง ๆ ทีม่ ี

ผวิสมัผสัเหมอืนกนัและ

บอกลกัษณะของพืน้ผวิใน

การจดักลุ่ม 

 

 

- กล่อง 

- ของทีม่พีืน้ผวิสมัผสัขรขุระหรอืเรยีบ 

และมคีวามแขง็หรอืนุ่มต่างกนั เช่น 

หว ีกอ้นกรวด ฟองน้ํา เปลอืกหอย 

กระดาษทราย สาํล ีไมบ้รรทดั 

ฟองน้ํา ไหมพรม หรอือสิง่ของอื่นๆ 

ในชวีติประจาํวนัของเดก็ 

 

ขอ้เสนอแนะการจดักจิกรรม / ขอ้ควรระวงั 

        -   

   

   

  



ข้อควรคาํนึง 

ของทีนํ่ามาใหเ้ดก็สงัเกต

ในครัง้แรกควรเป็นของที่

เดก็ไมรู่จ้กั แต่มรีปูร่าง

ลกัษณะทีเ่หมาะกบัระดบั

ความสามารถของเดก็ที่

สามารถบอกได ้และมี

หลายส ีเพื่อฝึกการสงัเกต

ของเดก็  
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 : ตานัน้ สาํคญัไฉน 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

 ใชต้าสงัเกตและบอกรปูรา่งลกัษณะ ขนาดและส ีของสิง่ของ 

 

ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

1. ครวูางสิง่ของชิน้หน่ึงบนโต๊ะหน้าหอ้งโดยเอาผา้คลุมไวไ้มใ่หเ้ดก็ๆ เหน็ 

 และถามเดก็ๆ โดยถามคาํถามดงัน้ี  

- เดก็ๆ คดิว่าของใตผ้า้คลุมคอือะไร (เดก็ๆ คาดคะเนสิง่ทีอ่ยูใ่ตผ้า้คลุม)  

- เดก็ๆ จะทาํอย่างไรจงึจะทราบว่าของชิน้น้ีคอือะไร (เดก็ๆ อาจบอกใหผู้ ้

สอนเปิดใหด้หูรอืทําวธิกีารอื่นๆ) 

2. ครสูนทนากบัเดก็เกี่ยวกบัชื่อและหน้าทีข่องอวยัวะต่าง ๆ ทีช่่วยในการรบัสมัผสั โดยอาจใชค้ําถาม

ว่า ตา  ห ู จมกู  มอื  เทา้  เรามไีวท้าํอะไร (เดก็ๆ บอกหน้าทีข่องอวยัวะตามความรูเ้ดมิ) 

 

ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

3. ครทูวนคาํตอบของเดก็ๆ และสรปุโดยเน้นว่าวธิกีารหน่ึงคอืเราตอ้งใชต้าในการมองด ูครเูปิดใหดู้

สิง่ของและนําเดก็ๆ สนทนาดงัน้ี 

- เดก็ๆ เหน็อะไร (เดก็ๆ อาจบอกชื่อสิง่ของนัน้ไมไ่ด ้แต่บอกลกัษณะ รปูรา่งและสไีด)้ 

- ของสิง่น้ีมรีปูรา่ง ลกัษณะเป็นอยา่งไร (เดก็ๆ อาจบอกรปูรา่ง เช่น กลม สีเ่หลีย่ม ลกัษณะ เช่น 

แบน หนา หากยงับอกไมไ่ดค้รคูวรช่วยแนะนําคาํศพัทท์ีเ่หมาะสม) 

- ของสิง่น้ีมสีอีะไรบา้ง (เดก็ๆ บอกสตีามทีส่งัเกตพบ) 

- ของสิง่น้ีมขีนาดเป็นอยา่งไร เมือ่เทยีบกบัขนาดมอืของเดก็ๆ (เดก็ๆ บอกขนาดใหญ่หรอืเลก็กว่า

มอืของเดก็ๆ) 

- เดก็ๆ คดิว่าของสิง่น้ีเอาไวท้าํอะไร (เดก็ๆ อาจไม่รูจ้กั ครอูาจอธบิายเพิม่เตมิถงึประโยชน์ของ

สิง่ของชิน้นัน้) 

- ตาของเรามปีระโยชน์อยา่งไร (ช่วยใหรู้ร้ปูร่างลกัษณะ ขนาดและสขีองสิง่ของ) 

4. ครทูบทวนความเขา้ใจกบัเดก็ๆ ว่า การใชต้าดทูําใหเ้รารูจ้กัรปูรา่งลกัษณะสแีละขนาดของสิง่ของได ้

5. แบ่งกลุ่มเดก็ กลุ่มละ 4 – 5 คน 

6. ครทูาํขอ้ตกลงกบัเดก็ๆ ว่าจะแจกสิง่ของใหเ้ดก็กลุ่มละ 1 ชิน้ โดยไมใ่หเ้ดก็กลุ่มอื่นๆ เหน็ ใหเ้ดก็แต่

ละกลุ่มสงัเกตของชิน้นัน้ดว้ยตา ไมใ่หจ้บั ไมใ่หด้ม และพดูคุยกนัเบาๆ แลว้จะใหเ้ล่าลกัษณะของของ

สิง่นัน้ใหเ้พื่อนกลุ่มอื่นทายว่าสิง่ของนัน้เป็นอะไร โดยหา้มบอกชื่อของสิง่นัน้ ผูส้อนอาจทําตวัอยา่งให้

ดกู่อนโดยใชข้องชิน้หน่ึงคลุมผา้และบอกลกัษณะของสิง่ของใตผ้า้คลุมใหเ้ดก็ๆ ทายว่าคอือะไรหน่ึง

