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ทัดเทียมกับนานาชาติ ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและ

การแกปญหาท่ีหลากหลาย มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไปนี้ โรงเรียนจะตองใชหลักสูตร
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ปท่ี ๔ เลม ๑ โดยภายในคูมือครูประกอบดวยผังมโนทัศน ตัวชี้วัด ขอแนะนําการใชคูมือครู ตารางแสดงความ

สอดคลองระหวางเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียนกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะรอบดาน ท้ังการอาน 

การฝกปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การปฏิบัติการทดลอง การสืบคนขอมูล  และการอภิปราย โดยมีเปาหมาย

ใหนักเรียนพัฒนาท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑                

จิตวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู ทักษะการคิด การอาน การสื่อสาร การแกปญหา ตลอดจน

การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมแหง

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ อยางมีความสุข ในการจัดทําคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร           

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ เลม ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก

คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และครูผูสอน จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงขอขอบคุณไว  ณ ท่ีนี้ 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ จะเปนประโยชนแกครูและผูเก่ียวของทุกฝาย ท่ีจะชวยใหการจัด

การศึกษาดานวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีขอเสนอแนะใดท่ีจะทําใหคูมือครูเลมนี้
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เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
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และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด 
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5. เพ่ือน าความรู้ในแนวคิดและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมและการด ารงชีวิต 
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การสื่อสาร และความสามารถใน การประเมินและตัดสินใจ 
7. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1     ข 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คุณภาพของนักเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ 
ดังนี้   

1. เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู ่การท าหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการท างานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  

2. เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย        
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 

3. เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ ผลที่
เกิดจากแรงกระท าต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้น
ของเสียง และแสง  

4. เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้น
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 

5.  เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง หยาดน้ าฟ้า 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก 
ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  

6. ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น 

7. ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ  คาดคะเน
ค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ 
วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

8.  วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐาน
อ้างอิง 

9.  แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 
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10.  แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น  รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

11. ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการด ารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

12.  แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1     ง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 

ทักษะส าคัญที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) 
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่          

การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจ าลอง และวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือน าข้อมูล  สารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างส ารวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ลงความคิดเห็นของ     
ผู้สังเกตลงไปด้วย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่าง ได้แก่ การดู การฟังเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็น
ตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง  

ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) เป็นความสามารถในการคาดการณ์อย่างมี

หลักการเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคย

เก็บรวบรวมไว้ในอดีต 

ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying)  เป็นความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจ าแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ 
คือ พ้ืนที่ที่วัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเป็นต าแหน่ง รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน 
ดังนี้ 

 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
(Relationship between Space and Space) 

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สั ม พันธ์ กั น ระหว่ า ง พ้ืนที่ ที่ วั ต ถุ ต่ า งๆ 
ครอบครอง 
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การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
(Relationship between Space and Time)  

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กันระหว่างพ้ืนที่ที่วัตถุครอบครอง
เมื่อเวลาผ่านไป 

ทักษะการใช้จ านวน (Using Number) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจ านวน และ
การค านวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing and Communicating Data) 
เป็นความสามารถในการน าผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระท าให้อยู่ในรูปแบบที่
มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น จนง่ายต่อการท าความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล นอกจากนี้
ยังรวมถึงความสามารถในการน าข้อมูลมาจัดท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 
สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น  

ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) เป็นความสามารถในบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ สถานการณ์ 
การสังเกต การทดลองที่ได้จากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ์ที่
แม่นย าจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้อง การบันทึก และการจัดกระท ากับข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เป็นความสามารถในการคิดหาค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนจะท าการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานค าตอบที่คิด
ล่วงหน้าที่ยังไม่รู้มาก่อน หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน การตั้งสมมติฐานหรือค าตอบที่คิดไว้
ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ได้  

ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เป็นความสามารถในการ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เก่ียวข้องกับการทดลอง 
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้ 

ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เป็นความสามารถในการ
ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ให้สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น แต่อาจ
ส่งผลต่อผลการทดลอง หากไม่ควบคุมให้เหมือนกันหรือเท่ากัน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่       
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการทดลอง ดังนี้ 

ตัวแปรต้น  
(Independent Variable) 

สิ่งที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องจัด
สถานการณ์ให้มีสิ่งนี้แตกต่างกัน 
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ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

สิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้
แตกต่างกัน และเราต้องสังเกต วัด หรือติดตามดู 

ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงท่ี
(Controlled Variable) 

สิ่งต่าง ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อการจัดสถานการณ ์จึงต้องจัด
สิ่งเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากัน เพ่ือให้มั่นใจว่าผล
จากการจัดสถานการณ์เกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการ
ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเป็นความสามารถในการ
ออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับค าถามการทดลองและสมมติฐาน รวมถึง
ความสามารถในการด าเนินการทดลองได้ตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได้ละเอียด 
ครบถ้วน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  (Interpreting and Making Conclusion) 
ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ ตลอดจน
ความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 

ทักษะการสร้างแบบจ าลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสร้างและใช้สิ่งที่ท า
ขึ้นมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสามารถในการน าเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจในรูป
ของแบบจ าลองแบบต่าง ๆ  

 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
ราชบัณฑิตยสถานได้ระบุทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่ควรมีในพลเมือง  

ยุคใหม่รวม 7 ด้าน (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 
ในระดับประถมศึกษาจะเน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ดังต่อไปนี้ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ และประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่
หลากหลาย สังเคราะห์ แปลความหมาย และจัดท าข้อสรุป สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 

การแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง การแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย หรือปัญหาใหม่ได้ โดยอาจ
ใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการและประสบการณ์ท่ีเคยรู้มาแล้ว หรือการสืบเสาะหาความรู้ วิธีการใหม่มาใช้แก้ปัญหา
ก็ได้  นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือท าความเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง หลากหลายเพื่อให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่ดี
มากขึ้น 
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การสื่อสาร (Communications) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยง 
เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยการใช้ค าพูด ไม่ใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้หลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายของผู้ส่งสาร  

ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การแสดงความสามารถในการท างานร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ 
ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย การท างาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ท าร่วมกัน และเห็นคุณค่าของ
ผลงานที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในทีม 

การสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์แนวคิด เช่น 
การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเดิม หรือได้แนวคิดใหม่ และ
ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงให้ได้แนวคิดที่จะส่งผลให้
ความพยายามอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นไปได้มากที่สุด 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology 
(ICT)) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสืบค้น จัดกระท า 
ประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน์ (concept map)  

รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 
 

 
 
 

เนื้อหาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 

 

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 

หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน 

การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต มวลและแรงโน้มถ่วง
ของโลก 

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ  
ของพืชดอก การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 

ผ่านวัตถุที่น ามากั้น 

ได้แก ่ ได้แก ่ ได้แก ่

ประกอบด้วย 

การสืบเสาะหาความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

การวัดและการใช้จ านวน
ของนักวิทยาศาตร์ 

การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ว 1.2 ป.4/1  

บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอก

ของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท าหน้าที่แตกต่างกัน 

 รากท าหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารขึ้นไปยังล าต้น 

 ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ าต่อไปยังส่วนต่าง ๆ 

ของพืช 

 ใบท าหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น 

คือ น้ าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 

 ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบ

ต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และ

เกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกท า

หน้าที่แตกต่างกัน 

ว 1.3  ป.4/1  
จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และ
ความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

 สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช้

ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ 

เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วย

ตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร

และเคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด 

รา จุลินทรีย์ 

ว 1.3  ป.4/2  
จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มี
ดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 การจ าแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์     

ในการจ าแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 

ว 1.3  ป.4/3  
จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

 การจ าแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง 

เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสัน

หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
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ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ว 1.3  ป.4/4  
บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์
มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

 สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา 

กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 

กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ซึ่งแต่ละ

กลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ 

ว 2.2  ป.4/1  
ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว 2.2  ป.4/2  
ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของ
วัตถ ุ

 แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระท าต่อ

วัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่

สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระท ากับวัตถุหนึ่ง ๆ ท าให้

วัตถุตกลงสู่ พ้ืนโลก และท าให้วัตถุมีน้ าหนัก วัด

น้ าหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง น้ าหนักของ

วัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมี

น้ าหนักมาก วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมีน้ าหนักน้อย 

ว 2.2  ป.4/3  
บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบ

กันเป็นวัตถุ  ซึ่ งมีผลต่อความยากง่ายในการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุท่ีมีมวลมาก

จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุท่ีมีมวล

น้อย ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อ

ทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้วยังหมายถึงการต้านการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย 

ว 2.3  ป.4/1  
จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง-
โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็น
เกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง 

จะท าให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน 

จึงจ าแนกวัตถุที่มาก้ันออกเป็น ตัวกลางโปร่งใส ซึ่ง

ท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสง

ท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสง

ท าให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น 
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ข้อแนะน าการใช้คู่มือครู 
 

 คู่มือครูเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับครู ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียน
จะได้ฝึกทักษะจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสังเกต การส ารวจ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย 
การท างานร่วมกัน ซ่ึงเป็นการฝึกให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักตั้งค าถาม รู้จักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบปัญหาต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ครูจึงเป็นผู้
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักสืบเสาะหาความรู้และมีทักษะจากการศึกษาหาความรู้จากสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และเพ่ิมเติมข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน  
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากคู่มือครูเล่มนี้มากที่สุด ครูควรท าความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
เป็นสาระการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก าหนดไว้เฉพาะส่วนที่จ าเป็นส าหรับเป็นพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับสาระและความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของนักเรียน และในทุกกิจกรรมจะมีสาระส าคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ตาม
สาระการเรียนรู้โดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  

ส าหรับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี 
ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้    
บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรมตามแนวคิด   
สะเต็มศึกษา 

2. ภาพรวมการจัดการเรียนรูป้ระจ าหน่วย 
เป็นภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วยมีไว้เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัดที่จะได้เรียนในแต่ละกิจกรรมของหน่วยนั้น ๆ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนน าไปปรับปรุง
และเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย ในแต่ละส่วนของหนังสือเรียนทั้ง

ส่วนน าบท น าเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีเพ่ือให้ นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยยึดหลักให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการแก้ปัญหา การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตและ
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ในสถานการณ์ใหม่ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข   

4. บทน้ีมีอะไร 
เป็นส่วนที่บอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อเรื่อง ค าส าคัญ และชื่อกิจกรรม เพ่ือ

ครูจะได้ทราบองค์ประกอบโดยรวมของแต่ละบท 

5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
เป็นส่วนที่บอกรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ต้องใช้ส าหรับการเรียนในบท เรื่อง และ 

กิจกรรมนั้น ๆ โดยสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยหน้าหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม 
และอาจมีโปรแกรมประยุกต์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์หรือตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 

6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
เป็นทักษะที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เป็นทักษะที่นักวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ ส่วนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มีดังนี้  

รายการตัวอย่างวีดิทัศน์
ปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Short link QR code 

วีดิทัศน์   การสังเกตและการลง

ความเห็นจากข้อมูล ท า

ได้อย่างไร 

การสังเกตและการลง

ความเห็นจากข้อมูล 

http://ipst.me/8115    

 

 

 
 

วีดิทัศน์   การวัดท าได้อย่างไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน์   การใช้ตัวเลขท าได้

อย่างไร 

การใช้จ านวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน์   การจ าแนกประเภทท า

ได้อย่างไร 

การจ าแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับสเปซ

ท าได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับเวลา

ท าได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120  

 
 

วีดิทัศน์   การจัดกระท าและสื่อ

ความหมายข้อมูล ท า

ได้อย่างไร 

การจัดกระท าและสื่อ

ความหมายข้อมูล 

http://ipst.me/8121  

 
 

http://ipst.me/8115
http://ipst.me/8116
http://ipst.me/8117
http://ipst.me/8118
http://ipst.me/8119
http://ipst.me/8120
http://ipst.me/8121
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รายการตัวอย่างวีดิทัศน์
ปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Short link QR code 

วีดิทัศน์   การพยากรณ์ท าได้

อย่างไร 

การพยากรณ์ http://ipst.me/8122  

 
 

วีดิทัศน์   ท าการทดลองได้

อย่างไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123  

 
 

วีดิทัศน์   การตั้งสมมติฐานท าได้

อย่างไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124  

 
 

วีดิทัศน์   การก าหนดและ

ควบคุมตัวแปร และ 

การก าหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการท าได้

อย่างไร 

การก าหนดและควบคุมตัว

แปร และ 

การก าหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน์   การตีความหมายของ

ข้อมูลและลงข้อสรุป

ท าได้อย่างไร 

การตีความหมายข้อมูลและ

ลงข้อสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน์   การสร้างแบบจ าลอง

ท าได้อย่างไร 

การสร้างแบบจ าลอง http://ipst.me/8127 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://ipst.me/8122
http://ipst.me/8123
http://ipst.me/8124
http://ipst.me/8125
http://ipst.me/8126
http://ipst.me/8127
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7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 
เป็นความเชื่อ ความรู้ หรือความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ใน

การเรียนรู้ที่รับมาผิดหรือน าความรู้ที่ได้รับมาสรุปความเข้าใจของตนเองผิด แล้วไม่สามารถอธิบาย
ความเข้าใจนั้นได้ โดยเมื่อเรียนจบบทนี้แล้วครูควรแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้เป็นแนวคิดที่
ถูกต้อง 

8. บทน้ีเริ่มต้นอยา่งไร 
เป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง 

รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ และให้นักเรียนตอบ
ค าถามส ารวจความรู้ก่อนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนโดยครูยังไม่เฉลยค าตอบ
ที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักเรียนไปหาค าตอบจากเรื่องและกิจกรรมต่าง ๆ ในบทนั้น 

9. เวลาที่ใช้  
เป็นการเสนอแนะว่าในแต่ละส่วนควรใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง เพ่ือช่วยให้ครูผู้สอนได้จัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามครูอาจปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามสถานการณ์และ
ความสามารถของนักเรียน   

10. วัสดุอุปกรณ์  
เป็นรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการจัดกิจกรรม โดยอาจมีทั้งวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์

ส าเร็จรูป อุปกรณ์พ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 

11. การเตรยีมตวัล่วงหน้าส าหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป  
เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครูส าหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป เพ่ือครูจะได้เตรียมสื่อ 

อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในกิจกรรมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีจ านวนที่เพียงพอกับ
นักเรียน โดยอาจมีบางกิจกรรมต้องท าล่วงหน้าหลายวัน เช่น การเตรียมถุงปริศนาและข้าวโพดคั่ว
หรือสิ่งที่กินได ้

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม จึงควรจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือท าการทดลองซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ตรง ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงต้องเตรียมตัวเองในเรื่องต่อไปนี้  

11.1  บทบาทของครู โดยครูจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น าหรือผู้ถ่ายทอด
ความรู้เป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง  
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11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน โดยครูควรเตรียมนักเรียนให้พร้อมอยู่เสมอในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ บางครั้งนักเรียนไม่เข้าใจและอาจจะท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง ดังนั้นครูจึงต้อง
เตรียมตัวเอง โดยท าความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  

  การสืบค้นข้อมูลหรือการค้นคว้าเป็นการหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การสอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น การดูจากรูปภาพแผนภูมิ การอ่านหนังสือหรือเอกสาร
เท่าที่หาได้ นั่นคือการให้นักเรียนเป็นผู้หาความรู้และพบความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้  

  การน าเสนอ มีหลายวิธี เช่น การให้นักเรียนหรือตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปส ารวจ สังเกต หรือทดลองหรืออาจให้เขียนเป็นค าหรือเป็นประโยคลงใน
แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอ่ืนตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจให้วาดรูป หรือตัด
ข้อความจากหนังสือพิมพ์ แล้วน ามาติดไว้ในห้อง เป็นต้น 

  การส ารวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล สร้างแบบจ าลองหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถให้นักเรียนท ากิจกรรมได้ทั้ง
ในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือที่บ้าน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ราคาแพง 
ซึ่งอาจดัดแปลงจากสิ่งของเหลือใช้ หรือใช้วัสดุธรรมชาติมาท ากิจกรรมได้ ข้อส าคัญ คือ 
ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนทราบว่า ท าไมจึงต้องท ากิจกรรมนั้น และจะต้องท าอะไร อย่างไร 
ผลจากการท ากิจกรรมจะสรุปผลอย่างไร ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ความรู้ ความคิด และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับเกิดค่านิยม คุณธรรม เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ด้วย 

12. แนวการจัดการเรียนรู ้
  เป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด

ด้วยตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการน าเอาวิธีการต่าง ๆ ของกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ สสวท. เห็นว่าเหมาะสมที่จะน านักเรียนไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมองเห็นปัญหา การ
ส ารวจตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ือน าไปสู่ข้อมูลสรุป  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามคู่มือครูนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบริบทของ
ตนเองให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยจะค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

12.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยครูควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมและอภิปรายผล 
โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การใช้ค าถาม การเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่
จะท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา  
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12.2  การใช้ค าถาม โดยครูควรวางแผนการใช้ค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะน านักเรียนเข้าสู่
บทเรียนและลงข้อสรุปได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ซึ่งครูควรเลือกใช้ค าถามที่มีความยาก
ง่ายพอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การส ารวจตรวจสอบซ้ า เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ ครู
ควรเน้นย้ าให้นักเรียนได้ส ารวจตรวจสอบซ้ าเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องมากขึ้นและเชื่อถือได้ 

