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ขอบเขต
เนื้อหา 

จุดประสงค์ 
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ การประเมิน 

ความรู้(K) ทักษะ(S) คุณค่า(A) 
ปัจจัยที่ท าให้
เห็ดมีคุณภาพ 
- ปัจจัยท่ีท าให้
เห็ดมีคุณภาพ 
ได้แก่ แสงแดด 
ความช้ืน 
สถานท่ี ความ
เป็นกรด-เบส 
น้ า อุณหภมิ 
- การออกแบบ
การทดลอง  

1. นักเรียน
อธิบายได้ว่า
ในการจะระบุ
ค าตอบจาก
ค าถามท่ีสงสัย 
เราต้องใช้การ
ออกแบบการ
ทดลองเพื่อ
ค้นหาค าตอบ
จาก ส่ิงท่ีเรา
สงสัย โดย

1.นักเรียนพูด
แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น
จาก
ประสบการณ์
และประเด็น
ปัญหาท่ีพบใน
การเล้ียงเห็ดท่ี
บ้าน ได้อย่าง
มีประเด็น 
และสุภาพ 

1. นักเรียน
เห็น
ความส าคัญ
ของวิธีการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ี
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ า 
วันได้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
1. นักเรียนและครูพูดคุยเกี่ยวกับการเล้ียงเห็ด เช่น เห็ดออก
ดอกเป็นอย่างไรบ้าง ออกดอกปริมาณเท่าไหร่ ของใครออก
ดอกมากบ้าง ใครไม่ออกเลย เจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
2. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมจากช่ัวโมงท่ีแล้ว ว่า มีปัจจัย
ใดบ้างท่ีท าให้เห็ดมีคุณภาพ และค าว่าเห็ดมีคุณภาพ เราให้ค า
จ ากัดความไว้กันว่าอย่างไร โดยร่วมกันสรุปจนเกิดประเด็น
ดังนี้  
  - ปัจจัยท่ีท าให้เห็ดมีคุณภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ แสงแดด 
ความช้ืน สถานท่ี ความเป็นกรด-เบส การรดน้ า ความสะอาด 

- ก้อนเห็ด 
 
 
 

 
- Mentimeter 
 
 
 
- ภาพ/คลิปวิดีโอ
เห็ดจากนักเรียน 

K1, K2, S1, S2, A1, A2, ประเมินจาก
การสังเกตจากการท่ีนักเรียนอธิบายได้
ว่าการจะระบุค าตอบจากส่ิงท่ีสงสัยหรือ
เป็นปัญหาอาจจะระบุได้จากการใช้
ประสบการณ์เดิม มีครูคอยให้ค าแนะน า 
และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลถึงองค์ประกอบ
ย่อยท่ีเป็นเหตุปัจจัย จนสามารถพิสูจน์
หาค าตอบ และสรุปเป็นความรู้ใหม่ท่ี
นักเรียนได้ค้นพบได้ (สมรรถนะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สมรรถนะย่อย 



ต้ังสมมติฐาน,
ระบุตัวแปรต้น
,ตัวแปรตาม, 
ตัวแปรควบคุม,
วิธีการทดลอง,
ตารางบันทึก
ผลและสรุปผล  
- การเลือก
สถานท่ีท่ี
เหมาะสมใน
การเล้ียงเห็ด 

จะต้องมีการ
ระบุ
สมมติฐาน
ก าหนด 
ควบคุมตัว
แปรอย่างมี
ประเด็นและ
หาความ 
สัมพันธ์ของ
ตัวแปร ท่ีมีผล
ต่อการสรุปผล
การทดลอง  
2. นักเรียน
ระบุได้ว่า
สถานท่ีท่ี
เหมาะสมใน
การเล้ียงเห็ด
เพื่อให้เห็ดมี
คุณภาพและ
ออกดอกได้
มาก เป็น
สถานท่ีท่ีมี
ลักษณะแบบ
ใด  
 

2.นักเรียน
สังเกตและ
แยกแยะ 
เปรียบเทียบ  
ความเหมือน/
ต่างอย่างมี
เหตุผลและใช้
วิธีการ
แก้ปัญหาท่ี
คุ้นเคยจาก
ประสบการณ์
เดิมและวิธีไม่
คุ้นเคยจาก
ประสบการณ์
ใหมเ่พื่อหา
เพื่อระบุปัจจัย
ท่ีท าให้เห็ดมี
คุณภาพและ
ออกแบบการ
ทดลองได้ 
 