รอบ เฉลยคาํตอบ แลว้จงึแจกของใหแ้ต่ละกลุ่มทํากจิกรรม 

7. ใหเ้ดก็สงัเกต แลว้ใหต้วัแทนกลุ่มออกมาเล่าลกัษณะของสิง่ทีแ่ต่ละกลุ่มไดส้งัเกต เช่น รปูรา่ง ขนาด 

ส ีใหเ้พื่อนกลุ่มอื่นทาย แลว้จงึเฉลย ทาํกจิกรรมจนครบทุกกลุ่ม  

 

 



ขัน้สรปุ 

เดก็และครรูว่มกนัสรุปโดยเดก็อาจตอบคาํถามดงัน้ี 

- เดก็ๆ รูไ้ดอ้ยา่งไรว่าสิง่ของแต่ละชิน้มลีกัษณะอย่างไร (ใชต้าในการด)ู 

- ตาของเรา ช่วยใหเ้ราทราบอะไรเกีย่วกบัสิง่ของบา้ง (มองเหน็รปูรา่ง สแีละขนาด)   

- ถา้เดก็ๆ ไมม่ตีาจะเป็นอย่างไร (มองไมเ่หน็ ไมท่ราบลกัษณะของสิง่ของ) 

 

การประเมินผล 

วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกตพฤตกิรรมในการทาํกจิกรรม  

2. การตอบคาํถาม 

 

 

ส่ิงท่ีประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

การบอกรปูร่างลกัษณะ 

ขนาด ส ีของสิง่ต่างๆ 

โดยใชต้าดู 

บอกรปูร่างลกัษณะ 

ขนาด และสขีองสิง่ที่

สงัเกตไมไ่ด ้

บอกรปูร่างลกัษณะ 

ขนาด และสขีองสิง่ที่

สงัเกตไดโ้ดยครชู่วย

ชีแ้นะ 

บอกรปูร่างลกัษณะ 

ขนาดและสขีองสิง่ที่

สงัเกตไดอ้ยา่งละเอยีด

ดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรคาํนึง 

ควรสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั

ในการทาํกจิกรรมโดยให้

นกัเรยีนไมเ่ล่น  ไมคุ่ยกนั  

เพื่อใหก้ารเรยีนรูใ้นการจบั

กลุ่มมปีระสทิธภิาพ 

 

กิจกรรมท้าทาย 

- ใหเ้ดก็หาวสัดุใส่ขวด2 

ขวด ดว้ยตนเองโดย

การเตรยีมมาจากบา้น 

และใหเ้พื่อน ๆ 

เปรยีบเทยีบและจบัคู่ใน

วนัถดัไป 

- เปิดเทปเสยีงสตัวแ์ละ

สิง่ของต่างๆ ใหเ้ดก็ๆ 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 : ฟังซิ ฟังให้ดี 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

ใชห้ฟูงั จาํแนกความแตกต่างของเสยีงและจดักลุ่มของสิง่ของตามเสยีงที่

ไดย้นิ 

 

ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

1. ครนํูากระป๋องน้ําอดัลมหรอืขวด 2 ใบทีม่ลีกัษณะภายนอกเหมอืนกนัทุก

ประการและมน้ํีาหนกัเท่ากนั แต่มขีองทีบ่รรจขุา้งในต่างกนัมาวางหน้า

หอ้ง  

2. รว่มกนัสนทนากบัเดก็ๆ ว่า คดิว่ากระป๋องหรอืขวดทัง้สองใบเหมอืนหรอื

แตกต่างกนัอยา่งไร และ เดก็ๆ จะทราบไดอ้ย่างไร (เดก็ๆ อาจตอบโดย

ใชป้ระสบการณ์เดมิว่าใชก้ารมอง หรอื สมัผสั หรอื ฟงัเสยีง)  

 

ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

1. ใหต้วัแทนเดก็ ออกมาสงัเกตกระป๋องหรอืขวดทัง้สองใบดว้ยวธิกีารที่

เดก็ๆ ช่วยกนัเสนอ 

2. ตวัแทนเดก็รายงานผลการสงัเกตกบัเพื่อนๆ ว่า กระป๋องหรอืขวดทัง้สอง

ใบเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร และทราบไดอ้ย่างไร (เดก็ควรบอกได้

ว่ากระป๋องทัง้สองมรีปูร่างลกัษณะ ขนาด ความหนกั เท่ากนั แต่มเีสยีง

ต่างกนั ทราบจากการเขยา่ฟงัเสยีง) 

3. ครนํูาเดก็ๆ สนทนาในประเดน็ต่อไปน้ีว่า  

- เราใชอ้ะไรในการฟงัเสยีง (เราใชห้ใูนการฟงัเสยีง) 

- การไดย้นิเสยีงมปีระโยชน์อยา่งไร (ทาํใหเ้ราแยกความแตกต่างของสิง่ของได)้ 

- ครมูขีวดอยูห่ลายใบ บางขวดมสีิง่ของเหมอืนกนั บางขวดมสีิง่ของต่างกนั จะทาํอย่างไรจงึรูว้่า

เหมอืนหรอืต่างกนั  หากไม่ใหเ้ปิดดแูละไมใ่หด้ม  (ตอ้งเขยา่ฟงัเสยีง) 