13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  เป็นข้อเสนอแนะส าหรับครูที่อาจเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่

เหมาะสม หรือใช้แทน ข้อควรระวัง วิธีการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและปลอดภัย วิธีการท ากิจกรรม
เพ่ือลดข้อผิดพลาด ตัวอย่างตาราง และเสนอแหล่งเรียนรู้เพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม 

14. ความรู้เพ่ิมเติมส าหรับครู  
  เป็นความรู้เพ่ิมเติมในเนื้อหาที่สอนซึ่งจะมีรายละเอียดที่ลึกขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้และความมั่นใจ

ให้กับครูในเรื่องที่จะสอนและแนะน านักเรียนที่มีความสามารถสูง แต่ครูต้องไม่น าไปสอนนักเรียน 
เพราะไมเ่หมาะสมกับวัยและระดับชั้น  

15. อย่าลืมนะ 
 เป็นส่วนที่เตือนไม่ให้ครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องให้กับนักเรียน หรือครูรับฟังความคิดและ

เหตุผลของนักเรียนก่อน โดยครูควรให้ค าแนะน าที่จะช่วยให้นักเรียนหาค าตอบได้ด้วยตนเองและให้
ความสนใจต่อค าถามของนักเรียนทุกคน เพ่ือให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองและครูจะได้ทราบว่านักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างไรบ้าง  

16. แนวการประเมินการเรยีนรู้ 
เป็นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการอภิปรายในชั้นเรียน ค าตอบของนักเรียน

ระหว่างการจัดการเรียนรู้และในแบบบันทึกกิจกรรม รวมทั้งการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

17. กิจกรรมทา้ยบท 
 เป็นสว่นที่ใหน้ักเรียนได้สรุปความรู้ ความเขา้ใจ ในบทเรยีน และได้ตรวจสอบความรูใ้น
เนื้อหาที่เรียนมาทัง้บท หรอือาจต่อยอดความรู้ในเรือ่งนัน้ ๆ  

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
1. การสอนการอ่าน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “อ่าน” หมายถึง ว่าตาม
ตัวหนังสือ ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่านในใจ หรืออีกความหมาย
ของค าว่า “อ่าน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ  ตีความ 
เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง  
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เมื่อปีพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นทักษะที่
ส าคัญ จ าเป็นต้องเน้นและฝึกฝนให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้
ผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห์ ตีความในระหว่างอ่าน ผู้อ่านจะต้องรู้หัวเรื่อง รู้จุดประสงค์การ
อ่าน มีความรู้ทางภาษาใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ ในหนังสือที่ อ่านและจ าต้องใช้ประสบการณ์เดิมที่ เป็น
ประสบการณ์พ้ืนฐานของผู้อ่าน ท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนอาจมีทักษะในการอ่านที่
แตกต่างกัน ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์เดิมของนักเรียน ความสามารถด้านภาษา หรือ
ความสนใจเรื่องที่อ่าน ครูควรสังเกตนักเรียนว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับใด ซึ่ง
ครูจะต้องพิจารณาทั้งหลักการอ่าน และความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน ทั้งนี้ สสวท . ขอเสนอแนะวิธีการ
สอนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียน ดังนี้  

 เทคนิคการสอนแบบ DR-TA (The directed reading-thinking activity) 
เป็นการสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการ

อ่านด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือค าตอบล่วงหน้าจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดแบ่งเนื้อเรื่องท่ีจะอ่านออกเป็นส่วนย่อย และวางแผนการสอนอ่านของเนื้อเรื่องท้ังหมด  
2. ในการน าเข้าสู่บทเรียน ครูชักชวนให้นักเรียนคิดว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านบ้าง 
3. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวข้อ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน 
4. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องที่ก าลังจะอ่าน ซึ่งอาจให้นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน

เกี่ยวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  
5. ครูอาจให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองคาดคะเนไว้ โดยจะท าเป็นรายคนหรือเป็นคู่ก็ได้ หรือครูน า

อภิปรายแล้วเขียนแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนไว้บนกระดาน  
6. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายว่าการคาดคะเนของตนเองตรง

กับเนื้อเรื่องที่อ่านหรือไม่ ถ้านักเรียนประเมินว่าเรื่องที่อ่านมีเนื้อหาตรงกับที่คาดคะเนไว้ให้นักเรียน
แสดงข้อความที่สนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  

7. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน โดยครูวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้การคาดคะเนด้วย
ตนเองอย่างไรบ้าง  

8. ท าซ้ าขั้นตอนเดิมในการอ่านเนื้อเรื่องส่วนอ่ืน ๆ เมื่อจบทั้งเรื่องแล้ว ครูปิดเรื่องโดยการทบทวน
เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนที่ควรใช้ส าหรับการอ่านเรื่องอ่ืน ๆ  

 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learning)  
เป็นการสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่อย่างเป็น

รูปธรรมและเป็นระบบ โดยผ่านตาราง 3 ช่อง คือ K-W-L (นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียน
ต้องการรู้อะไรเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
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1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะอ่าน เช่น       
การใช้ค าถาม การน าด้วยรูปภาพหรือวีดิทัศน์ที่เก่ียวกับเนื้อเรื่อง  

2. ครูท าตารางแสดง K-W-L และอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยใช้เทคนิค K-W-L ว่ามีขั้นตอน 
ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K มาจาก know (What we know) เป็นขั้นตอนที่ให้

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน แล้วบันทึกสิ่งที่ตนเองรู้ลงใน
ตารางช่อง K ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตนเองรู้อะไรแล้วต้องอ่านอะไร โดยครูพยายาม
ตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า ขั้น W มาจาก want (What we want to know) เป็น
ขั้นตอนที่ให้นักเรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังจะอ่าน โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันก าหนดค าถาม แล้วบันทึกสิ่งที่ต้องการรู้ลงในตารางช่อง W 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน เรียกว่า ขั้น L มาจาก learn (What we have learned) เป็นขั้นตอน
ที่ส ารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอ่าน โดยหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง นักเรียนหา
ข้อความมาตอบค าถามที่ก าหนดไว้ในตารางช่อง W จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านมา
จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลและสรุปเนื้อหาส าคัญลงในตารางช่อง L 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบค าตอบในตาราง K-W-L  
4. ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตาราง K-W-L มาช่วยในการเรียนการสอนการอ่าน 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 
เป็นการสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในการจัดหมวดหมู่ของค าถามและตั้งค าถาม เพ่ือจะ

ได้มาซึ่งแนวทางในการหาค าตอบ ซึ่งนักเรียนจะได้พิจารณาจากข้อมูลในเนื้อเรื่องที่จะเรียนและประสบการณ์
เดิมของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดท าชุดค าถามตามแบบ QAR จากเรื่องที่นักเรียนควรรู้หรือเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน เพ่ือช่วยให้
นกัเรียนเข้าใจถึงการจัดหมวดหมู่ของค าถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะอ่านต่อไป 

2. ครูแนะน าและอธิบายเกี่ยวกับการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนในการอ่านและตั้งค าถาม
ตามหมวดหมู่ ได้แก่ ค าถามที่ตอบโดยใช้เนื้อหาจากสิ่งที่อ่าน ค าถามที่ต้องคิดและค้นคว้าจากสิ่งที่อ่าน 
ค าถามท่ีไม่มีค าตอบโดยตรงในเนื้อหาซึ่งนักเรียนใช้ความรู้เดิมและสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้ และค าถามที่
ใช้ความรู้เดิมของนักเรียนในการตอบค าถาม  

3. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง ตั้งค าถามและตอบค าถามตามหมวดหมู่ และร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปค าตอบ
ของค าถาม 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคนี้ด้วยตนเองได้อย่างไร 
5. ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตาราง K-W-L มาช่วยในการเรียนการสอนการอ่าน 

2. การใช้งานสื่อ QR CODE 
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 QR CODE เป็นรหัสหรือภาษาที่ต้องใช้โปรแกรมอ่านหรือสแกนข้อมูลออกมา ซึ่งต้องใช้งานผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกล้องไว้ แล้วอ่าน QR Code ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
LINE (ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่) Code Two QR Code Reader (ส าหรับคอมพิวเตอร์) Camera (ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple Inc.) 
ขั้นตอนการใช้งาน 
 1. เปิดโปรแกรมส าหรับอ่าน QR Code  
 2. เลื่อนอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต เพ่ือส่องรูป QR Code ได้ทั้งรูป 
 3. เปิดไฟล์หรือลิงก์ท่ีขึ้นมาหลังจากโปรแกรมได้อ่าน QR CODE  
**หมายเหตุ อุปกรณ์ท่ีใช้อ่าน QR CODE ต้องเปิด Internet ไว้เพ่ือดึงข้อมูล 
3. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริม (ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ) 
 โปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริม (AR) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสื่อเสริมช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาสาระของแต่ละชั้นปีอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งส าหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จะใช้งานผ่าน
โปรแกรมประยุกต์  “วิทย์ ป.4” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Play Store หรือ Apps Store  
**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ประมาณ 150 เมกะไบต์ หากพ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพออาจ
ต้องลบข้อมูลบางอย่างออกก่อนติดตั้งโปรแกรม 
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
 1. เข้าไปที่ Play Store ( ) หรือ Apps Store ( ) 
 2. ค้นหาค าว่า “วิทย์ ป.4”  
 3. กดเข้าไปที่โปรแกรมประยุกต์ท่ี สสวท. พัฒนา  
 4. กด “ติดต้ัง” และรอจนติดตั้งเรียบร้อย 
 5. เข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าแรก จากนั้นกด “วิธีการใช้งาน” เพ่ือศึกษาการใช้งานโปรแกรม

เบื้องต้นด้วยตนเอง 
 6. หลังจากศึกษาวิธีการใช้งานด้วยตนเองแล้ว กด “สแกน AR” 

และเปิดหนังสือเรียนหน้าที่มีสัญลักษณ์ AR 
 7. ส่องรูปที่อยู่บริเวณสัญลักษณ์ AR โดยมีระยะห่างประมาณ 10 

เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองต่าง ๆ ตามความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) ตามธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการค้นพบ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยประสาทสัมผัส
ทั้งห้า ส่วนนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) มีพัฒนาการทางสติปัญญาจากข้ันการคิดแบบ
รูปธรรมไปสู่ขั้นการคิดแบบนามธรรม มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนใจว่าสิ่งต่าง ๆ ถูกประกอบเข้า
ด้วยกันอย่างไร และสิ่งเหล่านั้นท างานกันอย่างไร นักเรียนในช่วงวัยนี้สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น คือ การให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติ การส ารวจตรวจสอบ การค้นพบ ตามด้วยการตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การอภิปราย มีการ
แลกเปลี่ยนผลการทดลองด้วยค าพูด หรือวาดภาพ และมีการอภิปรายเพ่ือสรุปผลร่วมกัน ส าหรับนั กเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายต้องการโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่มโดยการท างานแบบ
ร่วมมือ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันซึ่งจะเป็นการสร้างความสามัคคี และ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในระดับนี้ด้วย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพ่ือศึกษาสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวอย่าง
เป็นระบบ และเสนอค าอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาด้วยข้อมูลที่ได้จากการท างานทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการอยู่
หลากหลาย เช่น การส ารวจ การสืบค้น การทดลอง การสร้างแบบจ าลอง  
 นักเรียนทุกระดับชั้นควรได้รับโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความสามารถในการ
คิดและแสดงออกด้วยวิธีการที่เชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งรวมทั้งการตั้งค าถาม การวางแผนและด าเนินการ
สืบเสาะหาความรู้ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมี
เหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานและการอธิบาย การสร้างและวิเคราะห์ค าอธิบายที่หลากหลาย 
และการสื่อสารข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการท านาย จัดกระท าและตีความหมายข้อมูล และสื่อสารเกี่ยวกับผลที่ได้โดยใช้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีการนี้มีศักยภาพสูงในการจูงใจนักเรียนและท าให้นักเรียนตื่นตัว เป็นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ     
สิ่งต่างๆ รอบตัวนักเรียน และในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย การน าวิธีนี้ไปใช้ได้
อย่างประสบความส าเร็จ ต้องอาศัยการเตรียมตัวและการคิดล่วงหน้าของครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
สืบเสาะหาความรู้ ควรมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความต่อเนื่องกันจากที่เน้นครูเป็นส าคัญไปจนถึงเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ ดังนี้ การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Structured Inquiry) การสืบเสาะหาความรู้แบบ
ทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Guided Inquiry)  การสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1     น 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(Open Inquiry) นักเรียนท ากิจกรรมตามที่ครูก าหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบจากค าถามที่ครู
ตั้งขึ้น นักเรียนตั้งค าถามในหัวข้อที่ครูเลือก พร้อมทั้งออกแบบการส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง 
 

การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเปน็ผู้ก าหนดแนวทาง (Structured Inquiry)  
 การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ครูเป็นผู้ตั้งค าถามและบอกวิธีการให้นักเรียนค้นหาค าตอบ ครูชี้แนะ
นักเรียนทุกขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาบางเรื่องในสาระการเรียนรู้เหมาะที่จะใช้การ
สืบเสาะด้วยวิธีนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค าถามตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องใช้เครื่องมือทดลองพิเศษ 
เช่น 
    พืชสูญเสียน้ าโดยผ่านทางใบใช่หรือไม่  
   อะไรบ้างที่จ าเป็นต่อการเผาไหม้  
   อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเคลื่อนที่  
 ประโยชน์ของการสืบเสาะหาความรู้โดยวิธีนี้คือ ท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับวิธีการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคบางอย่าง เช่น การทดสอบ
ค่า pH หรือการค านวณหาค่าความหนาแน่น ซึ่งครูสามารถทราบล่วงหน้าถึงค าถามที่นักเรียนจะตั้งขึ้นเพ่ือหาค าตอบ 
จึงท าให้ครูมีความพร้อมในสิ่งที่ต้องอภิปรายร่วมกัน 
 การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทางอาจไม่ได้ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งหมดหรือไม่ได้
พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณขั้นสูงเหมือนอย่างสองรูปแบบถัดไป   
การสืบเสาะหาความรู้แบบทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Guided Inquiry) 

การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ครูเป็นผู้ตั้งค าถามและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบ
ให้กับนักเรียน นักเรียนจะเป็นผู้ออกแบบการทดลองด้วยตัวเอง หัวข้อเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู้หลายหัวข้อ
สามารถใช้การสืบเสาะหาความรู้แบบนี้ ค าถามที่ครูอาจใช้ถามนักเรียน เช่น  

● จะเกิดอะไรขึ้นกับบอลลูนถ้าบอลลูนลอยจากบริเวณที่มีอากาศร้อนไปสู่บริเวณที่มีอากาศเย็น  
● พืชโดยทั่วไปมีโครงสร้างอะไรที่เหมือนกัน  
● จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหย่อนวัตถุท่ีมีมวลต่างกันลงในน้ า  

 การสืบเสาะหาความรู้แบบทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางต้องการให้นักเรียนคุ้นเคยกับขั้นตอน
หลักของการสืบเสาะหาความรู้ ครูมีความรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้และ
ติดตามประเมินนักเรียน 
การสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Open Inquiry)  
 การสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ครูเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบให้กับนักเรียน แต่
นักเรียนเป็นผู้ตั้งค าถามและออกแบบการส ารวจตรวจสอบด้วยตัวเอง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ครูจัดหา
ให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนตั้งค าถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดให้ เช่น  

● เทียนไข ไม้ขีดไฟ แผ่นกันแสงที่แสงผ่านได้ต่างกัน  
● สิ่งของต่างๆ หลายชนิดที่อาจจมหรือลอยน้ า  
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● ของแข็ง บีกเกอร์ น้ า และแท่งแก้วคน  
● ถุงที่มีก้อนหินขนาดต่าง ๆ 1 ถุง 

 เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้ออกแบบการทดลองตามค าถามที่ตั้งขึ้นเอง จึงเป็นการยากท่ีจะใช้วิธีการนี้กับ
หัวข้อเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู้ สิ่งส าคัญในการสืบเสาะหาความรู้แบบนี้คือ การที่นักเรียนเลือกหัวข้อเรื่อง
หลังจากการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดมาให้ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จกับการสืบเสาะหาความรู้ด้วยวิธีนี้ 
ครูควรสามารถ จัดการเรียนการสอนได้ดังนี้ 

● วางแผนการประเมินที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้อย่างรอบคอบ  
● สร้างกฎระเบียบในห้องเรียนในการท างานร่วมกันของนักเรียน และการใช้วัสดุอุปกรณ์การ

ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
● ให้ค าแนะน ากับนักเรียนที่ยังสับสนเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้โดยวิธีนี้  
● เตรียมค าถามหลังจากการท ากิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนการ

สอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางนี้ อาจท าให้ครูต้องเผชิญ
ปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้นกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้แบบครู
เป็นผู้ก าหนดแนวทาง แต่ถ้าใช้หัวข้อที่เหมาะสมและมีการเตรียมบทเรียนอย่างรอบคอบ วิธี
นี้สามารถท าให้ทั้งนักเรียนและครูตื่นตัว และยังเป็นการให้โอกาสนักเรียนในการพัฒนา
ทักษะการสืบเสาะหาความรู้และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

 เราสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนโดยจัดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ตามที่หลักสูตรก าหนด ด้วยกระบวนการแบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์สืบเสาะ แต่อาจมี
รูปแบบที่หลากหลายตามบริบทและความพร้อมของครแูละนักเรียน เช่น การสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิด 
(Opened Inquiry) ที่นักเรียนเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็นค าถาม   
การส ารวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence) ที่
ได้จากการส ารวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือค าอธิบายอ่ืนเพ่ือปรับปรุง
ค าอธิบายของตนและน าเสนอต่อผู้ อ่ืน   นอกจากนี้ ครูอาจใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่ตนเองเป็น   ผู้ก าหนด
แนวในการท ากิจกรรม (Structured Inquiry) โดยครูสามารถแนะน านักเรียนได้ตามความเหมาะสม  

ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครูสามารถออกแบบการสอนให้มี
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในประเด็นค าถามทางวิทยาศาสตร์  ค าถามทางวิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายถึงค าถาม
ที่น าไปสู่การสืบเสาะค้นหาและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ค าถามที่ดีควรเป็นค าถามที่นักเรียนสามารถ    
หาข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษเ์พ่ือตอบค าถามนั้น ๆ ได้  
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2. นักเรียนให้ความส าคัญกับข้อมูลหลักฐานในการอธิบายและประเมินค าอธิบายหรือค าตอบ นักเรียน
ต้องลงมือท าปฏิบัติการ เช่น สังเกต ทดลอง สร้างแบบจ าลอง เพ่ือน าหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ         
มาเชื่อมโยง หาแบบรูป และอธิบายหรือตอบค าถามท่ีศึกษา  

3. นักเรียนอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล 
ต้องแสดงความสัมพันธ์ชองข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้ สามารถจ าแนก วิเคราะห์  ลงความเห็น
จากข้อมูล พยากรณ ์ตั้งสมมติฐาน หรือลงข้อสรุป  

4. นักเรียนประเมินค าอธิบายของตนกับค าอธิบายอ่ืนๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจแนวคิด            
ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถประเมิน (Judge) ข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เพ่ือตัดสินใจ (Make 
Decision) ว่าควรเพิกเฉยหรือน าค าอธิบายนั้นมาพิจารณาและปรับปรุงค าอธิบายของตนเอง         ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถประเมินค าอธิบายของเพ่ือน บุคคลอ่ืน หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน แล้วน ามา
เปรียบเทียบ เชื่อมโยง สัมพันธ์ แล้วสร้างค าอธิบายอย่างมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน ซึ่งสอดคล้อง
กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับแล้ว 

5. นักเรียนสื่อสารการค้นพบของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ นักเรียนได้สื่อสารและน าเสนอการค้นพบของตนใน
รูปแบบที่ผู้อ่ืนเข้าใจ สามารถท าตามได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้มีการซักและตอบค าถาม ตรวจสอบ
ข้อมูล      ให้เหตุผล วิจารณ์และรับค าวิจารณ์และได้แนวคิดหรือมุมมองอ่ืนในการปรับปรุงการ
อธิบาย หรือวิธีการสืบเสาะค้นหาค าตอบ 

แผนผังการสืบเสาะหาความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

มีส่วนร่วมในค าถาม 

เก็บข้อมูลหลักฐาน 

อธิบายสิ่งที่พบ เชื่อมโยงสิ่งที่พบกับสิ่งที่ผู้อ่ืนพบ 

สื่อสารและให้เหตุผล 
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 ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  ครูสามารถออกแบบการสอนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน สภาพห้องเรียน ความพร้อมของครูและนักเรียน และบริบทอ่ืนๆ การยืดหยุ่น
ระดับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ลักษณะจ าเป็นของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนและระดับของการสืบเสาะหาความรู้ 
ลักษณะจ าเป็น ระดับการสืบเสาะหาความรู้ 

1. นักเรียนมสี่วนร่วม
ในประเด็นค าถาม
ทางวิทยาศาสตร ์

นักเรียนเป็นผู้ถาม
ค าถาม 

นักเรียนเลือกค าถาม
และสร้างค าถามใหม่
จากรายการค าถาม 

นักเรียนพิจารณา
และปรับค าถามที่ครู
ถามหรือค าถามจาก
แหล่งอื่น 

นักเรียนสนใจค าถาม
จาก สื่อการสอนหรือ
แหล่งอื่นๆ 

2. นักเรียนให้
ความส าคญักับ
ข้อมูลหลักฐานที่
สอดคล้องกับ
ค าถาม 

นักเรียนก าหนด
ข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ตอบค าถามและ
รวบรวมข้อมลู 

นักเรียนได้รับการ
ช้ีน าในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูที่
จ าเป็น 

นักเรียนได้รับข้อมลู
เพื่อน าไปวิเคราะห ์

นักเรียนได้รับข้อมลู
และการบอกเล่า
เกี่ยวกับ การวิเคราะห์
ข้อมูล 

3. นักเรียนอธิบายสิ่ง
ที่ศึกษาจาก
หลักฐานหรือ
ข้อมูล 

นักเรียนอธิบายสิ่งที่
ศึกษาหลังจาก
รวบรวมและสรุป
ข้อมูล/หลักฐาน 

นักเรียนได้รับการ
ช้ีแนะในการสร้าง
ค าอธิบายจากข้อมูล
หลักฐาน 

  นักเรียนไดร้ับ
แนวทาง 

  ที่เป็นไปไดเ้พื่อสร้าง
ค าอธิบายจากข้อมูล
หลักฐาน 

นักเรียนได้รับหลักฐาน
หรือข้อมูล 

4. นักเรียนเชื่อมโยง
ค าอธิบายกับ    
องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลอื่นและ
เชื่อมโยงกับ
ค าอธิบายที่สร้างไว ้

นักเรียนได้รับการ
ช้ีน าเกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลและ
ขอบเขตความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

 นักเรียนได้รับการ  
แนะน าถึงความ
เชื่อมโยงท่ีเป็นไปได ้

นักเรียนได้รับการ
เชื่อมโยงท้ังหมด 

5. นักเรียนสื่อสาร
และให้เหตุผล
เกี่ยวกับการ
ค้นพบของตน 

นักเรียนสร้าง
ข้อคิดเห็นท่ีมีเหตุผล
และมีหลักการเพื่อ
สื่อสารค าอธิบาย 

นักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนในการพัฒนา
วิธีการสื่อสาร 

 นักเรียนได้รับ
แนวทางกว้างๆ 
ส าหรับการสื่อสารที่
ชัดเจน ตรงประเด็น 

นักเรียนได้รับ
ค าแนะน าถึงขั้นตอน
และวิธีการสื่อสาร 

 มาก                          ปริมาณการจัดการเรยีนรู้โดยนักเรียน                                น้อย                                                     
น้อย                        ปริมาณการช้ีน าโดยครูหรือสื่อการสอน                              มาก                                                         
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ 
เป็นค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือค าอธิบายที่บอกว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร  มีการท างานอย่างไร 
นักวิทยาศาสตร์คือใคร ท างานอย่างไร และงานด้านวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับสังคม ค่านิยม 
ข้อสรุป แนวคิด หรือค าอธิบายเหล่านี้จะผสมกลมกลืนอยู่ในตัววิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนและ
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้กับนักเรียน ความสามารถของนักเรียนในการสังเกตและการสื่อความหมายในสิ่งที่
สังเกตของนักเรียนในระดับนี้ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ครูควรอ านวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มที่จะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
คืออะไร วิทยาศาสตร์ท างานอย่างไร และนักวิทยาศาสตร์ท างานกันอย่างไรจากการท ากิจกรรมในห้องเรียน 
จากเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ และจากการอภิปรายในห้องเรียน 
 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งก าลังพัฒนาฐานความรู้โดยใช้การสังเกตมากขึ้น สามารถ
น าความรู้มาใช้เพ่ือก่อให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในระดับนี้ 
ควรเน้นไปที่ทักษะการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ การสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่
ปรากฏ และการสื่อความหมายเกี่ยวกับความคิดและการส ารวจตรวจสอบของตนเองและของนักเรียนคนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถเพ่ิมความตระหนักถึงความหลากหลายของคนในชุมชน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดับนี้ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยให้เขาคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานและความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานกับการอธิบาย 
 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีพัฒนาการเป็นล าดับดังนี้  
 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถตั้งค าถาม บรรยายค าถามด้วยค าพูด และเขียน
เกี่ยวกับค าถาม เขาสามารถส ารวจตรวจสอบค าถาม และรวบรวมพยานหลักฐานจากการสังเกต การสังเกต
ของเขาจะมีรายละเอียดมากขึ้นและมีความสัมพันธ์กับค าถามที่มีอยู่ นักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลในสิ่งที่
สังเกตและจากประสบการณ์ของเขา นักเรียนควรได้รับโอกาสในการฝึกทักษะเหล่านี้โดยผ่านการส ารวจ
ตรวจสอบในห้องเรียน นักเรียนควรได้รับโอกาสในการมองหาพยานหลักฐานและสังเกตแบบแผนที่เกิดขึ้น 
การอภิปรายในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานและความคิดควรไปด้วยกันกับการส ารวจตรวจสอบ
เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถที่เกิดขึ้นในการทบทวนความคิดที่ตั้งอยู่บนพยานหลักฐานใหม่ เรื่องราว
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้นักเรียนในระดับชั้นนี้เรียนรู้ว่า นักวิทยาศาสตร์มีความคิด
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สร้างสรรค์และมีความอยากรู้อยากเห็น และเขาสามารถเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน 
โดยผ่านเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏ นักเรียนสามารถเรียนรู้ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้   

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาความสามารถในการออกแบบและด าเนินการ
ส ารวจตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ได้ตั้งไว้ เขาควรได้รับการกระตุ้นในการวาดภาพสิ่งที่สัง เกตได้และ          
สื่อความหมายความคิดของเขาจากสิ่งที่สังเกต เขาควรได้รับค าแนะน าในการใช้การสังเกตเพ่ือสร้างค าอธิบายที่
มีเหตุผลในการตอบค าถามของตัวเอง การอ่านและการอภิปรายเรื่องราวต่างๆ ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร และ
วิทยาศาสตร์ท างานได้อย่างไร เหล่านี้ล้วนเป็นกลวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้นักเรียนเรียนรู้ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถช่วยน าเสนอแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วย 
 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระดับนี้ครูสามารถสร้างความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ   
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยการให้นักเรียนได้ตั้งค าถามที่สามารถตอบได้โดยการใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
การสังเกตของตัวนักเรียนเอง นักเรียนสามารถท างานในกลุ่มแบบร่วมมือเพ่ือท าการส ารวจตรวจสอบที่
เริ่มต้นจากค าถามและกระบวนการที่น าไปสู่การค้นหาข้อมูลและการสื่อความหมายเกี่ยวกับค าตอบของ
ค าถามนั้นๆ ครูควรเน้นให้นักเรียนสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนและสร้างค าบรรยายและค าอธิบายจากสิ่งที่
สังเกต ควรน าเสนอตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของความแตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์หญิงและ
ชายที่ท างานในชุมชนวิทยาศาสตร์จากเรื่องราวและวีดิทัศน์ ตัวอย่างเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่า
วิทยาศาสตร์คืออะไรและวิทยาศาสตร์ท างานอย่างไร 
 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ควรได้รับโอกาสที่จะพัฒนาและท าการทดลองอย่างง่าย ๆ ที่
มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเพียงตัวเดียวในแต่ละครั้งที่ท าการทดลอง นักเรียนอาจต้องการค าแนะน าบ้างในการ
ทดลอง ครูจึงควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะช่วยเขาให้เหตุผลเกี่ยวกับการสังเกต การสื่อความหมายกับ
คนอ่ืน ๆ และวิจารณ์การท างานของตนเองและของคนอ่ืน ๆ โดยผ่านกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติการทดลองและ
การอภิปราย นักเรียน สามารถเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความคิดเห็น (การ
ตีความหมายสิ่งที่สังเกตได้) ขณะที่นักเรียนส ารวจตรวจสอบค าถาม นักเรียนต้องการค าแนะน าในการค้นหา
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และบูรณาการข้อมูลเหล่านั้นกับการสังเกตของตนเอง นักเรียนควรอ่านเรื่องราวต่าง ๆ 
และดูวีดิทัศน์เก่ียวกับตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ชายและหญิงที่ได้ช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ท างานอย่างไร และใคร
ท างานวิทยาศาสตร์ 
 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องการค าแนะน าในการพัฒนาและน าการส ารวจ
ตรวจสอบไปใช้ การส ารวจตรวจสอบนี้ต้องทันสมัยและแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการอธิบายและ
พยานหลักฐานที่มี กิจกรรมที่นักเรียนท าให้ค าถามชัดเจนช่วยให้เขาพัฒนาความสามารถในการตั้งค าถามทาง
วิทยาศาสตร์ที่ทดสอบได้ นักเรียนควรได้รับโอกาสในการตีความหมายข้อมูลและคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า
ใช่หรือไม่ที่พยานหลักฐานสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์
สามารถน ามาใช้เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า
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วิทยาศาสตร์คือความมานะอุตสาหะของมนุษย์และของคนในชุมชนวิทยาศาสตร์ และมนุษย์จะได้ผลประโยชน์
จากความรู้ที่เพ่ิมข้ึนโดยผ่านทางวิทยาศาสตร์ 
 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรเน้นการส ารวจตรวจสอบที่ท้าทายค าอธิบายและความ
เข้าใจในปัจจุบันของพวกเขา นักเรียนในระดับนี้ควรด าเนินการส ารวจตรวจสอบที่เน้นการหาค าอธิบายของ
ค าถาม การส ารวจตรวจสอบเหล่านี้จะพัฒนานักเรียนในเรื่องทักษะการสังเกต การทดสอบความคิด   การ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การมองหาแบบแผนของข้อมูล การสื่อความหมายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับคนอ่ืน ๆ การฟังและการถามค าถามเกี่ยวกับค าอธิบายที่น าเสนอโดยคนอ่ืนๆ เมื่อนักเรียนได้พัฒนาทักษะ
เหล่านี้ นักเรียนเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์สร้างค าอธิบายโดยอาศัยพยานหลักฐานจ านวนมาก 
วิทยาศาสตร์เปิดกว้างสู่แนวคิดใหม่ วิทยาศาสตร์ยอมรับความคิดใหม่ถ้าพยานหลักฐานชี้ว่าความคิดใหม่เป็น
ค าอธิบายที่ดีที่สุด และพยานหลักฐานใหม่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทบทวนความคิด การท าให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเริ่มต้นได้ในนักเรียนระดับนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายนัก
ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็ตาม การมีส่วนร่วมในการออกแบบและการแก้ปัญหาเป็น
พ้ืนฐานที่ท าให้เข้าใจถึงความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็ขึ้นอยู่กับกันและกัน การใช้กรณี
ตัวอย่างและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าชุมชนวิทยาศาสตร์มีหลากหลาย 
นักวิทยาศาสตร์จ านวนมากท างานเป็นทีม และนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสื่อสารกันและกันในเรื่องงานวิจัย 
พยานหลักฐาน และค าอธิบายของพวกเขา โดยผ่านทั้งตัวอย่างทางประวัติศาสตร์และตัวอย่างสมัยใหม่ ครู
สามารถแสดงให้นักเรียนเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ชายและหญิงไม่ว่าจะมาจากภูมิหลังทางเชื้อชาติ ห รือ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ก็คือ ความมานะ 
พยายาม และความอุตสาหะของมนุษย์และคนในขุมชนวิทยาศาสตร์ที่มีพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ทางสติปัญญา 
ความสงสัยใคร่รู้ และใจกว้างต่อแนวคิดใหม่ 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 แนวคิดส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน เพราะสามารถท าให้ครูประเมินระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมส ารวจภาคสนาม กิจกรรมการส ารวจ
ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็
ตามในการท ากิจกรรมเหล่านี้ต้องค านึงว่านักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน นักเรียนจึงอาจท างาน     
ชิ้นเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเหล่านี้
แล้วก็ต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่นักเรียนได้ท าและผลงานเหล่านี้ต้องใช้
วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถและความรู้สึก
นึกคิดที่แท้จริงของนักเรียนได้ การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆ ด้าน 
หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่
มากพอที่จะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียนได้ 
 

