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แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม 
เรื่อง น ้าน้อยไม่แพ้ไฟ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  รู้จักใช้ รู้จักรักษา                         ชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี                        เวลา  2  ชั่วโมง 
 
1. สาระการเรียนรู้ที่น้ามาบูรณาการ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

     มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ง 1.1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการ
ท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้    
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัดที่ ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดที่ ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากร ในการท างานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
 
 วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 ตัวชี้วัดที่ ป.4/1 ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิด  
 
 คณิตศาสตร ์
 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด 
 ตัวชี้วัดที่ ป.4/1 บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว  น้ าหนัก  ปริมาตรหรือความจุ 
และเวลา 
  
 ภาษาต่างประเทศ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ป.4/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ง่ายๆ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 อธิบายถึงประโยชน์การใช้น้ าแบบประหยัด   
 2.2 ออกแบบและสร้างฝักบัวที่ใช้รดน้ าดับไฟจากเทียนได้ 
 2.3 พูดค าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการสร้างบัวรดน้ า 
 
3. เนื อหา 
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 น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อเราซึ่งในแต่ละวันเราใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคในรูปแบบต่างๆ การใช้น้ าอย่าง
ประหยัดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ 
 
4. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 4.1.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้น้ าในชีวิตประจ าวัน 
 4.1.2 ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิด เช่น ถ้าเราไม่มีน้ าใช้จะเกิดอะไรขึ้น หรือ นักเรียนมีวิธีการ
อย่างไรที่จะท าให้เรามีน้ าสะอาดใช้ตลอดไป 
 4.2 ขั้นส ารวจและค้นหา 
  4.2.1 ครูให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปข่าวถึงผลกระทบจากการขาดแคลนในช่วงฤดูร้อนของชาวนาใน
ภาคอีสาน และค้นหาข้อมูลวิธีการท าบัวรดน้ าจากขวดน้ าจากอินเตอร์เน็ตบน iPad  
  4.2.2 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อมาร่วมกันวางแผนและออกแบบบัวน้ าตามที่
นักเรียนได้ศึกษาโดยใช้แอปพลิเคชั่น Note  
  4.2.3 นักเรียนลงมือสร้างบัวรดน้ าที่มีขนาดของรู ที่เหมาะสมเพ่ือให้น้ าไหลออกมาดับไฟจาก
เทียนได้ ด้วยข้อจ ากัดของปริมาณน้ า และจับเวลาในการดับไฟ 
  4.2.4 ครูให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม น าบัวรดน้ าสร้างมาดับไฟ ทีละกลุ่มพร้อมทั้งจับเวลา และ
บันทึกเพ่ือเปรียบเทียบกลุ่มใดใช้เวลาน้อยที่สุดในการดับไฟ และกลุ่มใดเหลือปริมาณมากท่ีสุด 
  4.2.5 ครูประเมินผลชิ้นงานจากบันทึกระยะเวลาในการดับไฟ และปริมาณน้ าที่เหลือ 
 4.2 ขั้นอธิบายและสะท้อนความคิด 
  4.2.1 นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นความส าคัญของการใช้น้ าแบบประหยัด และสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการท ากิจกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น Note 
  4.2.2 ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม และเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้อง 
 4.3 ขั้นสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
  4.3.1 ครูให้นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาสร้างผลงานกลุ่ม เพ่ือสื่อสารให้ผู้ที่สนใจทราบ
วิธีการท าบัวรดน้ าแบบประหยัดผ่านแอปพลิเคชั่น Keynote 
  4.3.2 ครูให้นักเรียนฝึกการออกมาน าเสนอผลงานเกี่ยวกับการท าบัวรดน้ าแบบประหยัด 
 