4. ครทูาํความเขา้ใจขอ้ตกลงในการทาํกจิกรรมกบัเดก็               

4.1 ใหเ้ดก็มารบัขวดทีบ่รรจสุิง่ของไวภ้ายในคนละ 1 ขวด 

4.2 ไมใ่หเ้ดก็เขย่าขวด  ก่อนสญัญาณกลอง 5 ครัง้ 

4.3 เมือ่เดก็ไดย้นิสญัญาณกลองใหเ้ขยา่  ฟงัเสยีง  และจบักลุ่มขวดทีม่เีสยีง 

 เหมอืนกนักบัของตนเอง 

4.4 เมือ่จบักลุ่มไดแ้ลว้  ใหน้ัง่ลง 

4.5 เขยา่ขวดสมาชกิในกลุ่ม  เพื่อใหแ้น่ใจว่าจบักลุ่มไดถู้กตอ้ง 

5. ใหเ้ดก็มารบัขวดเพื่อทาํกจิกรรมคนละ 1 ขวด ผูส้อนเคาะสญัญาณดว้ย 

กลอง  5  ครัง้  ใหเ้ดก็ๆ เริม่ทาํกจิกรรม 

6. เมือ่ไดย้นิสญัญาณดว้ยกลองอกี  5  ครัง้  ถอืว่าสิน้สุดการทํากจิกรรม 



7. ครใูหเ้ดก็ทีจ่บักลุ่มไดแ้ต่ละกลุ่มนําเสนอผลการจบักลุ่มเสยีง โดยการลุกขึน้และเขย่าใหเ้พื่อน ๆ 

ภายในหอ้งฟงัพรอ้ม ๆ กนัว่า เสยีงเหมอืนกนัทัง้หมดหรอืไม ่ อยา่งไร  

8. หากกลุ่มใดสามารถทําไดถู้กตอ้งครกูล่าวชมเชยเดก็ว่า  “หขูองหนูฟงัเสยีงไดด้จีรงิ ๆ”  และใหเ้ดก็

ภายในหอ้งกล่าวชมเพื่อนๆ ภายในหอ้งว่า  “หขูองเธอฟงัเสยีงไดด้จีรงิ ๆ” หากกลุ่มใดยงัไมถู่กตอ้ง

ใหเ้ดก็ในหอ้งช่วยกนัฟงัเสยีงและจดักลุ่มว่าเสยีงนัน้ควรจะไปอยูก่ลุ่มใด 

9. ครแูละเดก็รว่มกนัอภปิรายโดย ใชค้าํถามไปสู่การอภปิราย ดงัน้ี 

9.1 รูไ้ดอ้ยา่งไรว่าขวดไหนเหมอืนกนั (ฟงัจากเสยีง)  

9.2 เสยีงทีไ่ดย้นิเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตพบ เช่น บางขวดเสยีง

สงู บางขวดเสยีงตํ่า) 

9.3 เราใชอ้ะไรในการฟงัเสยีง และจดักลุ่มใหถู้กตอ้ง (ใชห้)ู  

9.4 มอีะไรอกีบา้งทีใ่ชห้ฟูงัเสยีงได ้(เดก็ๆ อาจบอกชื่อสิง่ของต่าง ๆ ทีม่เีสยีง)               

 

 

ขัน้สรปุ 

            ครแูละเดก็รว่มกนัสรปุว่า  หเูป็นประสาทสมัผสัอยา่งหน่ึงทีม่หีน้าทีใ่ชใ้นการฟงัเสยีง และทําใหเ้รา

แยกความแตกต่างของสิง่ของได ้  

 

การประเมินผล 

วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกตพฤตกิรรมการทํากจิกรรม  

2. การตอบคาํถาม 

 

 

ส่ิงท่ีประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

การจดักลุ่มสิง่ของตาม

เสยีงทีไ่ดย้นิ 

บอกความแตกต่างและจดั

กลุ่มเสยีงไมไ่ด ้

บอกความแตกต่างและจดั

กลุ่มเสยีงไดโ้ดยครชู่วย

แนะนํา 

อธบิายความแตกต่างและ

จดักลุ่มเสยีงไดด้ว้ยตนเอง

และแสดงความคดิเหน็

อยา่งมเีหตุผล 

 

 

 

 

 



ข้อควรคาํนึง 

- ควรหาสิ่งของท่ีให้เดก็ดมท่ี

ไมเ่ป็นอนัตราย                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 : …. ดม ดม ดซิู 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

1. ใชจ้มกูดมกลิน่และบอกลกัษณะของกลิน่ของสิง่ต่างๆได ้

2. เปรยีบเทยีบและจบัคู่ดอกไมท้ีก่ลิน่เหมอืนกนั 

ขัน้นํา(เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

1. ครเูตรยีมขวดทบึ 5 ใบ เขยีนหมายเลข 1-5 กํากบั แต่ละใบบรรจ ุ

กระเทยีม  น้ําปลา ใบกะเพรา เมด็พรกิไทย ดอกกุหลาบ 

2. ใหเ้ดก็สงัเกต แลว้สนทนาซกัถาม ดว้ยคาํถาม ดงัน้ี 

- เดก็มองเหน็อะไรบา้ง (ขวด 5 ใบ) 

- เดก็คดิว่าในขวดน้ีมอีะไร (เดก็ๆ คาคคะเนตามประสบการณ์และความรูเ้ดมิ) 

- เดก็ๆจะมวีธิกีารอย่างไร ทีท่าํใหรู้ไ้ดว้่าอะไรอยูข่า้งใน โดยกตกิาว่า หา้มเปิดฝาออกมาด ู

และหา้มจบัและหา้มเขย่า (เดก็ๆ ควรตอบไดว้่า ตอ้งใชจ้มกูดม) 

ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

1. แบ่งกลุ่มเดก็เป็น 5 กลุ่ม แจกขวดทีเ่ตรยีมไวใ้หเ้ดก็กลุ่มละ 1 ใบ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัสงัเกต

วเิคราะห ์สนทนา หาคาํตอบว่าของในขวดนัน้คอือะไร 

2. ใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลการสงัเกต เช่น กลุ่มของตนเองคดิว่าของทีอ่ยูใ่นขวด

นัน้คอือะไร และมวีธิกีารสงัเกตอยา่งไร ทาํไมถงึคดิว่าเป็นสิง่นัน้ พรอ้มทัง้เปิดฝาขวดดพูรอ้มกนั

ว่า สิง่ทีแ่ต่กลุ่มทายนัน้ถูกตอ้งหรอืไม่ 

3. แต่ละกลุ่มแลกเปลีย่นกนัดมขวดใบอื่นๆทีย่งัไมไ่ดด้ม และตวัแทนออกมาบอกความเหมอืน ความ

แตกต่างของกลิน่ในขวดแต่ละใบ 

4. ครแูละเดก็ๆ รว่มกนัสรปุว่า เราทราบว่าขา้งในขวดมอีะไรจากการดมกลิน่ และเราพบว่าแต่ละ

ขวดมกีลิน่ไมเ่หมอืนกนั เพราะสิง่ของในขวดเป็นคนละอยา่งกนั 

5. ครถูามคําถาม ว่า เดก็ๆ คดิว่าเราใชจ้มกูจบัคู่ดอกไมไ้ดห้รอืไม ่อยา่งไร (เดก็ๆ ควรตอบว่าทาํได)้ 

6. ครนํูากล่องกระดาษปิดทบึทีเ่จาะรเูลก็ๆ ไวใ้หก้ลิน่ออกได ้จาํนวน 5 กล่องวางไวห้น้าหอ้ง ภายใน

แต่ละกล่องมดีอกไม ้ เช่น  ดอกมะล ิ ดอกกุหลาบ  ดอกจาํปา ดอกดาวเรอืง ดอกแกว้ บนกล่อง

เขยีนหมายเลข 1-5 และมบีตัรหมายเลข 1-5 วางไวข้า้งหน้ากล่อง  

7. แจกดอกไมใ้หก้บัเดก็ๆ คนละ 1 ดอก ซึง่แต่ละคนอาจไดด้อกไมเ่หมอืนกนั 

8. ครชูีแ้จงใหเ้ดก็ๆ ดมกลิน่ดอกไมข้องตนเอง แลว้ไปดมกลิน่ทีก่ล่อง เพื่อจบัคู่กลิน่ดอกไมใ้นมอืของ

ตนเองกบักลิน่ดอกไมใ้นกล่อง เมือ่จบัคู่ไดแ้ลว้ใหเ้ดก็ๆ หยบิบตัรหมายเลขทีอ่ยูห่น้ากล่อง แลว้

กลบัมานัง่ทีข่องตนเอง   

9. ใหเ้ดก็ๆ ทะยอยออกมาทํากจิกรรมจนครบทุกคน  

10. ครเูฉลยคาํตอบ โดย ใหเ้ดก็ทีไ่ดด้อกไมช้นิดเดยีวกนัชดูอกไมแ้ละบตัรหมายเลขขึน้มา ช่วยกนัดู

ว่าตรงกบักล่องหมายเลขใด แลว้ผูส้อนเปิดกล่องทีม่หีมายเลขเดยีวกนัใหเ้ดก็ๆ ตรวจสอบว่า

ภายในมดีอกไมช้นิดเดยีวกนักบัทีเ่ดก็ๆ มอียู ่หรอืไม ่ทําเช่นน้ีจนครบทัง้ 5 ใบ 

11. ครชูมเชยเดก็ๆ ทีส่ามารถจดักลุ่มไดถู้กตอ้งและปฏบิตัติามขอ้ตกลง 



12. ครแูละเดก็รว่มกนัอภปิรายว่า โดยการใชค้าํถามนําไปสู่การอภปิราย  ดงัน้ี 

- เดก็ๆ จบัคู่ดอกไมไ้ดอ้ยา่งไร (รูจ้ากการดมกลิน่ ดอกไมแ้ต่ละชนิดมกีลิน่แตกต่างกนั) 

- เดก็ๆ ใชอ้ะไรในการดมกลิน่ (ใชจ้มกู) 

- จมกูมหีน้าทีอ่ะไรบา้ง (จมกูมหีน้าทีใ่นการหายใจและดมกลิน่สิง่ต่าง ๆ) 

- การใชจ้มกูดมกลิน่ ทําใหเ้ดก็ๆ ทราบอะไรเกีย่วกบัสิง่ของบา้ง (สิง่ของต่างๆ มกีลิน่แตกต่าง

กนั) 

- นอกจากดอกไมแ้ละสิง่ของทีค่รเูอามายงัมอีะไรบา้งทีเ่ราสามารถดมกลิน่ไดอ้กี (เดก็ๆ อาจบอก

ชื่อสิง่ต่างๆ ทีม่กีลิน่ ทีเ่ดก็ๆ รูจ้กั) 

 

ขัน้สรปุ 

ครแูละเดก็รว่มกนัสรุปว่า  จมกูเป็นประสาทสมัผสัอย่างหน่ึงทีม่หีน้าทีใ่ชใ้นการดมกลิน่ และทาํใหเ้รา

แยกความแตกต่างของสิง่ของทีม่กีลิน่ต่างกนัได ้  

 