จุดมุ่งหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 
 1. เพ่ือค้นหาและวินิจฉัยว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มีทักษะความช านาญใน
การส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและในระดับใด เพ่ือเป็น
แนวทางให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับให้กับนักเรียนว่ามีการเรียนรู้อย่างไร 
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละคน 
 การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพ่ือค้นหาและวินิจฉัย การประเมิน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  
 การประเมินเพื่อค้นหาและวินิจฉัย เป็นการประเมินเพ่ือบ่งชี้ก่อนการเรียนการสอนว่า นักเรียนมีพ้ืน
ฐานความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดที่คลาดเคลื่อนอะไรบ้าง การประเมินแบบนี้สามารถบ่งชี้
ได้ว่านักเรียนคนใดต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเรื่องที่ขาดหายไป หรือเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไป การประเมินแบบนี้ยังช่วยบ่งชี้ทักษะหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วของ
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นักเรียนอีกด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการประเมินในระหว่างชว่งที่มีการเรียนการสอน การ
ประเมินแบบนี้จะช่วยครูบ่งชี้ระดับที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่ในเรื่องที่ได้สอนไปแล้ว หรือบ่งชี้ความรู้ของนักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้ เป็นการประเมินที่ให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนและกับครูว่าเป็นไปตาม
แผนการที่วางไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบนี้ไม่ใช่เพ่ือเป้าประสงค์ในการให้ระดับคะแนน แต่เพ่ือช่วยครู
ในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณ์ต่างๆ ที่จะให้กับนักเรียนต่อไป  
 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ส่วนมากเป็น “การ
สอบ” เพ่ือให้ระดับคะแนนกับนักเรียน หรือเพ่ือให้ต าแหน่งความสามารถของนักเรียน หรือเพ่ือเป็นการบ่งชี้
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน การประเมินแบบนี้ถือว่าส าคัญในความคิดของผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
อาจารย์แนะแนว ฯลฯ แต่ก็ไม่ใช่เป็นการประเมินภาพรวมทั้งหมดของความสามารถของนักเรียน ครูต้องระมัดระวัง
เมื่อประเมินผลรวมในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือให้เกิดความสมดุล ความยุติธรรม และเกิดความตรง  
 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งอ้างอิง ส่วนมากการประเมินมักจะ
อ้างอิงกลุ่ม (norm reference) คือเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือ
คะแนนของนักเรียนคนอื่นๆ การประเมินแบบกลุ่มนี้จะมี “ผู้ชนะ” และ “ผู้แพ้” แต่ในหลายบริบท กลุ่มอ้างอิง
หรือกลุ่มเปรียบเทียบนี้จะมีความตรงและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การประเมินแบบอิงกลุ่มนี้จะมีนักเรียนครึ่งหนึ่ง
ที่อยู่ต่ ากว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ (criterion reference) ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้โดยไม่ค านึงถึงคะแนนคนอ่ืนๆ ฉะนั้นจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนการสอนจะต้องชัดเจนและมีเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่าความสามารถระดับใดจึงจะเรียกว่าบรรลุถึงระดับ 
“รอบรู้” โดยที่นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น หรือโรงเรียนแต่ละโรงจะได้รับการตัดสินว่าประสบ
ผลส าเร็จก็ต่อเมื่อ นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น หรือโรงเรียนแต่ละโรงได้สาธิตผลส าเร็จ หรือสาธิต
ความรอบรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการประเมินเพ่ือวินิจฉัย หรือเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนสามารถใช้การประเมินแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ 
เท่าที่ผ่านมาการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนจะใช้การประเมินแบบอิงกลุ่ม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 การเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ได้ ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้  

1. วัดและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
3. เก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่  
4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนต้องน าไปสู่ การแปลผลและลงข้อสรุปที่

สมเหตุสมผล  
5. การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัดและโอกาสของการประเมิน  
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วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใชใ้นการวดัผลและประเมินผล  
 เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ
ได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  
 3. การสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 4. บันทึกของนักเรียน  
 5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู  
 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  
 7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ  
 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1  
กับตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 1 
การเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว 

บทที่ 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ 
เรื่องท่ี 1  การสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 ถั่วเต้นระบ าได้อย่างไร 
เรื่องท่ี 2  การวัดและการใช้จ านวนของ

นักวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2.1 การวัดท าได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 2.2 การใช้จ านวนท าได้อย่างไร 
เรื่องท่ี 3  การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 การทดลองท าได้อย่างไร 

1 
1 
 
2 

0.5 
 
2 
1 

0.5 
2 

- 

หน่วยที่ 2 
สิ่งมีชีวิต 

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัว 
เรื่องท่ี 1  การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
กิจกรรมที่ 1.1 เราจ าแนกสิ่งมีชีวิตได้

อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.2 เราจ าแนกสัตว์ได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.3 เราจ าแนกสัตว์มีกระดูกสัน

หลังได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.4 เราจ าแนกพืชได้อย่างไร 
 
บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก  
เรื่องท่ี 1 หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก 
กิจกรรมที่ 1.1 รากและล าต้นของพืชท า

หน้าที่อะไร  
กิจกรรมที่ 1.2 ใบของพืชท าหน้าที่อะไร 
กิจกรรมที่ 1.3 ดอกของพืชท าหน้าที่อะไร

   

1 
0.5 
2 
 
2 
2 
 
1 
 
1 
1 
2 
 
2 
2 

 บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอก
ของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความ
แตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม
พืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

 จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก
โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได ้

 จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสัน
หลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 



ล คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1         

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 3 
แรงและ
พลังงาน 

บทที่ 1 มวลและน้ าหนัก 
เรื่องท่ี 1  มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก 
กิจกรรมที่ 1.1  วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อ

ถูกปล่อยจากมือ 
กิจกรรมที่ 1.2  มวลและน้ าหนักสัมพันธ์กัน

อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.3  มวลมีผลต่อการเปลีย่นแปลง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุ
อย่างไร 

บทที่ 2 ตัวกลางของแสง 
เรื่องท่ี 1  การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุท่ี

น ามาก้ัน 
กิจกรรมที่ 1 ลักษณะการมองเห็นต่างกัน

อย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง 
กิจกรรมท้ายบทที่ 2 ตัวกลางของแสง 

0.5 
1 
2 
 
2 
 
2 

 
 

0.5 
0.5 

 
0.5 

 
2 

 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ 
 บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง
โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็น
เกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

รวมจ านวนชั่วโมง 36.5  

หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาที่ใช้ และสิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้านั้น ครูสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพท้องถิ่น 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1     ว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รายการวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน/กลุ่ม จ านวน/ห้อง จ านวน/คน 

1 เมล็ดถั่วเขียว 10 เมล็ด  
 

2 เมล็ดถั่วเขียวต้ม 10 เมล็ด  
 

3 เมล็ดพืชอื่น ๆ 10 เมล็ด  
 

4 น้ าโซดา   4 ขวด   
5 น้ าอัดลมใสไม่มีสี  4 ขวด   
6 น้ าเกลือ  4 ขวด   
7 น้ าเปล่า  4 ขวด   
8 แก้วน้ าใส   2 ใบ   
9 น้ าสี    5 ลิตร   

10 ภาชนะใส่น้ าสี  1 ใบ  

11 ผลไม้ เช่น ส้ม  1 ผล  
 

12 บีกเกอร์  50 cm3 1 ใบ  
 

13 กระบอกตวง 50 cm3 1 อัน  
 

14 ไข่นกกระทา  2 ฟอง   
15 นาฬิกาจับเวลา   1 เรือน   
16 เชือกฟาง  3-4 เส้น   
17 ถุงพลาสติก  2-3 ใบ   
18 ถ้วยพลาสติก  2  ใบ   
19 บัตรภาพสิ่งมีชีวิต  1 ชุด   
20 บัตรภาพโครงสร้างภายนอก – ภายในของสัตว์  1 ชุด   
21 ถาด    1 ใบ   
22 มีด 1 เล่ม   
23 ถุงมือยาง  

 1 คู ่

24 กุ้ง 1 ตัว   
25 ปลา 1 ตัว    



ศ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1         

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับที่ รายการ จ านวน/กลุ่ม จ านวน/ห้อง จ านวน/คน 

26 บัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ  1 ชุด   
27 พืช  1 ชนิด   
28 แว่นขยาย  2-3 อัน   
29 มีดโกน 1 เล่ม   
30 ต้นเทียน  1 ต้น   
31 ดินสอสี  1 กล่อง     

32 
น้ าสีแดง 

150 ลูกบาศก์
เซนติเมตร     

33 แก้วน้ าหรือภาชนะใส 1  ใบ   
34 ไม้ขีดไฟ  1 กลัก  
35 สารละลายไอโอดีน    1 ขวด  
36 เอทานอล  1 ขวด  
37 จานเพาะเชื้อ 3 ใบ  

 
38 ปากคีบ 1 อัน   
39 กระป๋องทราย 1 ใบ   
40 แป้งมันส าปะหลัง 1 ช้อนเบอร์ 1   
41 แป้งข้าวโพด 1 ช้อนเบอร์ 1   
42 แป้งฝุ่น 1 ช้อนเบอร์ 1   
43 จานหลุม 1 ใบ   
44 ที่จับหลอดทดลอง 1 อัน   
45 หลอดหยด 1 อัน   
46 บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 1 อัน  

  
47 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด   
48 หลอดทดลองขนาดใหญ่ 1 หลอด    
49 ใบพืชชนิดต่าง ๆ ที่เป็นแผ่นบาง เช่น ใบชบา ใบ

ผักบุ้ง ใบหญ้า ดอกของพืชชนิดต่าง ๆ     
50 ดอกของพืชชนิดต่าง ๆ  2 ชนิด   
51 ดินน้ ามัน 1 ก้อน    



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2     ษ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/กลุม จํานวน/หอง จํานวน/คน 

52 ฟองน้ํา 1 อัน 

  53 แทงไม 1 อัน 

  54  ใบไม 1 ใบ 

  55 ลูกบอล 1 ลูก 

  56 เมล็ดถ่ัว 1 เมล็ด 

  57 ถุงทรายขนาด 500 กรัม   2 ถุง 

  58 เครื่องชั่งสปริง 1 อัน 
 

 59 ขวดพลาสติกปดใหทึบดวยกระดาษ  

 

 2 ใบ 

 60 คานไมหรือไมเมตร 1 อัน 

  61 เชือกฟาง 2 เสน 

  62 ขวดพลาสติกเปลา ขนาด 1 ลติร      2 ขวด       

  63 ทราย 1 ถัง 

  64 แผนไม 1 แผน 

  65 กระดาษไข 1 แผน  

  66 กระดาษแข็ง 1 แผน 

  67 เทียนไข 1 เลม 

  68 กระจกฝา 1 แผน 

  69 ไมขีดไฟ 1 กลัก 

  70 กระดาษแกวสีตาง ๆ 2 แผน 

  71 แผนพลาสติกขุน 1 แผน 

  72 แผนพลาสติกใส 1 แผน 

  73 แผนไม 

 

1 แผน 
 

 

 

 

 

 

 



1       คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตวั     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรยีนรู้ ตัวชี้วัด 

บทที่ 1 การเรยีนรู้
แบบนักวิทยาศาสตร ์

เรื่องที่ 1 การสืบเสาะ
หาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

กิจกรรมที่ 1 ถั่วเต้น
ระบ าได้อย่างไร 

 การสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหา
ค าตอบในสิ่งที่สงสัย มี
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

 การมีส่วนร่วมในการตั้ง
ค าถามทางวิทยาศาสตร์ 

 การรวบรวมข้อมูลหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 การอธิบายสิ่งที่สงสัย
ด้วยข้อมูลหรือหลักฐาน
อย่างมีเหตุผล 

 การอธิบายเชื่อมโยงสิ่งที่
ได้ค้นพบกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

 การสื่อสารสิ่งที่ได้ค้นพบ
และให้เหตุผล 

- 

 เรื่องที่ 2 การวัดและการ
ใช้จ านวนของ
นักวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2.1 การวัดท าได้
อย่างไร 

 การวั ด เป็ นการ เลื อกใช้
เครื่องมือในการวัดอย่าง
เหมาะสมและวัดปริมาณ
ต่ า ง  ๆ  ได้ อย่ า งถู กต้ อ ง  
ออกมาเป็นตัวเลข  และระบุ
หน่วยของการวัดได้อย่าง
ชัดเจน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2.2  การใช้
จ านวนท าได้อย่างไร 

 การใช้จ านวนเป็น
ความสามารถในการน า
ตัวเลขมาคิดค านวณโดย
การบวก การลบ การหาร 
หรือการหาค่าเฉลี่ย รวมทั้ง
การนับจ านวนสิ่งของได้
ถูกต้อง 

 



 คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว        2 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรยีนรู้ ตัวชี้วัด 

 เรื่องที่ 3 การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 3 การทดลองท า
ได้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมคิด ร่วมท า 

 การตั้งสมมติฐานเป็นการ
คาดคะเนค าตอบล่วงหน้า 

 ก า ร ก า ห น ด นิ ย า ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ เป็นการก าหนด
ความหมายของค าต่าง ๆ ใน
สมมติฐานให้สังเกตหรือวัด
ได้ 

 การก าหนดและควบคุมตัว
แปร โดยการก าหนดตัวแปร
ต้นหรือสิ่งที่จัดให้ต่างกันใน
การทดลอง ตัวแปรตามหรือ
ผลที่เกิดจากตัวแปรต้น และ
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่
หรือสิ่งที่ต้องควบคุมให้คงที่
ในการทดลอง 

 ก า ร ท ด ล อ ง เ ป็ น
กระบวนการที่มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องมีแบบแผน  
เ พื่ อ ห า ค า ต อ บ จ า ก
สมมติฐาน โดยการทดลองมี
ขั้นตอน  ประกอบด้วย การ
ออกแบบการทดลอง  การ
ทดลอง  และการบันทึกผล
การทดลอง  ในการทดลอง
จะใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
อื่น  ๆ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมูลที่
ถูกต้อง แม่นย า 
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 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและใชการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตรในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 

2. อธิบายและใชทักษะการวัด การใชจํานวน การ

ตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง

และการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปใน

การเรียนรูสิ่งตาง ๆ 

แนวคิดสําคัญ  

ความรูทางวิทยาศาสตรเกิดจากความสงสัยของมนุษย

เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว มนุษยจึงพยายามหาคําตอบ

ดวยการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  โดยใชทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนทักษะข้ัน

พ้ืนฐาน เชน การสังเกต การวัด การใชจํานวน และทักษะ

ข้ันผสม เชน การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การ

ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.4 เลม 1 หนา 1-37 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 1    หนา 1-32 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  การสืบเสาะหาความรูทาง 

วิทยาศาสตร 

คําสําคัญ การตั้งสมมติฐาน (formulating  

  hypothesis) 

  ตัวแปรตน (independent variable) 

  ตัวแปรตาม (dependent variable) 

ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี 

(controlling variable) 

กิจกรรมท่ี 1  ถ่ัวเขียวเตนระบําอยางไร 

เรื่องท่ี 2  การวัดและการใชจํานวนของ 

นักวิทยาศาสตร 

คําสําคัญ การใชจํานวน (using number) 

กิจกรรมท่ี 2.1  การวัดทําไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 2.2  การใชจํานวนทําไดอยางไร 

เรื่องท่ี 3 การทดลองของนักวิทยาศาสตร 

คําสําคัญ การกําหนดนิยามเชิง 

  ปฏิบัติการ (defining operationally) 

กิจกรรมท่ี 3  การทดลองทําไดอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 1 การเรียนรูแบบนกัวิทยาศาสตร 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที ่

1 2.1 2.2 3 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

S1 การสังเกต      
S2 การวัด      
S3 การใชจ้ านวน      

S4 การจ าแนกประเภท      

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
- สเปซกับสเปซ  
- สเปซกับเวลา  

  
  

S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล      

S7 การพยากรณ์      

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล       

S9 การต้ังสมมติฐาน     
S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     
S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร     
S12 การทดลอง     
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     
S14 การสร้างแบบจ าลอง     

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค ์     

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
C3 การแก้ปัญหา     

C4 การสื่อสาร     
C5 ความร่วมมือ     
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 
 ครูควรฟังการสนทนาอภิปรายของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกแนวคิดของนักเรียนไว้ เพื่อที่จะจัดการเรียนรู้ให้
สามารถแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนและต่อยอดแนวคิดที่ถูกต้อง 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การท ากิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นการทดลอง การท ากิจกรรมบางกิจกรรมไม่ใช่การทดลอง  เนื่องจากการ
ทดลองต้องมีการออกแบบการทดลอง ทดลองและรายงานผล
การทดลอง  ซึ่งบางกิจกรรมอาจไม่จ าเป็นต้องออกแบบการ
ทดลอง เช่น การสังเกตจ านวนขาของสัตว์ต่าง ๆ  
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ช่ัวโมง) 

1. ครูทบทวนความรูของนักเรียนเก่ียวกับการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตร โดยเลาสถานการณใหเห็นถึงลักษณะสําคัญของการสืบเสาะ 

หาความรูทางวิทยาศาสตร ไดแก การมีสวนรวมในการตั้งคําถามทาง

วิทยาศาสตร การรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ การอธิบาย 

สิ่งท่ีสงสัยดวยขอมูลหรือหลักฐานอยางมีเหตุผล การอธิบายเชื่อมโยง

สิ่งท่ีไดคนพบกับความรูทางวิทยาศาสตร และการสื่อสารสิ่งท่ีได

คนพบและใหเหตุผล เชน เด็กคนหนึ่งเจอมอดในขาวสารท่ีอยูใน

ภาชนะปด จึงเกิดความสงสัยวามอดมาจากไหน จากนั้นครูใชคําถาม

ดังตอไปนี้  

1.1 จากสถานการณนี้ มีลักษณะของการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตรหรือไม อะไรบาง (มี  คือการมีสวนรวมในการตั้งคําถาม) 

1.2 จากคําถามท่ีวา มอดมาจากไหน จะใชลักษณะของการสืบเสาะ 

หาความรูทางวิทยาศาตรอะไรอีกบางในการคนหาคําตอบ (ตอง

รวบรวมขอมูลหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ อธิบายสิ่งท่ีสงสัยดวย

ขอมูลหรือหลักฐานอยางมีเหตุผล อธิบายเชื่อมโยงสิ่งท่ีไดคนพบ

กับความรูทางวิทยาศาสตร และสื่อสารสิ่งท่ีไดคนพบและให

เหตุผล) 