5. อุปกรณ์และสื่อสารการเรียนรู้ 
 5.1 iPad 
 5.2 ข่าวความแห้งแล้งของภาคอีสานในช่วงฤดูร้อนในยูทูป 
 5.3 บัวรดน้ าแบบต่างๆ โดยสืบค้นในกูเกิล 
 5.4 ใบกิจกรรมที่ 1 วางแผนและออกแบบบัวรดน้ า 
 5.5 ใบกิจกรรมที่ 2 สะท้อนความคิด 
 5.6 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
 5.7 ขวดน้ าพลาสติก คัตเตอร์ กรรไกร ตะปู เข็ม เทียน 
 5.8 แอปพลิเคชั่น Note และ Keynote 
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6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
สิ่งท่ีต้องการวัด เครื่องมือที่ใช้ วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. การอธิบายถึง
ประโยชน์การใช้น้ าแบบ
ประหยัด   

1. ค าตอบของเรียนในใบ
กิจกรรมที่ 2 
2. ผลงานของนักเรียนที่
สร้างในแอปพลิเคชั่น 
Keynote 

1. พิจารณาค าตอบของ
เรียนในใบกิจกรรมที่ 2 
2. ฟังการน าเสนอผลงาน
ของนักเรียน 

ดี คือ นักเรียนบอก
ประโยชน์ของการใช้น้ า
แบบประหยัดได้ถูกต้อง 
ปานกลาง คือ นักเรียน
บอกประโยชน์ของการใช้
น้ าแบบประหยัดได้
ถูกต้องบางส่วน 
ปรับปรุง คือ นักเรียนไม่
สามารถบอกประโยชน์
ของการใช้น้ าแบบ
ประหยัดได้ 

2. การออกแบบและ
สร้างฝักบัวที่ใช้รด
น้ าดับไฟจากเทียน 

ใบกิจกรรมที่ 1 วางแผน
และออกแบบบัวรดน้ า 

พิจารณาจากการ
ออกแบบและการสร้าง
ผลงาน 

ดี คือ นักเรียนสามารถ
ออกแบบและสร้างบัวรด
น้ าใช้เวลาในการดับไฟ
น้อย 
ปานกลาง คือ นักเรียน
สามารถออกแบบและ
สร้างบัวรดน้ าใช้เวลาใน
การดับไฟปานกลาง 
ปรับปรุง คือ คือ นักเรียน
ออกแบบและสร้างบัวรด
น้ าใช้แล้วไม่สามารถดับ
ไฟได้ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การประดิษฐ์บัวรดน้ า 

แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค ์

ใช้แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ประเมินบัวรด
น้ าที่นักเรียนสร้างขึ้น 

ดี คือ ได้คะแนน 8 – 10 
คะแนน 
ปานกลาง คือ ได้คะแนน 
5 – 7 คะแนน 
ปรับปรุง คือ ได้คะแนน 
0 – 4 คะแนน 
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น ้าน้อยไม่แพ้ไฟ 
 

ใบกิจกรรมที่ 1 วางแผนและออกแบบบัวรดน า้ 
 
ค้าชี แจง  ให้นักเรียนวางแผนและออกแบบบัวรดน้ า หลังจากศึกษาวิธีการท าจากอินเตอร์เน็ต 
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น ้าน้อยไม่แพ้ไฟ 
 

ใบกิจกรรมที่ 2 สะท้อนความคิด 
 
ค้าชี แจง  ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ท่ีได้จาการเรียนรู้และความส าคัญในการใช้น้ าแบบประหยัด 
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.................................................................................................................  
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แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
 

ค้าชี แจง ครูประเมินบัวรดน้ าท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่ม สร้างขึ้น ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ และลงคะแนนใน
ช่องตาราง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 2 หมายถึง ดี  ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปานกลาง  ระดับ
คะแนน 0 หมายถึง ปรับปรุง 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน กลุ่มที่..... 

2 1 0 
1. มีความคิดสร้างสรรค์    
2. สร้างจากวัตถุดิบท่ีก าหนดให้ได้    
3. มีความสวยงาม    
4. ท าเสร็จตามก าหนดเวลา    
5. สามารถใช้ดับไฟได้    

คะแนนรวม    
 