การประเมินผล 

วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกตพฤตกิรรมการทํากจิกรรม  

2. การตอบคาํถาม 

ส่ิงท่ีประเมิน 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

การบอกลกัษณะของ

กลิน่ของสิง่ของต่าง ๆ 

โดยใชจ้มกู 

บอกลกัษณะของกลิน่

ของสิง่ทีอ่ยูใ่นขวด และ

คาดคะเนสิง่ทีอ่ยูใ่นขวด

ไมไ่ด ้ 

บอกลกัษณะของกลิน่

ของสิง่ทีอ่ยูใ่นขวด และ

บอกสิง่ของทีอ่ยูใ่นขวด

ไดโ้ดยครชู่วยชีแ้นะ 

บอกลกัษณะของกลิน่

ของสิง่ทีอ่ยูใ่นขวด และ

คาดคะเนสิง่ทีอ่ยูใ่นขวด

นัน้ไดถู้กตอ้งดว้ยตนเอง 

โดยมเีหตุผลประกอบ 

การสาํรวจ และจบัคู่

ดอกไมท้ีก่ลิน่เหมอืนกนั 

ใชจ้มกูดมแต่จบัคู่ดอกไม้

ทีก่ลิน่เหมอืนกนัไมไ่ด ้

ครตูอ้งชีแ้นะในการใช้

จมกูดมและจบัคู่ดอกไมท้ี่

กลิน่เหมอืนกนัได ้ 

ใชจ้มกูดมและจบัคู่

ดอกไมท้ีก่ลิน่เหมอืนกนั

ไดถู้กตอ้งดว้ยตนเอง 

ความสนใจในการรว่ม

กจิกรรม 

ไมต่ัง้ใจรว่มกจิกรรม ตัง้ใจรว่มกจิกรรมบาง

ช่วง 

ตัง้ใจรว่มกจิกรรมอย่า 

ต่อเน่ือง 

 

 

 



กิจกรรมท้าทาย 

 ใหน้กัเรยีนนําของกนิทีม่ ี

รสเหมอืนกบัทีไ่ดช้มิไปมา

จากบา้นใหเ้พื่อน ๆ ชมิ 

แลว้บอกรสและชื่อสิง่ของที่

นํามา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 :  .....ล้ินชิมรส 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

 ใชล้ิน้ชมิรสสิง่ต่างๆ แลว้บอกรสทีช่มิได ้

 

ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

ครนํูาจานใส่ ผงน้ําตาล ผงเกลอื ผลมะนาว และผลมะระ วางหน้าหอ้ง  

ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตและสนทนารว่มกนัว่า  

- เดก็ๆ รูจ้กัสิง่เหล่าน้ีหรอืไม ่อยา่งไร หรอืเคยกนิหรอืไม ่(เดก็ๆ อาจตอบตามประสบการณ์และ

ความรูเ้ดมิ เช่น เคยชมิ หรอืไมเ่คยชมิ) 

- เดก็ๆ ทราบหรอืไมว่่าสิง่เหล่าน้ีมรีสเป็นอยา่งไร (บางคนอาจจะสามารถบอกรสของสิง่เหล่าน้ีได ้

เช่น หวาน เคม็ เปรีย้วและขม) 

- เราจะทราบรสของสิง่เหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร (ใชล้ิน้ในการชมิรส) 

 

ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม) 

1. ใหเ้ดก็ๆ ลองชมิน้ําตาล เกลอื มะนาวและมะระ (อาจฝานเป็นชิน้เลก็ๆ ใหเ้ดก็ชมิ) และใหเ้ดก็ๆ 

บอกรสทีไ่ดจ้ากการชมิ โดยในการชมิครอูาจใหเ้ดก็ๆ นัง่ลอ้มวงและส่งของใหช้มิอย่างละ 1 รอบ 

เมือ่ชมิเสรจ็ สนทนารว่มกนัว่าสิง่ทีช่มิมรีสเป็นอยา่งไร แลว้ครนํูาบตัรคําศพัทเ์กีย่วกบัรส ทีต่รงกบั

สิง่ทีช่มิแสดงใหเ้ดก็ๆ ฝึกอ่านไปพรอ้มๆ กนั จากนัน้ใหทุ้กคนไปลา้งปากแลว้จงึกลบัมาชมิของกนิ

ถดัไป 

2. ครนํูาถว้ยทีใ่ส่ น้ําเชื่อม น้ําเกลอื น้ํามะนาว และน้ํามะระวางหน้าหอ้ง ใหเ้ดก็ๆ สงัเกตและสนทนา

รว่มกนัโดยใชค้ําถามต่อไปน้ี 

- สิง่ทีเ่ดก็ๆ เหน็คอือะไรและมลีกัษณะเป็นอย่างไร (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตพบ เช่น น้ําใสๆ 

อาจมสีจีาง ๆ อยูใ่นถว้ย) 

- เดก็ๆ คดิว่าน้ําในแต่ละถว้ยจะมรีสเหมอืนกนัหรอืไม ่และจะทราบไดอ้ย่างไร (เดก็ๆ 

คาดคะเน และเสนอวธิหีาคาํตอบ เช่น ลองชมิรส) 

- เราใชอ้ะไรในการชมิรส (ลิน้) 

3. ใหเ้ดก็ๆ แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครชูีแ้จงกบัเดก็ๆ ว่า จะใหเ้ดก็ๆ แต่ละกลุ่มลองชมิน้ําทีอ่ยูใ่นถว้ย และ

ช่วยกนัคดิว่าน้ํานัน้มรีสเป็นอยา่งไร แลว้ไปหยบิของทีม่รีสคลา้ยกบัน้ําทีช่มิและบตัรคาํศพัทท์ี่

ตรงกนัมาวางไวใ้นกลุ่ม   

4. ใหเ้ดก็ๆ ทาํกจิกรรม เมือ่เสรจ็แลว้ใหต้วัแทนกลุ่มนําเสนอว่าในกลุ่มไดช้มิน้ําทีม่รีสเป็นอยา่งไร 