1.3 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทักษะ-

กระบวนการทางวิทยาศาสตรบางหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจของตนเอง) 

2. ครูชักชวนนักเรียนใหทําความเขาใจเก่ียวกับการสืบเสาะหาความรู

ทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียน

อาน ช่ือหนวย ช่ือบทและจุดประสงคการเรียนรูประจําบท ใน

หนังสือเรียนหนา 1 จากนั้นครูใช คําถามวา  เม่ือเรียนจบบทนี้

นักเรียนจะสามารถทําอะไรไดบาง (อธิบายและใชการสืบเสาะหา

ความรูทางวิทยาศาสตรในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รวมท้ังอธิบายและใช

ทักษะการวัด การใชจํานวน การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิง-

ปฏิบั ติการ การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลองและ         

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ)  

 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดยให้นักเรียนอ่านชื่อหน่วย ชื่อบทและแนวคิดส าคัญในหนังสือ
เรียนหน้า 2 จากนั้นครูใช้ค าถามดังต่อไปน้ี 
3.1 บทเรียนน้ี นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (อธิบาย

ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ การวัด การใช้จ านวน การต้ังสมมติฐาน การ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การก าหนดและควบคุมตัวแปร การ
ทดลอง และการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป) 

4. ถ้าพบปัญหานักเรียนอ่านค าไม่คล่อง เช่น สมมติฐาน ครูควรช่วยฝึก
อ่านค าให้ถูกต้อง 

5. ครูชักชวนนักเรียนให้มาเรียนรู้กันว่าการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
ท าได้อย่างไรบ้าง โดยให้นักเรียนสังเกตรูปในหนังสือหน้า 2-3  แล้ว
อ่านเรื่องในบทน าโดยใช้วิธีการอ่านตามความสามารถของนักเรียน  

6. นักเรียนอภิปรายเนื้อเรื่องที่อ่าน จากนั้นครูซักถามโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี ้
6.1 เรื่องที่นักเรียนอ่านนี้ กล่าวถึงใคร (ปิแอร์และมารี คูรีทั้งสอง

ท่าน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลก) 
6.2 ปิแอร์และมารี คูรี ก าลังท าอะไร (ทดลองแยกธาตุเรเดียมออก

จากแร่พิทซ์เบลนด์) 
6.3 ความรู้ใหม่ที่ทั้งสองท่านค้นพบคืออะไร (รังสีเรเดียมช่วยรักษา

โรคผิวหนังและมะเร็งได้) 
6.4 ปิแอร์และมารี คูรี มีลักษณะใดบ้างที่ท าให้ค้นพบความรู้  ใหม่ ๆ 

ได้ (เป็นคนช่างสังเกต อยากรู้ค าตอบในเรื่องที่สงสัยมีความ
พยายาม อดทน เสียสละ) 

7. ครูชักชวนให้นักเรียนอ่าน เรียนรู้อย่างปลอดภัย และช่วยอธิบาย
เพิ่มเติมให้ระมัดระวังร่างกายไม่ให้สัมผัสธาตุกัมมันตรังสีเพราะมี
อันตรายต่อร่างกาย 

8. นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในส ารวจความรู้ก่อนเรียน โดยอาจถามว่านักเรียนรู้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

9. นักเรียนท าส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 2-4 
โดยอ่านชื่อหน่วย และชื่อบท 
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10.  นักเรียนอ่านสถานการณ์และค าถาม ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับค าถามแต่ละข้อ จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียนตอบค าถาม โดยค าตอบของแต่ละคนอาจ
แตกต่างกัน และค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้  
 สถานการณ์นี้เป็นการสถานการณ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ได้อ่านแล้วตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนของตนเองเท่านั้น ดังนั้นหาก
นักเรียนมีความสงสัยและอยากรู้ที่จะทดลองตามสถานการณ์ ต้องอยู่
ในความดูแลของครูหรือผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ครูอาจชวนนักเรียน
อภิปรายโดยใช้ค าถามต่อไปนี ้
 10.1 ถ้าจะท าการทดลองนี้ จะต้องระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง (เช่น

การใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธี โดยไม่เอียงตะเกียงให้
แอลกอฮอล์หก การจุดไฟและการดับไฟที่จะไม่ท าให้เกิด
อันตราย เช่น เมื่อจุดไม้ขีดไฟแล้วให้ดับในทราย หรือการดับ
ตะเกียงแอลกอฮอล์ ต้องใช้ฝาครอบดับไฟ การเตรียมผ้าชุบน้ า
ไว้ใช้เมื่อเกิดไฟไหม้)  

10.2  ถ้าไม่มมีตะเกียงแอลกอฮอล์จะใช้อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนใดแทน
ได้ (เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เตาที่ใช้ถ่านส าหรับหุงต้ม) 

11. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้าง อาจสุ่มให้นักเรียน 2-3 คน 
น าเสนอค าตอบของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยค าตอบ แต่จะให้
นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว 
ทั้งนี้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของ
นักเรียน แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข
แนวคิดที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจของ
นักเรียน 

 
 
 

 

ครูรับฟังค าตอบและเหตุผล
ของนักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ  แต่ชักชวนให้ไป
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม   
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี ้

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียนเรื่องที่ 

1 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดย
ครจูะต้องเตรียมตัวดังนี ้

1. เตรียมบัตรค าค าส าคัญทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และบัตรค าวิธีการ
สะกดค าและออกเสียงค าให้ถูกต้อง   

2. อาจเตรียมน าเสนอเรื่องราวของเรื่องที่
อ่านในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น แสดง
บทบาทสมมติ เพื่อให้นักเรียนจดจ าค า
ส าคัญต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะค าเหล่านี้
เป็นค าใหม่ส าหรับนักเรียน 

ครูเตรียมไข่ต้ม น้ าแข็ง กระดาษ ไม้ขีดไฟ 
และขวดแก้วปากกว้างที่จะวางไข่ต้มบนปาก
ขวดได ้
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค าตอบของนักเรียนในการส ารวจความรู้ก่อนเรียน อาจตอบถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 
แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
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เรื่องที่ 1 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการรวบรวม
ข้อมูลจากการทดลองเพ่ือหาค าตอบที่สงสัย  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 อธิบายการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
การตอบค าถามที่สงสัย 

เวลา 4 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 

เมล็ดถั่วเขียว เมล็ดถั่วเขียวต้ม น้ าโซดา น้ าอัดลมใส
ไม่มีสี น้ าเปล่า เมล็ดพืชชนิดอ่ืน เช่น เมล็ดงาด า น้ าเกลือ  
แก้วใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้

1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1   หน้า 7-13 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1   หน้า 5-10 
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แนวการจัดการเรียนรู ้(1 ชั่วโมง) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองเพื่อหา
ค าตอบที่สงสัย เช่น ค าถามในการทดลองน้ีคือ ขวดใบไหนจะท าให้  
ไข่ต้มเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยครูอาจเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็น
การทดลอง เช่น ครูน าขวดปากกว้างที่มีรูปร่างและขนาดเท่ากัน 2 
ขวด ขวดใบที่หนึ่งบรรจุน้ าแข็งขวดอีกใบบรรจุน้ าร้อน วางไข่ต้ม
ขนาดเท่ากันไว้ที่ปากขวด ขวดละ 1 ฟอง จากนั้นให้นักเรียนลองตอบ
ค าถามดังต่อไปนี้ 
1.1 นักเรียนจะต้ังสมมติฐานจากการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไร 
1.2 การทดลองนี้มีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุม

ให้คงที่ คืออะไรบ้าง 
1.3 นักเรียนคิดว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 
 (นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจของตนเอง ครูบันทึกค าตอบของ
นักเรียนบนกระดาน) 

2. ครูเชือ่มโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ค าถามว่าการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีลักษณะอะไรบ้าง ซึ่งครูแนะว่านักเรียนสามารถหา
ค าตอบได้จากการอ่านเนื้อเรื่อง 

 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (45 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสอืเรียนหน้า 
30 แล้วร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มเพื่อหาแนวค าตอบ ครูบันทึกค าตอบ
ของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบค าตอบหลังการอ่านเนื้อ
เรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าในค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก
นักเรียนอ่านไม่ได้ ครคูวรสอนการอ่านให้ถูกต้อง จากนั้นนักเรียน
อธิบายความหมายตามความเข้าใจ ครูชักชวนให้นักเรียนหา
ความหมายของค าภายหลังจากการอ่านเนื้อเรื่อง 

5. นักเรียนอ่านเนือ้เรื่อง ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน จากนัน้ร่วมกนัอภิปรายใจความส าคญัตามแนวค าถาม ดังนี ้

ในการตรวจสอบความรู้ ครูเพียง
รับฟังเหตุผลของนักเรียน และยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5.1 เนื้อเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับอะไร (เรื่องที่อ่านเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่
ของเด็กคนหนึ่ง)  

5.2 แม่ของเด็กคนนี้เลี้ยงไก่ด้วยอาหารอะไรบ้าง (ข้าวเปลือก ร าข้าว 
และหนอนแมลงวัน) 

5.3 เด็กคนน้ีมีค าถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ไก่ชอบกินอาหาร
ชนิดใดมากที่สุด) 

5.4 จากค าถามที่สงสัย เด็กคนน้ีตั้งสมมติฐานว่าอะไร (ไก่ชอบกิน
ข้าวเปลือกมากที่สุด) 

5.5 สมมติฐานหมายความว่าอย่างไร (การคาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้า) 

5.6 เด็กคนนี้ตรวจสอบสมมตฐิานที่ตั้งไว้โดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อหา
ค าตอบในค าถามทีส่งสัยด้วยวิธีการใด  (การทดลองเลี้ยงไกด่้วย
อาหาร 3 ชนิด ได้แก ่ข้าวเปลือก ร าข้าวและหนอนแมลงวัน) 

5.7 ตัวแปรต้นหมายถึงอะไร และในการทดลองนี้ตัวแปรต้นคืออะไร      
(ตัวแปรต้นหมายถึงสิ่งที่จัดให้ต่างกันในการทดลอง ได้แก ่
อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ 3 ชนิด) 

5.8 ตัวแปรตามหมายถึงอะไร และในการทดลองนี้ตัวแปรตามคือ
อะไร (ตัวแปรตามหมายถึงผลมาจากตัวแปรต้น ได้แก่ ปรมิาณ
อาหารที่ไก่กินทุกวัน) 

5.9 ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่หมายถึงอะไร และในการทดลองนี้
คือตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่อะไร  (ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้
คงที่หมายถึงสิ่งที่จัดให้เหมือนกันในการทดลอง ได้แก่ ปริมาณ
อาหาร เวลาที่ให้ไก่กินอาหาร ขนาดภาชนะ) 

5.10 เด็กคนน้ีทดลองให้อาหารไก่เป็นเวลากี่วัน (7 วัน) 
5.11 เมื่อครบ 7 วัน เด็กคนนี้อธิบายผลการทดลองว่าอย่างไร 

หลักฐานคืออะไร (ไก่กินหนอนแมลงวันมากที่สุด เพราะทกุวัน
จะเหลือปริมาณหนอนแมลงวันน้อยที่สุด) 

5.12 หลังจากที่ได้ผลการทดลอง เด็กคนนี้ท าอะไรต่อไป (สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของไก่จากแหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้) 

5.13 เด็กคนน้ีสื่อสารสิ่งที่ได้ค้นพบอย่างไร (น าเสนอสิ่งที่ค้นพบให้
เพื่อน ๆ รับทราบ) 

5.14 จากเรื่องที่อ่าน เด็กคนนี้ได้ค้นพบค าตอบด้วยการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่  (ไดใ้ช้) 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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5.15 ลักษณะส าคญัของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
เด็กคนน้ีใช้ในการหาค าตอบจากค าถามที่สงสัย  ได้แก่
อะไรบ้าง (การมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์ 
การรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  การอธิบายสิ่งที่
สงสัยด้วยข้อมูลหรือหลักฐานอย่างมีเหตุผล  การอธิบาย
เชื่อมโยงสิ่งที่ได้ค้นพบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการ
สื่อสารสิ่งที่ไดค้้นพบและให้เหตุผล) 

6. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้สถานการณ์ที่ได้เล่า
ไปแล้วในขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการสาธิตว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้
นักเรียนสงัเกตผลและตอบค าถามเก่ียวกับลักษณะของการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การตั้งสมมติฐาน ตัวแปรต้น   
ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ 

 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที) 
 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าลักษณะ
ส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการหา
ค าตอบจากค าถามที่สงสัย  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการต้ัง
ค าถามทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง  การอธิบายสิ่งที่สงสัยด้วยข้อมูลหรือหลักฐานอยา่งมี
เหตุผล  การอธิบายเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ค้นพบกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และการสื่อสารสิ่งที่ได้ค้นพบและให้เหตุผล        
การรวบรวมข้อมูลสามารถท าได้โดยใช้การทดลอง ซึ่งมีการ
ตั้งสมมติฐาน การก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ 

8. นักเรียนตอบค าถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 5 
9. ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทยีบค าตอบของนักเรียน

ในรูห้รือยังกับค าตอบที่เคยตอบและบันทกึไวใ้นคิดก่อนอา่น 
10. ครูชักชวนนักเรียนให้ตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน ดังนี้  เราจะใช้

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตรเ์พื่อหาค าตอบที่เราสงสัย
ได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนไปหาค าตอบร่วมกันในกิจกรรม
ต่อไป 

 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นกัเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที ่1 ถัว่เต้นระบ าได้อย่างไร  
โดยครูเตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เมล็ดพืชหลาย ๆ ชนิด เช่น    
เมล็ดถั่วเขียวดิบ เมล็ดถั่วเขียว
ต้ม เมล็ดพืชชนิดอื่น ๆ ที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น เพื่อน ามาให้
นักเรียนเลือกในการท ากิจกรรม
ตามความสนใจ 

2. เตรียมข้อมูลเกีย่วกับการเต้น
ระบ าได้ของถั่วเขียว โดยอาจท า
ใบความรู้ หรือแนะน า
แหล่งข้อมูลใหอ้่าน 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 ถั่วเต้นระบ าได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้อธิบายการสืบเสาะหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ โดยการท ากิจกรรมซึ่งประกอบด้วยการ
สังเกต การตั้งค าถาม การออกแบบการทดลอง การ
ทดลอง การสรุปผล การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และน าเสนอ
ผล 

เวลา  3  ชัว่โมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ตอบค าถามท่ีสงสัย 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/ห้อง 
1. เมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เมล็ดถั่วเขียว เมล็ด-

ถั่วเขียวต้ม เมล็ดพืชอ่ืน ๆ 
2. น้ าโซดา     4 ขวด 
3. น้ าอัดลมใสไม่มีสี   4 ขวด 
4. น้ าเกลือ    4 ขวด 
5. น้ าเปล่า    4 ขวด 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. แก้วใส     2 ใบ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S9 การตั้งสมมติฐาน 
S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
S12 การทดลอง 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1  หน้า 10-12 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1 หน้า 6-10 
3. ตั วอย่ า งวี ดิทัศน์ปฏิบั ติการวิทยาศาสตร์ เ รื่ อ ง การ

ตั้งสมมติฐานท าได้อย่างไร http://ipst.me/8124 
4. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องการก าหนด

และควบคุมตัวแปร และการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ท าได้อย่างไร http://ipst.me/8125   

 

     
 
 

 

http://ipst.me/8124
http://ipst.me/8125
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นเชื่อมโยงสู่กิจกรรมที่ 1 ถั่วเต้น
ระบ าได้อย่างไร 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 และท าเป็นคดิเป็น โดยร่วมกัน
อภิปรายทีละประเด็นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์
ในการท ากิจกรรม  โดยใชค้ าถาม ดังนี ้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การสืบเสาะหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร)์ 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรือ่งน้ีด้วยวิธีใด (ท ากิจกรรมโดยใชก้าร

สังเกต การทดลอง การสรุปผลและการน าเสนอความรู้ที่ได้) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนกัเรียนจะท าอะไรได้ (สามารถอธิบายการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได)้ 
3. นักเรียนบันทกึจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 6 และอ่าน

สิ่งที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรม ครแูนะน าวัสดุอุปกรณส์ าหรับการท า
กิจกรรม  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ทีละข้อ แล้วร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปล าดับ
ขั้นตอนตามความเข้าใจ ครูเขยีนสรุปบนกระดาน และน าอภิปราย
ตามแนวค าถาม ดังนี้  
4.1 นักเรียนต้องเริ่มต้นสังเกตอะไร (สังเกตผลทีเ่กิดขึ้นเมื่อใส่เมล็ด

ถั่วเขียว 2-3 เมล็ดลงในแก้วน้ าโซดา) 
4.2 นักเรียนต้องท าอะไรในล าดับถัดไป (สังเกตวัสดุอุปกรณ์ที่ครู

เตรียมไว้ แล้วตั้งค าถามที่สงสัยโดยใช้ผลการสังเกตเมล็ดถั่วเขียว
ในน้ าโซดามาเป็นแนวในการตั้งค าถาม) 

4.3 เมื่อตั้งค าถามได้แล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องท าอะไรต่อไป 
(เลือกค าถามทีส่ามารถน าไปสู่การทดลอง และร่วมกัน
ตั้งสมมติฐาน ก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ออกแบบการทดลอง 
และเขียนแผนภาพสรุปขั้นตอนการทดลอง) 