2. นักเรียน
เห็นส าคัญของ
การเช่ือมโยง
ในการเลือก
สถานท่ีท่ี
เหมาะสม     
ท่ีท าให้เห็ดมี
คุณภาพ 
 

  - เห็ดมีคุณภาพ หมายถึง เห็ดท่ีมีความสมบูรณ์ของดอก ไม่มี
ความแห้ง หรือฉ่ าน้ ามากเกินไป ไม่มีสีเหลือง เป็นสีขาว หรือสี
เทาตามพันธุ์ ดอกท่ีสมบูรณ์ไม่จ าเป็นต้องใหญ่ และต้องมี
ปริมาณการออกดอกมาก 
3. นักเรียนดูภาพหรือคลิปวิดีโอการเล้ียงเห็ดของทุกคน    
ท่ีเห็นความแตกต่างของสถานท่ีเล้ียงเห็ดข้างนอกและข้าง
ในบ้านและครูใช้ค าถาม “นักเรียนสังเกตเห็นความเหมือน
หรือความแตกต่างอะไรบ้างจากภาพหรือคลิปวิดีโอ ให้ตอบให้
ได้มากท่ีสุด โดยให้พิมพ์ตอบกลับมาในโปรแกรม 
Mentimeter  
4. ครูใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อท้าทายใหน้ักเรียนแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันว่า “เพราะเหตุใดเห็ดบ้าน A จึงออกดอก
มากกว่าเห็ดบ้าน B” โดยให้นักเรียนค้นหาค าตอบ จากส่ิงท่ี
สังเกตได้จากคลิปวิดีโอของนักเรียนในข้อ 3 
ขั้นการจัดการเรียนรู้   
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายจากค าตอบและสรุปว่า
สถานท่ีท่ีควรน าเห็ดไปเล้ียงมีท่ีไหนบ้างพร้อมท้ังอธิบาย
เหตุผลประกอบอย่างมีเหตุผล 
2. ครูใช้ค าถามกระตุ้นคิด เพื่อใหน้ักเรียนใช้ประสบการณ์
เดิมของตนเองและส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปพูดหรือส่ือสารใน
ประเด็นดังนี ้
    - สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการออกดอกของเห็ดมีลักษณะ
อย่างไร 
    - นักเรียนจะมีวิธีการพิสูจน์ค าตอบได้อย่างไร 
3. ร่วมกันทบทวนกระบวนการออกแบบการทดลอง 

การคิดและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
S1 ประเมินจากการสังเกตจากการท่ี 
นักเรียนร่วมพูดคุย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นจากประเด็นปัญหาท่ีพบในการ
เล้ียงเห็ดท่ีบ้าน โดยการใช้ค าพูดท่ีสุภาพ 
รู้จักกาลเทศะ อย่างมีประเด็น รวมทั้ง
การพูดโต้ตอบได้อย่างสร้างสรรค์ 
(สมรรถนะภาษาสู่สากล สมรรถย่อย 
การส่ือความหมายอย่างสร้างสรรค์) 
  



4. นักเรียนร่วมกนัออกแบบการทดลองโดยให้ระบุ
รายละเอียด ดังนี้ 
    - ต้ังสมติฐาน  
    - ก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม 
     - วิธีการทดลอง  
    - ตารางบันทึกผล 
(ใช้เกมตอบค าถามโดยให้นักเรียนตอบค าถามผ่านทาง 
Messenger ท่ีละหัวข้อ)     
4. นักเรียนน าเสนอการออกแบบการทดลอง 
ขั้นสรุป  
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปข้ันตอนในการ
ออกแบบการทดลอง และช้ีประเด็นให้ได้ว่า การออกแบบ
การคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ า 
วันได้ 
2. นักเรียนและครูร่วมกัน สรุปประเด็น สถานท่ีเล้ียงเห็ด
เป็นปัจจัยท่ีท าให้เห็ดมีคุณภาพ ดังนั้นในการเล้ียงเห็ดเรา
จะต้องค านึงถึงการเลือกสถานท่ีให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้เห็ดออกดอกได้ดี ได้มาก ได้สมบูรณ์ และให้
นักเรียนกลับไปเขียนสรุปองค์ความรู้เป็น Mind 
mapping หรือจะท าเป็นรายงานหน้าเดียว ใช้ภาษา
สุภาพ ถกูกาลเทศะ 
 

 