คลา้ยกบัอะไร และรสนัน้เรยีกว่ารสอะไร (เดก็ๆ ควรบอกไดว้่าน้ําทีไ่ดช้มิมรีสคลา้ยน้ําตาลเรยีกว่า

รสหวาน มรีสคลา้ยเกลอื เรยีกว่ารสเคม็ มรีสคลา้ยมะระ เรยีกว่ารสขม และมรีสคลา้ยมะนาว

เรยีกว่ารสเปรีย้ว)  

5. ใหเ้ดก็ๆ ทาํกจิกรรมแบบเดยีวกนัอกีครัง้ โดยสลบัถว้ยน้ําทีใ่หช้มิ หรอือาจเปลีย่นเป็นน้ําชนิด

อื่นๆ และใหเ้ดก็ในแต่ละกลุ่มนําเสนอว่าน้ําทีไ่ดช้มิเป็นรสอะไร ทราบไดอ้ยา่งไร (เดก็ๆ ควรบอก

ไดว้่าน้ําทีไ่ดช้มิมรีสหวาน เคม็ ขม เปรีย้ว หรอืขม)   

 



6. เดก็และครรูว่มกนัอภปิรายโดยใชแ้นวคาํถามต่อไปน้ี 

- สิง่ทีเ่ดก็ๆ ไดช้มิมรีสเป็นอย่างไร (มรีสแตกต่างกนั บางอยา่งหวาน บางอย่างเปรีย้ว บางอยา่ง

เคม็ บางอย่างขม)  

- เดก็ๆ ทราบความแตกต่างของรสไดอ้ยา่งไร (โดยใชล้ิน้ชมิรส) 

- เดก็ๆ คดิว่านอกจากน้ําตาลแลว้ยงัมอีะไรอกีทีร่สเหมอืนน้ําตาล (เดก็ๆ อาจบอกชื่อสิง่ทีรู่จ้กั 

เช่น ลกูอม ขนมหวาน) 

- นอกจากเกลอืแลว้ยงัมอีะไรอกีทีร่สเหมอืนเกลอื (เดก็ๆ อาจบอกชื่อสิง่ทีรู่จ้กั เช่น น้ําปลา)  

- นอกจากมะนาวแลว้ยงัมอีะไรอกีทีร่สเหมอืนมะนาว (เดก็ๆ อาจบอกชื่อสิง่ทีรู่จ้กั เช่น น้ํามะขาม 

มะมว่งเปรีย้ว มะยม) 

- นอกจากมะระแลว้ยงัมอีะไรอกีทีร่สเหมอืนมะระ  (เดก็ๆ อาจบอกชื่อสิง่ทีรู่จ้กั เช่น ยา ผกั) 

 

ขัน้สรปุ 

ครแูละเดก็รว่มกนัสรุปว่า  ลิน้เป็นประสาทสมัผสัอย่างหน่ึงทีม่หีน้าทีใ่ชใ้นการรบัรส และทาํใหเ้รา

แยกความแตกต่างของสิง่ต่าง ๆ ทีม่รีสชาตต่ิางกนัได ้  

 

การประเมินผล 

วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกตพฤตกิรรมการทํากจิกรรม  

2. การตอบคาํถาม 

 

สิง่ทีป่ระเมนิ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. การรสของสิง่ทีช่มิโดย

ใชล้ิน้ 

เดก็ใชล้ิน้ชมิรสของสิง่

ต่างๆ แลว้ไมส่ามารถ

บอกรสของสิง่นัน้ได้

อยา่งถูกตอ้ง 

เดก็ใชล้ิน้ชมิรสของสิง่

ต่างๆ แลว้สามารถบอก

รสของสิง่นัน้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งโดยครชูีแ้นะ 

เดก็ใชล้ิน้ชมิรสของสิง่

ต่างๆ แลว้สามารถบอก

รสของสิง่นัน้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งดว้ยตนเอง 

2. ความรว่มมอืในการ

สนทนาตอบคาํถาม

อภปิราย  

เดก็มสี่วนรว่มในการ

สนทนา  ตอบคาํถาม  

รว่มอภปิรายน้อยไมค่่อย

ตอบคาํถามตอ้งกระตุ้น  

ตกัเตอืนอยูต่ลอด 

 

เดก็มสี่วนรว่มในการ

สนทนาตอบคาํถาม  

รว่มอภปิรายอย่าง

ต่อเน่ืองดว้ยความสนใจ 

เดก็มสี่วนรว่มในการ

สนทนา ตอบคาํถาม 

รว่มอภปิรายอย่าง

ต่อเน่ือง  โดยใหต้อบการ

สนทนากบัคร ูตอบ

คาํถามของครแูละ ถาม

คาํถามเพิม่เตมิดว้ย

ความสนใจ 

 



กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 :  ……คลาํด ูรู้ดี 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

1. สงัเกตและบอกพืน้ผวิสมัผสัของสิง่ต่างๆได ้

2. จดักลุ่มสิง่ต่าง ๆ ทีม่ผีวิสมัผสัเหมอืนกนัและบอกลกัษณะของพืน้ผวิในการจดักลุ่ม 

 

ขัน้นํา 

1. ครสูนทนากบัเดก็โดยใชค้ําถามเพื่อถามประสบการณ์ของเดก็เกีย่วกบัการใชม้อืในการทําสิง่ต่าง 

ๆ เช่น 

- เราใชม้อืในการทําอะไรไดบ้า้ง (เดก็ๆ ตอบจากประสบการณ์และความรูเ้ดมิ เช่น หยบิ จบั

สิง่ของ) 

- ถา้เราไมม่มีอืเราจะทําอยา่งไร (เดก็ๆ ตอบจากประสบการณ์และความรูเ้ดมิ เช่นใชอ้วยัวะ