4.4 จากนั้นนักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเรื่องอะไร (เรื่องที่ทดลอง คือ 
การเต้นระบ าของถั่ว) 

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี้ 
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4.5 นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากทีใ่ด (สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ผู้รู้ 
หนังสือที่เช่ือถือได้ ซึ่งครูเป็นผู้แนะน า) 

4.6 เพราะเหตุใด นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองที่
ทดลอง (เพื่อน าความรูม้าปรับค าอธิบายในผลที่สังเกตได้จาก
การทดลอง) 

4.7 ในขั้นตอนสุดท้าย นักเรียนต้องท าอะไร (น าเสนอความรู้ใน
รูปแบบที่น่าสนใจ)

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนเริ่มท ากิจกรรม  
ทีละข้อ และบนัทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 6-7 ดังนี ้
5.1 สังเกตผลที่เกิดขึ้นเมื่อหย่อนเมล็ดถั่วลงในแก้วน้ าโซดา บันทึก

ผล (S1) 
5.2 สังเกตวัสดุอุปกรณ์และตั้งค าถามที่สงสัย  
5.3 ร่วมกันเลือกค าถามที่น าไปทดลองได้ บันทึกผล (C2, C5) โดย

ถ้าพบว่านักเรียนไม่เข้าใจ ครูอาจยกตัวอย่างค าถามที่มีการ
เปรียบเทียบตัวแปรให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่าง เพื่อท าความ
เข้าใจและนักเรียนได้ต้ังได้ 

5.4 ร่วมกันตั้งสมมติฐาน ก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ออกแบบการ
ทดลอง ทดลองและสังเกตผลที่ได้ บันทึกผล (S1, S9, S11, S12) 
(C2, C5) ซึ่งถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจค าว่าการตั้งสมมติฐาน ตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรที่ต้องควบคมุให้คงที่ ครูอาจยกตัวอย่าง
ค าถามที่ไม่ซ้ ากับค าถามที่นกัเรียนสนใจ แล้วพานักเรียนช่วยการ
ตั้งสมมติฐาน และการก าหนดตัวแปรไปพร้อม ๆ กัน 

5.5 ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง (S13) 
5.6 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ทดลองและปรับค าอธิบาย 

บันทึกผล เรื่องที่นักเรียนจะไปสืบค้นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับค าถามใน
การทดลองของนักเรียน เช่น เมล็ดถั่วแดงจะเต้นระบ าในน้ าอัดลม
กับน้ าเกลือได้เหมือนกันหรือไม่ เมื่อนักเรียนผลการทดลองว่า 
เมล็ดถั่วแดงที่อยู่ในน้ าอัดลมเต้นระบ าได้ แต่เมล็ดถั่วแดงใน
น้ าเกลือไม่เต้นระบ า นักเรียนอาจต้องไปสืบค้นข้อมูลเพื่อหา
ค าอธิบายว่าในน้ าอัดลมมีอะไรทีท าให้เมล็ดถั่วแดงเต้นระบ าได้  
หรือนักเรียนอาจหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อการจม การลอย 
ของเมล็ดพืช 
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5.7 น าเสนอความรู้ที่ค้นพบ (C4) 
6. เมื่อนักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรมแลว้  ครูและนักเรียนร่วมกัน

อภิปรายโดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
6.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการ

สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่  อย่างไร (มีส่วนร่วม
ในการตั้งค าถาม ซึ่งเป็นค าถามที่น าไปสู่การทดลองได้) 

6.2 ค าถามที่น าไปสู่การทดลอง มีค าถามอะไรบ้าง (นักเรียนตอบ
ตามค าถามที่ตั้งขึ้น) 

6.3 นักเรียนรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร 
อธิบาย (รวบรวมข้อมูลโดยออกแบบการทดลอง และทดลอง) 
ครูอาจสุ่มให้นกัเรียนเล่าขั้นตอนการทดลองให้เพื่อนฟัง 

6.4 นักเรียนอธิบายสิ่งที่สงสัยด้วยข้อมูลหรือหลักฐานอย่างมีเหตุผล
หรือไม่ อย่างไร (อธิบายสิ่งที่สงสัยด้วยผลการสังเกตที่ได้จาก
การทดลอง) 

6.5 นักเรียนได้อธิบายเช่ือมโยงสิ่งที่ค้นพบกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์หรือไม่ อย่างไร (ได้มีการสืบคน้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเต้นระบ าของถั่วจากแหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้  
เพื่อน าความรู้มาปรับค าอธิบายที่ได้จากการสังเกตให้น่าเชื่อถือ
มากขึ้น) 

6.6 นักเรียนสือ่สารสิง่ท่ีค้นพบและให้เหตุผลหรือไม่ อย่างไร (มีการ
น าเสนอสิ่งทีค่้นพบให้เพ่ือนฟัง) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อลง
ความเห็นว่าในกิจกรรมนี้ นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ลักษณะส าคัญ 5 
ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนได้ค าตอบจาก
ค าถามที่สงสัย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์ 
การรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  การอธิบายสิ่งที่สงสัย
ด้วยข้อมูลหรือหลักฐานอย่างมีเหตุผล  การอธิบายเชื่อมโยงสิ่งที่
ค้นพบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารสิ่งที่ค้นพบและให้
เหตุผล 

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบในฉันรู้อะไร โดยครูอาจเพิ่มเติม
ค าถามในการอภิปราย เพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบค าถาม
หรืออภิปรายได้ตามแนวค าตอบ ครู
ควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน และ
รับฟังแนวความคิดของนักเรียน 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นกัเรียนจะได้เรียน

เรื่องที่ 2 การวัดและการใช้จ านวนของ
นักวิทยาศาสตร์ โดยครูเตรียมเทอร์มอ-
มิเตอร์ดังตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้า 14 
หรือเทอร์มอมเิตอร์วัดไข้มาแสดงให้
นักเรียนดู 
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9. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นอ่านสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

10. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามที่น าเสนอครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
อะไรบ้างและในขั้นตอนใดบ้าง และบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 10 

11. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเรื่องนี้ เรื่องที่ 1 การสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ในหนังสือเรียนหน้า 13 ครูน าอภิปรายเพื่อน าไปสู่
ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียน
ตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “ในแต่ละวันเราใช้การสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ้าง
หรือไม่” โดยครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบค าถาม 
โดยเน้นให้นักเรียนตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1 ถั่วเต้นระบ าได้อย่างไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S9 การต้ังสมมติฐาน  
S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต 
 

การบรรยาย
ลักษณะการ
เคลื่อนที่ของเมล็ด
พืชที่อยู่ในของเหลว
ชนิดต่าง ๆ   
 

ใช้ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะการเคลื่อนที่ของ
เมล็ดพืชที่อยู่ในของเหลว
ชนิดต่าง ๆ  ด้วยตนเอง  
โดยไม่เพิม่ความคิดเห็น  

ใช้ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะการเคลื่อนที่
ของเมล็ดพืชที่อยู่ใน
ของเหลวชนิดต่าง ๆ  
โดยต้องอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น  

ไม่สามารถใช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะการเคลื่อนที่
ของเมล็ดพืชที่อยู่ใน
ของเหลวชนิดต่าง ๆ  
แม้ว่าครูหรือผูอ้ื่น
ช่วยแนะน าหรือ
ชีแ้นะ 
 

S9 การ
ตั้งสมมติฐาน 

การเขียนหรือพูด
ข้อความที่
คาดคะเนผลการ
ทดลองล่วงหน้า
โดยข้อความนั้น
แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม 

สามารถเขียนหรือพูด
ข้อความคาดคะเนผลการ
ทดลองล่วงหน้าโดย
ข้อความนั้นแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถเขียนหรือพูด
ข้อความคาดคะเนผล
การทดลองล่วงหน้า
โดยข้อความนั้นแสดง
ให้เห็นความสมัพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัว
แปรตามได้จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถเขียนหรือ
พูดข้อความ
คาดคะเนผลการ
ทดลองล่วงหน้าโดย
ข้อความนั้นแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม  แม้ว่า
จะได้รับค าแนะน า
จากครูหรือผู้อืน่ 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S11 การก าหนด
และควบคุมตวั
แปร 

การก าหนดตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม 
ตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงทีซ่ึ่ง
สอดคล้องกับ
ค าถามในการ
ทดลอง 

ก าหนดตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม ตัวแปรที่ต้องควบคุม
ให้คงที่ซึ่งสอดคล้องกับ
ค าถามในการทดลองได้
ด้วยตนเอง 

ก าหนดตัวแปรต้น ตัว
แปรตาม ตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงทีซ่ึ่ง
สอดคล้องกับค าถามใน
การทดลอง ทัง้นี้โดย
อาศัยการช้ีแนะจากครู
หรือผู้อื่น 

ไม่สามารถก าหนด
ตัวแปรต้น ตัวแปร
ตาม ตวัแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงทีซ่ึ่ง
สอดคล้องกับค าถาม
ในการทดลอง  
แม้ว่าจะได้รับ
ค าแนะน าจากครู
หรือผู้อื่น 

S12 การทดลอง การออกแบบการ
ทดลอง ด าเนินการ
ทดลอง และ
สรุปผลการทดลอง
เพื่อหาค าตอบใน
ค าถามที่สงสัย 

ออกแบบการทดลอง 
ด าเนินการทดลอง และ
สรุปผลการทดลองเพื่อหา
ค าตอบในค าถามที่สงสัยได้
ด้วยตนเอง 

ออกแบบการทดลอง 
ด าเนินการทดลอง 
และสรุปผลการ
ทดลองเพื่อหาค าตอบ
ในค าถามที่สงสัย  ทั้งนี้
โดยอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อืน่ 

ไม่สามารถออกแบบ
การทดลอง 
ด าเนินการทดลอง 
และสรุปผลการ
ทดลองเพื่อหา
ค าตอบในค าถามที่
สงสัย แม้ว่าจะได้รับ
ค าแนะน าจากครู
หรือผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองและการ
สืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ค าตอบของปัญหา
ที่สงสัย 

ตีความหมายข้อมูลที่ได้
จากการทดลองและการ
สืบค้นข้อมูลเพิม่เติม เพื่อ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับค าตอบ
ของปัญหาที่สงสัยได้ด้วย
ตนเอง 

ตีความหมายข้อมูลที่
ได้จากการทดลองและ
การสืบค้นข้อมลู
เพิ่มเติม เพื่อลงข้อสรุป
เกี่ยวกับค าตอบของ
ปัญหาที่สงสัย  ทั้งนี้
โดยอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อืน่ 

ไม่สามารถ
ตีความหมายข้อมูลที่
ได้จากการทดลอง
และการสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ค าตอบของปัญหาที่
สงสัย  แม้ว่าจะ
ได้รับค าแนะน าจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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 ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี ้

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

การคิดค าถามอย่าง
มีเหตุผลเพื่อน าไปสู่
การทดลอง การ
ออกแบบการ
ทดลอง และสรุปผล
การทดลอง 

การคิดค าถามอย่างมี
เหตุผลเพื่อน าไปสู่การ
ทดลอง การออกแบบการ
ทดลอง และสรุปผลการ
ทดลองได้ด้วยตนเอง 

การคิดโดยใช้เหตุผลที่
เหมาะสมในการคิด
ค าถามที่น าไปสู่การ
ทดลอง การออกแบบ
การทดลอง และ
สรุปผลการทดลองได้
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไม่สามารถคิดโดยใช้
เหตุผลที่เหมาะสมใน
การคิดค าถามที่
น าไปสู่การทดลอง 
การออกแบบการ
ทดลอง และสรุปผล
การทดลองได้  แม้ว่า
ครูหรือผู้อื่นช่วย
แนะน าหรือชี้แนะ 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอสิ่งที่
ค้นพบจากการหา
ค าตอบในค าถามที่
สงสัยให้ผู้อื่นรบัรู ้

สามารถน าเสนอสิ่งที่
ค้นพบจากการหาค าตอบ
ในค าถามที่สงสัยให้ผู้อื่น
รับรู้ได้อย่างชัดเจน ด้วย
ตนเอง 

สามารถน าเสนอสิ่งที่
ค้นพบจากการหา
ค าตอบในค าถามที่
สงสัยให้ผู้อื่นรบัรู้ได้
อย่างชัดเจน  โดย
อาศัยการช้ีแนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอ  
สิ่งที่ค้นพบจากการ
หาค าตอบในค าถาม
ที่สงสัยให้ผู้อื่นรับรู้ได้ 
แม้ว่าครูหรือผูอ้ื่น
ช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะ 

C5 ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมใน
การต้ังค าถาม 
รวบรวมข้อมูล 
บันทึกผล อภิปราย
ผลการทดลอง 
สรุปผลการทดลอง 
สืบค้นข้อมูลเพิม่เติม 
การน าเสนอผล ใน
การสืบเสาะหา
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์

มีส่วนร่วมในการตั้งค าถาม 
รวบรวมข้อมูล บันทึกผล 
อภิปรายผลการทดลอง 
สรุปผลการทดลอง สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม การ
น าเสนอผล ในการสืบ
เสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อน
ในกลุ่มได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดการท า
กิจกรรม 

มีส่วนร่วมในการตั้ง
ค าถาม รวบรวมข้อมูล 
บันทึกผล อภิปรายผล
การทดลอง สรุปผล
การทดลอง สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม การ
น าเสนอผล ในการสืบ
เสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมกับ
เพื่อนในกลุ่มได้บ้าง 
ทั้งนี้โดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตั้งค าถาม รวบรวม
ข้อมูล บันทึกผล 
อภิปรายผลการ
ทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง สืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม การน าเสนอ
ผล ในการสืบเสาะหา
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตรแ์ม้ว่าครู
หรือผู้อื่นช่วยแนะน า
หรือชี้แนะ 
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เรื่องที่ 2 การวัดและการใช้จ านวนของนักวิทยาศาสตร์ 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการวัดและการ
ใช้จ านวน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่ออธิบายทักษะการวัดในการหามวลและปริมาตร
ของวัตถุ 

2. เพื่ออธิบายทักษะการใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้
จากการวัดสิ่งต่าง ๆ 

เวลา 3 ชั่วโมง 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

 น้ าสี ภาชนะใส่น้ าสี ผลไม้ เช่น ส้ม บีกเกอร์ 
กระบอกตวง เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน  

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้

1.หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1           หน้า 14-23 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1  หน้า 11-20 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวัดโดยอาจใช้สถานการณ์ดังต่อไปน้ี 
หนูตัวหนึ่งท ารังอยู่ในป่าใกล้ๆ หมู่บ้าน        ตกกลางคืนหนูชอบ
มาเที่ยวเล่นตามบ้านต่าง ๆ หนูได้พบสิ่งของชิ้นหนึ่งเป็นรูป
สี่เหลี่ยมท าจากโลหะมีรูปรอยเท้าคนสองข้างบนแผ่นโลหะนั้น 
ระหว่างรูปรอยเท้ามีหน้าปัดและภายในหนา้ปัดมีขีดตรงเลข 0 
และข้างๆเลข 0 มีตัวอักษรว่า kg เมื่อหนูขึน้ไปยืนบนแผน่โลหะ 
เข็มเลื่อนไปเล็กน้อย  หนูสงสัยว่าสิ่งนี้เอาไว้ท าอะไรนะ  

นักเรียนคิดว่าสิง่ของท่ีหนูพบในบ้านคืออะไร และใช้ท า
อะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เป็นเครื่องช่ังใช้
ชั่งน้ าหนัก)  

ขั้นฝึกทักษะการอ่าน (40 นาที) 

 
2. นักเรียนอ่าน ชื่อเรื่อง และค าถามใน คิดกอ่นอ่าน ในหนา้ 14 

แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพ่ือหาแนวค าตอบ ครูบันทึกค าตอบ
ของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบค าตอบภายหลังการ
อ่านเนื้อเรื่อง 

3. นักเรียนอ่านค าใน ค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก
นักเรียนอ่านไม่ได้ ครคูวรสอนการอ่านให้ถูกต้อง นักเรียนอธิบาย
ความหมายตามความเข้าใจ ครูชักชวนให้นักเรียนหาความหมาย
ของค าภายหลังจากการอ่านเนื้อเรื่อง 

4. ครูชวนนักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง  ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายใจความส าคัญ
ตามแนวค าถามดังนี้  

4.1 การวัดอุณหภูมิของร่างกายท าได้อย่างไรบ้าง  (ใช้มือแตะ
หน้าผาก หรือใช้เทอร์มอมิเตอร์) 

4.2 เพราะเหตุใด จึงต้องใช้เครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ 
(เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย ามากกว่า) 

4.3 หน่วยที่ได้จากการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์มอมิเตอร์มี
หน่วยอะไรบ้าง (องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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4.4 สิ่งที่ได้จากการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์มีอะไรบ้าง 
(ตัวเลขที่บอกปริมาณและหน่วยที่บอกปริมาณ) 

4.5 ปริมาณยาที่หมอสั่งให้คนไขพ้ิจารณาจากสิ่งใด (อาการ
ของโรค อายุและสภาพร่างกาย) 

4.6 เด็กชายอายุ 10 ปี น้ าหนัก 30 กิโลกรัม ควรรับประทาน
ยาลดไข้ไม่เกินวันละเท่าใด รูไ้ด้อย่างไร (2,250 กรัม จาก
การค านวณโดยน าน้ าหนัก 30 กิโลกรัม มาคูณกับ 75 
กรัม) 