ส่วนอื่นแทน)  

2. ครวูางกล่องปิดทบึทีใ่ส่ของต่างๆ เอาไว ้และสนทนากบัเดก็ ดงัน้ี   

- เดก็ๆ คดิว่าในกลอ่งมอีะไรและจะรูไ้ดอ้ยา่งไร หากมองไมเ่หน็ (เดก็ๆ อาจตอบว่าฟงัเสยีง 

เขยา่)   

- ถา้เราใชม้อืลว้งเขา้ไปคลําดูจะรูห้รอืไมว่่าคอือะไร และมอียูก่ีช่ ิน้ (เดก็ๆ อาจบอกว่ารู)้   

 

ขัน้สอน 

1. ครใูส่ของทีม่ลีกัษณะแขง็และนุ่มแตกต่างกนั 2 ชิน้ไวใ้นกล่องโดยไมใ่หเ้ดก็ๆ เหน็  

2. ใหเ้ดก็ๆ นัง่ลอ้มวง แลว้ครนํูากล่องใส่ของมาใหเ้ดก็ๆ ลองลว้งสมัผสัสิง่ของในกล่อง โดยมี

ขอ้ตกลงว่าใหเ้มือ่ลว้งแลว้หา้มพดูบอกกบัเพื่อนจนกว่าครจูะอนุญาตใหพ้ดูได ้

3. เมือ่เดก็ๆ ทุกคนไดล้องสมัผสัแลว้ ครนํูาเดก็ๆ สนทนาดว้ยกนัดงัน้ี 

-     เดก็ๆ คดิว่าในกล่องมขีองกีช่ิน้ (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตพบ ควรตอบไดว้่า 2 ชิน้) 

-     เดก็ๆ คดิว่าของในกล่องคอือะไร และทราบไดอ้ยา่งไร (เดก็ๆ บอกเหตุผล โดยควรจะ

อา้งองิจากลกัษณะความแขง็และนุ่มของสิง่ของ)  

-     เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่ามอีะไรอยูใ่นกล่องน้ี (เดก็ๆ ควรบอกไดว้่า เรารูจ้ากการใชม้อืคลาํ) 

4. ครเูฉลย โดยนําของออกมาจากกล่องใหเ้ดก็ๆ สงัเกต และอภปิรายรว่มกนั ดว้ยคาํถามดงัน้ี 

-     ของทัง้สองชิน้มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร (เดก็ๆ อาจบอกความแตกต่างหลายอยา่ง แต่

ความแตกต่างอยา่งหน่ึงทีค่วรบอกไดค้อื มคีวามแขง็และนุ่มแตกต่างกนั) 

-     นอกจากของชิน้น้ีแลว้ ยงัมอีะไรทีเ่ดก็ๆ คดิว่านุ่มอกีบา้ง (เดก็ๆ ยกตวัอยา่งชื่อสิง่ของที่

รูจ้กั) 

-     นอกจากของชิน้น้ีแลว้ ยงัมอีะไรทีเ่ดก็ๆ คดิว่าแขง็อกีบา้ง (เดก็ๆ ยกตวัอยา่งชื่อสิง่ของที่

รูจ้กั) 

5. แบ่งกลุ่มเดก็ เป็นกลุ่มละ 4-5 คน แลว้ผูส้อนแจกตะกรา้ทีใ่ส่ของหลายชนิดใหก้ลุ่มละ 1 ใบ ให้

เดก็ๆ ในแต่ละกลุ่มช่วยกนัจดักลุ่มสิง่ของทีแ่จกใหต้ามความแขง็และนุ่ม 



6. เมือ่เดก็ๆ ทาํกจิกรรมเสรจ็ ใหต้วัแทนกลุ่มนําเสนอผลการจดักลุ่ม และบอกเหตุผลว่าทาํไมจงึจดั

กลุ่มเช่นนัน้ (เดก็ๆ ควรบอกเหตุผลได ้เช่น จดัตุ๊กตา ไหม พรม และสําล ีอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั

เพราะนุ่มเหมอืนกนั จดัไมบ้รรทดั สมดุ ไมบ้ล๊อก อยูก่ลุ่มเดยีวกนัเพราะแขง็)  

7. ครเูปลีย่นของในกล่อง โดยใส่ของทีม่ลีกัษณะพืน้ผวิเรยีบและขรุขระแตกต่างกนั 2 ชิน้ไวใ้นกล่อง

โดยไมใ่หเ้ดก็ๆ เหน็ ใหเ้ดก็ๆ นัง่ลอ้มวงและลว้งของในกล่อง ดว้ยขอ้ตกลงเดมิ เมือ่เดก็ๆ ทุกคน

ลองสมัผสัเสรจ็แลว้ รว่มกนัสนทนาดงัน้ี 

-     เดก็ๆ คดิว่าในกล่องมขีองกีช่ิน้ (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตพบ ควรตอบไดว้่า 2 ชิน้) 

-     เดก็ๆ คดิว่าของในกล่องคอือะไร และทราบไดอ้ยา่งไร (เดก็ๆบอกเหตุผล โดยควรจะ

อา้งองิจากลกัษณะความเรยีบและขรุขระของสิง่ของ)  

-     เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่ามอีะไรอยูใ่นกล่องน้ี (เดก็ๆ ควรบอกไดว้่า เรารูจ้ากการใชม้อืคลาํ) 

8. ผูส้อนเฉลย โดยนําของออกมาจากกล่องใหเ้ดก็ๆ สงัเกต และอภปิรายรว่มกนัว่า 

-     ของทัง้สองชิน้มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร (เดก็ๆ อาจบอกความแตกต่างหลายอยา่ง แต่

ความแตกต่างอยา่งหน่ึงทีค่วรบอกไดค้อื มคีวามพืน้ผวิเรยีบและขรขุระแตกต่างกนั) 

-     นอกจากของชิน้น้ีแลว้ ยงัมอีะไรทีเ่ดก็ๆ คดิว่ามผีวิเรยีบอกีบา้ง (เดก็ๆ ยกตวัอยา่งชื่อ

สิง่ของทีรู่จ้กั) 

-     นอกจากของชิน้น้ีแลว้ ยงัมอีะไรทีเ่ดก็ๆ คดิว่าผวิขรขุระอกีบา้ง (เดก็ๆ ยกตวัอยา่งชื่อ

สิง่ของทีรู่จ้กั) 

9. แบ่งกลุ่มเดก็ เป็นกลุ่มละ 4-5 คน แลว้ผูส้อนแจกตะกรา้ทีใ่ส่ของหลายชนิดใหก้ลุ่มละ 1 ใบ ให้

เดก็ๆ ในแต่ละกลุ่มช่วยกนัจดักลุ่มสิง่ของทีแ่จกใหต้ามความเรยีบและขรขุระของพืน้ผวิ 

10. เมือ่เดก็ๆ ทาํกจิกรรมเสรจ็ ใหต้วัแทนกลุ่มนําเสนอผลการจดักลุ่ม และอธบิายเหตุผลว่าทาํไมจงึ

จดักลุ่มเช่นนัน้ (เดก็ๆ ควรบอกเหตุผลได ้เช่น จดั ไมบ้ลอ็ก ไมบ้รรทดั แผ่นใส อยูใ่นกลุ่ม

เดยีวกนัเพราะผวิเรยีบเหมอืนกนั จดัลกูมะกรดู ลกูบอลทีผ่วิขรขุระ อยูก่ลุ่มเดยีวกนัเพราะผวิ

ขรขุระเหมอืนกนั)  

11. ครแูยกของเป็น 2 กลุ่มตามความแขง็และนุ่ม โดยไม่บอกว่าผูส้อนใชเ้กณฑอ์ะไร แต่ถามเดก็ๆ ว่า 

- เดก็ๆ คดิว่าทาํไมครแูบ่งของเป็น 2 กลุ่ม   

- ครใูชอ้ะไรในการแบ่งกลุ่ม (เดก็ๆ ควรตอบไดว้่า ใชค้วามแขง็และนุ่ม) 

  12.   ครแูยกของเป็น 2 กลุ่มตามพืน้ผวิเรยีบและขรุขระ โดยไมบ่อกว่าผูส้อนใชเ้กณฑอ์ะไร แต่ถาม

เดก็ๆ ว่า 

- เดก็ๆ คดิว่าทาํไมครแูบ่งของเป็น 2 กลุ่ม   

- ครใูชอ้ะไรในการแบ่งกลุ่ม (เดก็ๆ ควรตอบไดว้่า ใชค้วามเรยีบและขรขุระ) 

  13.   เดก็และครรูว่มกนัสรุป ตามแนวคําถามต่อไปน้ี 

- เราใชอ้ะไรในการแบ่งกลุ่มสิง่ของไดบ้า้ง (ความแตกต่างของผวิสมัผสั ไดแ้ก่ แขง็ นุ่ม เรยีบ

และขรขุระ) 

- เราทราบไดอ้ยา่งไรว่าสิง่ต่างๆ มคีวามแขง็ นุ่ม และเรยีบ ขรขุระ  (ใชม้อืสมัผสัหรอื

ผวิสมัผสั)  

 



ขัน้สรปุ 

ผูส้อนสรปุอกีครัง้ว่า มอืของเรามปีระโยชน์นอกจากหยบิจบัสิง่ของยงัช่วยใหเ้รารบัรูค้วามรูส้กึแขง็ 

นุ่ม เรยีบขรขุระ ของสิง่ของไดด้ว้ย 

 

การประเมินผล 

วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกตพฤตกิรรมการทํากจิกรรม  

2. การตอบคาํถาม 

 

 

สิง่ทีป่ระเมนิ 

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

การบอกพืน้ผวิสมัผสั

ของสิง่ต่างๆ โดยใช้

มอื 

ใชม้อืสมัผสัและบอก

ลกัษณะพืน้ผวิสมัผสั

ของสิง่ต่างๆ ไดโ้ดยครู

ชีแ้นะ 

ใชม้อืสมัผสัและบอก

ลกัษณะพืน้ผวิสมัผสั

ของสิง่ต่างๆ ได ้โดย

จาํแนกความเหมอืน

และความแตกต่างของ

ผวิสมัผสัได ้

ใชม้อืสมัผสัและบอกลกัษณะพืน้

ผวิสมัผสัของสิง่ต่างๆ ได ้โดย

จาํแนกความเหมอืนและความ

แตกต่างของผวิสมัผสัไดแ้ละ

เชื่อมโยงเขา้กบัสิง่ทีเ่คยพบเหน็

ในชวีติประจาํวนัได ้

การจดักลุ่มสิง่ของทีม่ ี

ผวิสมัผสัเหมอืนกนั 

จดักลุ่มสิง่ของที่

เหมอืนกนัไมไ่ดต้าม

เกณฑ ์

จดักลุ่มสิง่ของที่

เหมอืนกนัไดต้าม

เกณฑ ์โดยครชู่วย

ชีแ้นะ 

จดักลุ่มสิง่ของทีเ่หมอืนกนัได้

ตามเกณฑด์ว้ยตนเองและ

อธบิายเหตุผลของการจดักลุ่มได ้

 