4.7 การใช้จ านวนหมายถึงอะไร (เป็นการจัดกระท าข้อมูลให้
เกิดค่าใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การบวก การลบ การคูณ 
การหารจากข้อมูลที่ได้จากการวัด หรืออื่น ๆ ซึ่งค่านั้นมี
ปริมาณและหน่วยก ากับ) 

4.8 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปหมายถึงอะไร (การ
บรรยายลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมไว้และบอก
ความสัมพันธ์ของข้อมูล) 

4.9 ในเรื่องน้ี การวัดมีประโยชน์อย่างไร (ช่วยให้ทราบ
อุณหภูมิของร่างกาย) 

4.10 การใช้จ านวนมปีระโยชน์อย่างไร(ค านวณปริมาณยาได้
ละเอียดและถูกต้อง  เหมาะสมกับอายุ สภาพร่างกาย) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที) 

5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งสรุปได้ว่าการวัดอุณหภูมิ
ของร่างกายอาจใช้หลังมือแตะหน้าผากหรือใช้เครื่องมือวัด
อุณหภูมิได้แก่เทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งการวัดด้วยเทอร์มอมิเตอร์จะได้
ค่าเป็นตัวเลขและมีหน่วยก ากับ 

6. นักเรียนตอบค าถามใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 11 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบค าตอบของ

นักเรียนในรู้หรือยังกับค าตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อน
อ่าน 

8. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับค าถาม ได้แก่ นอกจากการวัดอุณหภูมิ 
ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงแล้วยังมีการวัดอะไรอีกบ้างเพื่อชักชวน
ให้นักเรียนหาค าตอบร่วมกันในกิจกรรมต่อไป 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นกัเรียนจะได้เรียน

กิจกรรมที่  2.1 การวัดท าได้อย่างไร โดย
ครูเตรียมตรวจสอบเครื่องชั่งแบบ 3 แขน
ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ 
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       แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 2.1 การวัดท าได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้วัดมวลของผลไม้และวัด

ปริมาตรของน้ าสีเพื่อฝึกทักษะการวัด 
 

เวลา 1 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายและใช้ทักษะการวัดในการหามวลและ

ปริมาตรของวัตถ ุ
 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/ห้อง 

1. เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน  3 เครื่อง 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. น้ าส ี    5 ลิตร  
2. ภาชนะใส่น้ าสี    1 ใบ 
3. ผลไม้ เช่น ส้ม   1 ผล 
4. บีกเกอร์ 50 ml   1 ใบ 
5. กระบอกตวง 50 ml  1 กระบอก 

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S2 การวัด 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1  หน้า 16-19 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1 หน้า 12-17 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง

การวัดท าได้อย่างไร http://ipst.me/8116  
 
 
 
 

 
 

http://ipst.me/8116
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แนวการจัดการเรียนรู้  
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวัดโดยอาจใช้ค าถามดังนี้  

1.1 นักเรียนใช้อุปกรณ์ชนิดใดวัดอุณหภูมิร่างกาย (เทอร์มอมิเตอร์) 
1.2 ข้อมูลที่ได้จากการวัดมีอะไรบ้าง (ตัวเลขที่บอกปริมาณและ

หน่วยที่บอกปริมาณนั้น ๆ) 
1.3 ครูต้องการย้ายโต๊ะซึ่งวางอยู่หน้าห้องเรียนเข้ามาในห้อง ถ้าครู

ไม่ทราบว่าโต๊ะตัวนี้จะมีความยาวมากกว่าหรือน้อยกว่าความ
กว้างของประตูห้องครูจะท าอย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจแต่ควรตอบได้ว่า ใช้อุปกรณ์วัดความยาว  เช่นไม้บรรทัด) 

1.4 การด่ืมน้ าประมาณวันละ 8 แก้วดีต่อสุขภาพ ครูอยากรู้ว่า น้ า 8 
แก้วมีปริมาตรเท่าใด ครูจะท าอย่างไร และใช้อุปกรณ์อะไรใน
การวัด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

2. ครูชักชวนนักเรียนท ากิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะท าให้เราเรียนรู้
ทักษะการวัด  

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 2.1 การวัดท าได้อย่างไร และท าเป็นคิด
เป็น โดยร่วมกันอภิปรายทีละประเด็นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม  โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การวัด) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนเรือ่งน้ีด้วยวิธีใด (สังเกต) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายทักษะการวัด) 

4. นักเรียนอ่านสิ่งที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรมและตรวจสอบรายการ
สิ่งของโดยครูอาจแสดงสิ่งของต่าง ๆ ให้นักเรียนดู 

5.  นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 1 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุป
ล าดับขั้นตอนตามความเข้าใจ และครูอาจช่วยเขียนสรุปสั้น ๆ บน
กระดาน และน าอภิปรายตามแนวค าถามว่านักเรียนต้องท าอย่างไร
บ้าง (สังเกตและคาดคะเนมวลของผลไม้ โดยวางผลไม้บนมือข้างหนึ่ง 
สังเกตเครื่องชั่ง อภิปรายวิธีการใช้งานและน าเสนอ จากนั้นชั่งมวล
ของผลไม้และเปรียบเทียบผลจากการคาดคะเนและมวลที่ชั่งได้) 

6. นักเรียนเริ่มท ากิจกรรมใน ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ดังนี ้
-สังเกตและคาดคะเนมวลของผลไม้ บันทึกผล (S1) 
-สังเกตเครื่องชั่ง อภิปรายวิธีการใช้งานและน าเสนอ 

7.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้ค าถามดังนี ้

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี้ 
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7.1 มวลของผลไม้เมื่อวางบนมือ ผลไม้มีมวลเท่าใด (มวลของผลไม้
ขึ้นอยู่กับค าตอบของนักเรียน) 

7.2 เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน มีส่วนประกอบอะไรบ้าง (จานชั่ง 
แขนเครื่องช่ัง เข็มชี้ ตุ้มน้ าหนัก) 

7.3 เครื่องชั่งใช้งานอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
8.  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน ดังนี้ 

วางเครื่องชั่งในแนวราบ ปรับให้คานชั่งอยู่ต าแหน่งสมดุลโดยหมุนสก
รูปรับให้เข็มชี้ไปที่เลข 0 วางวัตถุที่ต้องการชั่งบนจานชั่ง เลื่อนตุ้ม
น้ าหนักมาตรฐานจนคานชั่งอยู่ในสมดุลคือเข็มชี้ที่เลข 0 จากนั้นอ่าน
ค่ามวลของวัตถุ 

9. นักเรียนท ากิจกรรมในข้อ 3 เริ่มชั่งมวลของผลไม้  อภิปรายเพื่อ
เปรียบเทียบกับมวลที่วางบนมือและบันทึกผล 

10. นักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม 
11.  ครูน าผลการท ากิจกรรมมาอภิปรายร่วมกัน โดยอาจใช้ค าถามดังนี้  

11.1 การช่ังมวลใช้อุปกรณ์ใด (เครื่องช่ังแบบคาน 3 แขน) 
11.2 หน่วยของมวลคืออะไร (กรัม) 

12.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมตอนที่ 1 ว่าการชั่งมวลของวัตถุ
ท าได้โดยใช้เครื่องช่ังแบบคาน 3 แขน หน่วยของมวลคือกรัม 

13.  นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ตอนที่ 2 ในหนังสือเรียนหน้า 17 และ
ตรวจสอบความเข้าใจโดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
13.1 นักเรียนต้องสังเกตอุปกรณ์ใดบ้าง (บีกเกอร์ กระบอกตวง) 
13.2 นักเรียนต้องท าอย่างไรกับบีกเกอร์และกระบอกตวง (สังเกต

และอภิปรายวิธีใช้งาน) 
13.3 นักเรียนต้องท าอย่างไรต่อไป (คาดคะเนว่าบีกเกอร์และ

กระบอกตวงสามารถใช้ตวงน้ าสีปริมาตร 20 กับ 17 ลูกบาศก์
เซนติเมตรได้หรือไม่และท ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการ
คาดคะเนและอภิปรายว่าอุปกรณ์ใดเหมาะสมที่จะตวงน้ าสีได้
ถูกต้องที่สุด) 

14.  นักเรียนท ากิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

 สังเกต บีกเกอร์ กระบอกตวง แล้วอภิปรายวิธีการใช้(S1) 
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 คาดคะเนว่าบีกเกอร์และกระบอกตวงสามารถใช้ตวงน้ าสี
ปริมาตร 20 และ 17 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้หรือไม่ และท า
กิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน (S2) 

 อภิปรายว่าบีกเกอร์หรือกระบอกตวงเหมาะสมที่จะตวงน้ าสีได้
ถูกต้องที่สุด (S8) (C2, C5) 

15.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม ดังนี ้
15.1 บีกเกอร์และกระบอกตวงเป็นอุปกรณ์ใช้ท าอะไร (ตวงปริมาตร

ของเหลว) 
15.2 หน่วยที่ได้จากการตวงปริมาตรคือหน่วยอะไร (มิลลิลิตร) 
15.3 อุปกรณ์ชนิดใดเหมาะที่จะตวงปริมาตรน้ าสี เพราะเหตุใด 

(กระบอกตวง เพราะมีสเกลละเอียดกว่าท าให้ตวงปริมาตรได้
ถูกต้องมากกว่า) 

16. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า การตวงสารสามารถ
ใช้อุปกรณ์ที่มีสเกลในการตวงสาร อุปกรณ์ที่มีสเกลละเอียดมากกว่า
จะท าให้ตวงสารได้ถูกต้องมากกว่า 

17. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบในฉันรู้อะไร โดยครูอาจเพิ่มเติมค าถาม
ในการอภิปราย เพื่อให้ได้แนวค าตอบตามค าถามท้ายกิจกรรมนี้ 

18. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่านสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

19. นักเรียนตั้งค าถามในอยากรู้อีกว่า จากนั้นครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน 
น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน 

20. ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอน
ใดบ้าง และให้บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 16 
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    แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 2.1 การวัดทําไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต 
 

การบรรยาย
ลักษณะของเครื่อง
ชั่งแบบคาน 3 
แขน บีกเกอรแ์ละ
กระบอกตวง   
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของเครื่องช่ังแบบ
คาน 3 แขน บีกเกอร์และ
กระบอกตวง  ด้วยตนเอง  
โดยไม่เพิม่ความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะของ
เครื่องชั่งแบบคาน 3 
แขน บีกเกอรแ์ละ
กระบอกตวง  โดยต้อง
อาศัยการช้ีแนะจากครู
หรือผู้อื่น  

ไม่สามารถใช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของเครื่อง
ชั่งแบบคาน 3 แขน 
บีกเกอร์และ
กระบอกตวง  แม้ว่า
ครูหรือผู้อื่นช่วย
แนะน าหรือชี้แนะ 

S2 การวัด การใช้เครื่องช่ัง 
การอ่านค่ามวล
และการระบุหน่วย
ที่ได้จากการช่ัง 

สามารถใช้เครือ่งชั่งแบบ
คาน 3 แขน ได้อย่าง
ถูกต้อง อ่านค่ามวลและ
ระบุหน่วยของมวลได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถใช้เครือ่งชั่ง
แบบคาน 3 แขนได้
โดยมีข้อผิดพลาดบ้าง 
อ่านค่ามวลและระบุ
หน่วยของมวลได้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาศัยการ
แนะน าจากครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถใช้เครื่อง
ชั่งแบบคาน 3 แขน 
ได้ถูกต้อง ไม่
สามารถอ่านค่ามวล
และระบุหน่วยของ
มวลได ้แม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะ 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การระบุอุปกรณ์ที่
ใช้วัดมวลและ
ปริมาตรของวัตถ ุ

สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่
จากการวัดมวลและปริมาตร
เพื่อระบุอุปกรณ์ที่ใช้วัดมวล
และปริมาตรไดอ้ย่างถูกต้อง 
มีเหตุผล จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่มี
อยูจ่ากการวัดมวลและ
ปริมาตรเพื่อระบุอุปกรณ์
ที่ใช้วัดมวลและปริมาตร
ไดถู้กต้องบางส่วน 
พยายามให้เหตุผลจาก
ความรู้หรือประสบการณ์
เดิมโดยการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไม่แสดงความคิดเห็น
หรือเพ่ิมเติมความ
คิดเห็นแม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะเกี่ยวกับข้อมูลที่
มีอยูจ่ากการวัดมวล
และปริมาตรเพื่อระบุ
อุปกรณ์ที่ใช้วัดมวล
และปริมาตร  
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 ตาราง แสดงการวเิคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

การอภิปรายและ
เลือกอุปกรณ์ที่ใช้วัด
ปริมาตรโดยมีความ
คลาดเคลื่อนน้อย
ที่สุด 

สามารถอภิปรายและ
เลือกอุปกรณ์ที่ใช้วัด
ปริมาตรโดยมีความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
และวัดปริมาตรได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 
 

สามารถวิเคราะห์และ
เลือกอุปกรณ์ที่ใช้วัด
ปริมาตรโดยมีความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
และวัดปริมาตรได้
ถูกต้องโดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถวิเคราะห์
และเลือกอุปกรณ์ที่ใช้
วัดปริมาตรโดยมี
ความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุดแม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะ 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูล 
บันทึกผล อภิปราย
ผลการวัดและ
สรุปผลการวัด การ
น าเสนอผล  

มีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูล บันทึก
ผล อภิปรายผลการวัด
และสรุปผลการวัด 
การน าเสนอผล 
ร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มได้
ด้วยตนเองตลอด
กิจกรรม 

มีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูล บันทึก
ผล อภิปรายผลการวัด
และสรุปผลการวัด 
การน าเสนอผล 
ร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มได้ 
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูล บันทึก
ผล อภิปรายผลการ
วัดและสรุปผลการวัด 
การน าเสนอผล แม้ว่า
ครูหรือผู้อื่นช่วย
แนะน าหรือชี้แนะ 
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กิจกรรมที่ 2.2 การใช้จ านวนท าได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้วัดมวลของผลไม้ แล้ว

หาค่าเฉลี่ยเพื่อฝึกทักษะการใช้จ านวน 
 

เวลา 1 ชั่วโมง 
 

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต 
S2 การวัด 
S3 การใช้จ านวน 
S8 การลงความเห็นจากข้อมลู 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C5 ความร่วมมือ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายและใช้ทักษะการใช้จ านวนบอกปริมาณที่ได้จาก
การวัดสิ่งต่าง ๆ  
 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/ห้อง 

1. เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน  3 เครื่อง 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ผลไม้ เช่น ส้ม   1 ผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1         หน้า 20-21 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1  หน้า 18-20 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนและตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้จ านวน โดยใช้

ค าถามดังนี้ 
1.1 ครูต้องการย้ายโต๊ะซึ่งวางอยู่หน้าห้องเรียนเข้ามาในห้อง 

ถ้าครูไม่ทราบว่าโต๊ะตัวนี้มีความยาวมากกว่าหรือน้อย
กว่าความกว้างของประตูห้อง ครูจะท าอย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจแต่ควรตอบได้ว่า ใช้อุปกรณ์วัด
ความยาว  เช่นไม้บรรทัด) 

1.2 จะทราบได้อย่างไรว่ากระเป๋านักเรียนที่บรรจุหนังสือ 
หนักก่ีกิโลกรัม (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

1.3 การดื่มน้ าประมาณวันละ 8 แก้วดีต่อสุขภาพ ครูอยากรู้
ว่า น้ าแต่ละแก้วมีปริมาตรเท่าใด และน้ าทั้ง 8 แก้วมี
ปริมาตรเท่าใด ครูจะท าอย่างไร และใช้อุปกรณ์อะไรใน
การวัด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

ครูชักชวนนักเรียนเข้าสู่การท ากิจกรรมว่าเราจะหามวลของ
สิ่งต่าง ๆ เมื่อน ามารวมกันว่ามีมวลเท่าใดและจะใช้อุปกรณ์
ใดที่เหมาะสมในการหามวล เราจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี ้

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียน 
หน้า 20 ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่
จะเรียน โดยใช้ค าถามดังต่อไปน้ี 
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ทักษะ

การใช้จ านวน) 
2.2 นักเรียนจะเรียนเรือ่งน้ีด้วยวิธีใด (การใช้จ านวน) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายทักษะการ

ใช้จ านวน) 
3. ครูน าเข้าสู่กิจกรรม โดยให้นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ใน

หนังสือเรียนหน้า 20 โดยใช้วิธีการอ่านตามความเหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยอาจใช้ค าถามดังนี้   
3.1 นักเรียนต้องท าอย่างไรบ้าง (ชั่งมวลของผลไม้ 1 ผล

จ านวน 5 ครั้ง) 
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3.2 การหาค่าเฉลี่ยมวลของผลไม้ท าได้อย่างไร (น าผลรวม
มวลของผลไม้ หารด้วยจ านวนครั้งที่ช่ัง) 

3.3 นักเรียนท าอย่างไร ในข้อท่ี 3 (ค านวณหาจ านวนผลไม้ที่
บรรจุลงในถถุงได้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม) 

3.4 ผลไม้ 1 กิโลกรัมคิดเป็นกี่กรัม (1000 กรัม) 
4. นักเรียนเริ่มท ากิจกรรมทีละข้อ และบันทึกผลในแบบบันทึก

กิจกรรมหน้า 18 ดังนี ้
4.1 ชั่งมวลผลไม้ จ านวน 5 ครั้ง บันทึกผล (S2)  
4.2 หาค่าเฉลี่ยมวลของผลไม้ บันทึกผล(S3) (C5) 
4.3 ค านวณหาจ านวนผลไม้ที่บรรจุในถุงได้ไม่เกิน 1 กิโลกรมั 

บันทึกผล (S3) (C5) 
4.4 อภิปรายและลงข้อสรุป (S8) 

5. นักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม 
6. นักเรียนน าผลจากการท ากิจกรรมมาอภิปรายร่วมกัน โดย

อาจใช้ค าถามดังต่อไปนี้  
6.1 มวลของผลไม้ที่ชั่งได้ทั้ง 5 ครั้งเหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
6.2 ค่าเฉลี่ยมวลของผลไม้เป็นเท่าใด ค านวณได้อย่างไร 

(ค าตอบค่าเฉลี่ยมวลขึ้นอยู่กับนักเรียน วิธีค านวณคือน า
ผลรวมของมวลทั้ง 5 ครั้งมาหารด้วยจ านวนครั้งที่ ชั่ง)  

6.3 เราสามารถบรรจุผลไม้ในถุงได้กี่ผลและค านวณได้
อย่างไร (ค าตอบเกี่ยวกับจ านวนผลที่บรรจุได้ในถุง
ขึ้นอยู่กับค าตอบของนักเรียน ค านวณโดยใช้การบวก 
หรือการหาร  เช่น  
ถ้าเป็นการบวกอาจน าค่ามวลผลไม้ 1 ผล มาบวกกันที
ละผล เรื่อย ๆ จนตัวเลขใกล้เคียง 1000 กรัมมากที่
สุดแต่ไม่เกิน 1000 กรัม เช่น 93.74 + 93.74 = 187.48, 
187.48+ 93.74 =281.22, 281.22+ 93.74=374.96, 
…. = 937.4เมื่อนับจ านวนตัวเลขมวลผลไม้ 1 ผลที่น ามา
บวกกันพบว่าได้ 10 ครั้ง แสดงว่า 10 คือจ านวนผลไม้
มากที่สุดที่บรรจุลงในถุงได้ หรือ  
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ถ้าเป็นการหาร อาจน าตัวเลข 1000 แล้วหารด้วยค่า
มวลของผลไม้ 1 ผล เช่น 1000/93.74 = 10.66 แสดง
ว่าบรรจผุลไม้ได้มากที่สุด 10 ผล) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปกิจกรรมนี้ว่าเป็น
การเรียนรู้ทักษะการใช้จ านวนผ่านการท ากิจกรรมชั่งมวล
ของผลไม้ หาค่าเฉลี่ยมวลของผลไม้ และหาจ านวนผลไม้ที่ใส่
ในถุงไม่เกิน 1 กิโลกรัม  

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบในฉันรู้อะไร โดยครูอาจ
เพิ่มเติมค าถามในการอภิปราย เพื่อให้ได้แนวค าตอบตาม
ค าถามท้ายกิจกรรมนี้ 

9. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียน
อ่านสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

10. นักเรียนตั้งค าถามในอยากรู้อีกว่า จากนั้นครูสุ่มนักเรียน 2-
3 คน น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน 

11. ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ในขั้นตอนใดบ้าง 

12. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเรื่องนี้ เรื่องที่ 2 การวัดและ
การใช้จ านวน ในหนังสือเรียนหน้า 22-23 ครูน าอภิปราย
เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
ชักชวนให้นักเรียนตอบค าถาม เช่น จะใช้วิธีการใดและ
อุปกรณ์ใดในการหาปริมาตรนมที่เหลืออยู่ในกล่องหรือในถุง 
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบค าถาม 
โดยเน้นให้นักเรียนตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
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        แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 2.2 การใช้จ านวนท าได้อย่างไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S2 การวัด  
S3 การใช้จ านวน  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S2 การวัด การใช้เครื่องช่ัง
อ่านค่ามวลและ
ระบุหน่วยของมวล 

สามารถใช้เครือ่งชั่งชั่งมวล
และอ่านค่ามวลได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง และ
ระบุหน่วยของมวลได้อย่าง
ถูกต้อง 

สามารถใช้เครือ่งชั่ง
ชั่งมวลและอ่านค่า
มวลได้อย่างถูกต้อง 
และระบุหน่วยของ
มวลได้อย่างถูกต้อง
โดยต้องอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถใช้เครื่องช่ัง
ชั่งมวลและอ่านค่ามวล
ไม่ถูกต้องรวมทั้งไม่
สามารถระบุหน่วยของ
มวลได้ แม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะ 

S3 การใช้จ านวน การค านวณหา
ค่าเฉลี่ยมวลของ
วัตถุและระบุ
จ านวนผลไม้ที่
บรรจถุุงได้หนัก 1 
กิโลกรัม 

สามารถค านวณหาค่าเฉลี่ย
มวลของวัตถุและระบุ
จ านวนผลไม้ที่ใส่ถุงได้หนัก 
1 กิโลกรัมได้ถกูต้องด้วย
ตนเอง 

สามารถค านวณหา
ค่าเฉลี่ยมวลของวัตถุ
และระบจุ านวน
ผลไม้ที่ใส่ถุงได้หนัก 
1 กิโลกรัมได้ถกูต้อง
โดยอาศัยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถค านวณหา
ค่าเฉลี่ยมวลของวัตถุ
และระบุจ านวนผลไม้
ที่บรรจถุุงได้หนัก 1 
กิโลกรัม แม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะ 

S12 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การน าค่ามวลมา
ค านวณหาค่าเฉลี่ย
มวลและระบุ
จ านวนผลไม้ที่
บรรจใุนถุงไดห้นัก 
1 กิโลกรัม 

สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมลูที่มี
อยู่จากการช่ังมวลผลไม้ 
การค านวณค่าเฉลี่ยมวล
และระบุจ านวนผลไม้ที่
บรรจใุนถุงหนกั 1 กิโลกรัม
ไดถู้กต้อง มีเหตุผล ด้วย
ตนเอง 

สามารถเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมลูที่มีอยู่จากการ
ชั่งมวลผลไม้การ
ค านวณค่าเฉลี่ยมวล
และระบุจ านวน
ผลไม้ที่บรรจุในถุง
หนัก 1 กิโลกรัมได้
ถูกต้อง มีเหตุผล โดย
อาศัยการช้ีแนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถเพิ่มเติม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมลูที่มีอยู่จากการ
ชั่งมวลผลไม้การ
ค านวณค่าเฉลี่ยมวล
และระบุจ านวนผลไม้
ที่บรรจใุนถุงหนัก 1 
กิโลกรัมแม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นชี้แนะ 
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 ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมข้อมูล
การช่ังมวล ค านวณ
ค่าเฉลี่ยมวลและ
ระบุจ านวนผลไม้ที่
ใส่ถุงหนัก 1 
กิโลกรัม การบนัทึก
ผล การอภิปราย
และน าเสนอ 

มีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูลการช่ัง
มวล ค านวณคา่เฉลี่ย
มวล และระบุจ านวน
ผลไม้ที่บรรจถุงุได้หนัก 
1 กิโลกรัมการบันทึกผล 
การอภิปรายและ
น าเสนออย่าง
กระตือรือร้นโดย 
ร่วมงานกับเพ่ือนใน
กลุ่มได้ด้วยตนเอง 

มีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูลการช่ัง
มวล ค านวณคา่เฉลี่ย
มวล และระบจุ านวน
ผลไม้ที่ใส่ถุงได้หนัก 1 
กิโลกรัม การบนัทึก
ผล การอภิปรายและ
น าเสนอโดยอาศัย
การกระตุ้นและชี้แนะ
จากครูหรือผู้อืน่ 

ไม่มีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูลการช่ัง
มวล ค านวณคา่เฉลี่ย
มวล และระบุจ านวน
ผลไม้ที่บรรจุถงุหนัก 
1 กิโลกรัม การบันทึก
ผล การอภิปรายและ
น าเสนอแม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นจจะช่วยกระตุ้น
หรือชี้แนะ 
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     เรื่องที่ 3 การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ 
  

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการทดลอง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อธิบายทักษะการทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลในการ
สืบเสาะหาความรู ้
 

เวลา 2 ชั่วโมง 

 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
ไข่นกกระทา นาฬิกาจับเวลา เชือกฟาง ถุงพลาสติก  

แก้วพลาสติก 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1                    หน้า 24-32 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1            หน้า 21-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57       คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตวั     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยชักชวนนักเรียนอภิปรายในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ นักเรียนเคยมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
หรือไม่ เช่น ออกก าลังกายแบบใดท าให้หัวใจเต้นเร็วที่สุด ละออง
เกสรพืชชนิดใดที่ท าให้เราจาม สุนัขที่เลี้ยงไว้ชอบกินเนื้อหมูหรือ
เนื้อไก่มากกว่ากัน  

2. ครใูห้ข้อสังเกตว่าชักชวนนกัเรียนว่าในการหาค าตอบข้อสงสัย
เหล่านี้ อาจต้องใช้ทักษะการทดลอง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการทดลองในกิจกรรมนี ้

 
ขั้นฝึกทักษะการอ่าน (40 นาที) 

3. นักเรียนอ่าน ชื่อเรื่อง และ คิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 24 
แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพื่อหาแนวค าตอบ ครูบันทึกค าตอบ
ของนักเรียนบนกระดานเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนของนักเรียน 

4. นักเรียนอ่านค าใน ค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(หากนักเรียนอ่านไม่ได้ ครูควรสอนการอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้น
อธิบายความหมายของค าตามความเข้าใจ ครชูักชวนให้นักเรียน
หาความหมายของค าภายหลังจากการอ่านเนื้อเรื่อง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง  ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายใจความ
ส าคัญตามแนวค าถามดังนี้ 
5.1 เราสามารถใช้กระบวนการใดในการหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่ง

ต่าง ๆ (กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์) 
5.2 การส ารวจตรวจสอบท าได้อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง (การ

สังเกต การส ารวจ การสืบค้นข้อมูล) 
5.3 จากตัวอย่าง นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นทางไปโรงเรียน

ทางใดใช้เวลาน้อยที่สุด (จับเวลาเดินทางในแต่ละเส้นทาง 
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้เดินทางในแต่ละเส้นทาง) 

5.4 จากสถานการณ์ สมมติฐานของการทดลองคืออะไร (ดินร่วน
ท าให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีที่สุด) 

5.5 สิ่งใดบ้างที่อาจเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช (น้ า แสง 
ชนิดของดิน) 

5.6 ตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไร (ชนิดของดิน) 
5.7 ตัวแปรตามของการทดลองนี้คืออะไร (การเจริญเติบโตของ

ผักบุ้ง) 



 คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว        58 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

5.8 การเจริญเติบโตของผักบุ้งสังเกตหรือวัดจากอะไร (วัดจาก
ความสูงของต้นผักบุ้งจากยอดจนถึงโคนหรือถ้าผักบุ้ง
ทอดยอดอาจวัดความยาวจากยอดผังบุ้งจนถึงโคน) 

5.9 เพราะเหตุใดจึงต้องมีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (เพื่อ
ก าหนดให้เข้าใจตรงกันว่าจะสังเกตหรือวัดการเจริญเติบโต
จากอะไร) 

5.10  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไร (คือการ
ก าหนดให้เข้าใจตรงกันว่าจะสังเกตหรือวัดตัวแปรตาม
อย่างไร) 

5.11 การทดลองคืออะไร (กระบวนการปฏิบัติในการหาค าตอบ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน) 

5.12 สมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องเสมอไปหรือไม่ (ไม่เสมอไปผลที่
ได้อาจจะไม่เป็นไปตามสมมติฐานก็ได้) 

 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 
6. ครแูละนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่าการหา

ค าตอบบางอย่างอาจจะต้องท าการทดลอง ซึ่งประกอบด้วยการ
ตั้งสมมติฐาน การก าหนดและควบคุมตัวแปร การก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ การทดลองคือกระบวนการในการปฏิบัติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีขั้นตอนคือการออกแบบการ
ทดลอง การทดลอง และบันทึกผลการทดลอง  

7. นักเรียนตอบค าถามใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 21 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบค าตอบของ

นักเรียนในรู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อน
อ่าน 

9. ครชูักชวนนักเรียนใหห้าค าตอบร่วมกันในกิจกรรมต่อไปโดยใช้
ค าถาม เช่น นอกจากการทดลองจะใช้เพื่อค้นหาค าตอบว่าดิน
ชนิดใดท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุดแล้ว ยังมีประโยชน์อะไร
อีกบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่  3 การทดลองท าได้อย่างไร 
ครู เตรียมการจัดกิจกรรมโดยส ารวจ
บริเวณที่จะเป็นจุดปล่อยร่มซึ่งมีความสูง
ประมาณ 3 เมตรจุดนี้ควรเป็นบริเวณที่
ปลอดภัยต่อการท ากิจกรรมของนักเรียน 
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       แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 3 การทดลองท าได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการทดลองโดย

การต้ังค าถามการทดลอง ตั้งสมมติฐาน ระบุตัวแปร 
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับร่มแบบใดจะตกถึง
พื้นได้ช้ากว่าโดยกล่องอาหารและอาหารไม่เสียหายเพ่ือ
ฝึกทักษะการทดลอง 

 

เวลา 1 ชั่วโมง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายทักษะการทดลองเพ่ือรวบรวมข้อมูลใน

การสืบเสาะหาความรู้ 
 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ไข่นกกระทา  2 ฟอง  
2. นาฬิกาจับเวลา   1 เรือน 
3. เชือกฟาง  3-4 เส้น 
4. ถุงพลาสติก  2-3 ใบ 
5. ถ้วยพลาสติก  2  ใบ 
 

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต 
S2 การวัด 
S3 การใช้จ านวน 
S8 การลงความเห็นจากข้อมลู 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร 

C5 ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1 หนา้ 27-30 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1 หน้า 22-26 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง

ท าการทดลองได้อย่างไร 

http://ipst.me/8123   

 
 
 
 

  
 

 

  
 

http://ipst.me/8123
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูสาธิตหน้าช้ันเรียน โดยน ากระดาษ A4 แบบเรียบ จ านวน 1 

แผ่นและกระดาษ A4 ที่ขย าแล้วมาให้นักเรียนด ูแล้วถามวา่ ถ้า
ปล่อยกระดาษทั้ง 2 แบบให้ตกถึงพ้ืนด้วยระยะความสูงเท่ากัน จับ
เวลาต้ังแต่ปล่อยกระดาษจนกระดาษตกถึงพื้น นักเรียนคิดว่า 
กระดาษแบบใดจะตกถึงพ้ืนเร็วกว่ากัน และเป็นเพราะเหตุใด 
(นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจ) ครูน านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมซึ่ง
นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับการทดลองเปรียบเทียบการตกของ
วัตถุเมื่อใช้ขนาดวัตถุต่างกนั 

2. นักเรียน อ่านชื่อกิจกรรมและ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียน หน้า 
27 ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน โดย
ใช้ค าถามดังต่อไปน้ี 
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ทักษะการ
ทดลอง) 
2.2 นักเรียนจะเรียนเรือ่งน้ีด้วยวิธีใด (ทดลอง) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนกัเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายทักษะการทดลอง) 

3. ครูน าเข้าสู่กิจกรรม โดยให้นกัเรียนอ่าน ท าอย่างไร ในหนงัสือเรียน
หน้า 27 โดยใช้วิธีการอ่านตามความเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจข้ันตอนการท ากิจกรรม โดยอาจ
ใช้ค าถามดังนี้   
3.1 เรื่องที่อ่านในสถานการณ์ เกี่ยวกับอะไร (เหตุการณ์น้ าท่วมท า

ให้ผู้ประสบภัยขาดแคลนยาและอาหาร อาจช่วยเหลือโดยใช้
เฮลิคอปเตอร์ส่งยาและอาหารแก่ผู้ประสบภัย) 

3.2 วิธีการขนส่งกล่องอาหารและยาโดยไม่ท าให้เสียหายต้องท า
อย่างไร(ผูกกลอ่งกับร่มแล้วปล่อยลงจากเฮลิคอปเตอร์) 

3.3 จากสถานการณ์ นักเรียนต้องท าอย่างไร (ออกแบบและ
วิเคราะห์ร่มจ านวน 2 แบบและน าไปทดสอบโดยที่เมื่อปล่อย
กล่องอาหารกับร่มแล้วกล่องอาหารไม่เสียหาย) 

3.4 การทดลองนี้มีการก าหนดเง่ือนไขอะไรบ้าง (ปล่อยร่มจาก
ความสูง 3 เมตร กล่องอาหารคือถ้วยพลาสติก และอาหารคือ
ไข่นกกระทา ตัวร่มท าจากถุงพลาสติกและเชือกฟาง)  

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี้ 
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3.5 จากนั้นนักเรียนตองทําอยางไร (อภิปรายเพ่ือตั้งคําถามการ

ทดลอง ตั้งสมมติฐาน ระบุตัวแปรตน  ตัวแปรตามและ      

ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี รวมกันวางแผนการทดลองและ

กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ) 

3.6 นักเรียนตองทําอยางไรตอไป (ดําเนินการทดลองตามท่ี

วางแผนและบันทึกผล) 

3.7 จากนั้นนักเรียนตองทําอยางไรอีก (ตีความหมายขอมูลและ   

ลงขอสรุป) 

4. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนเริ่มทํากิจกรรม

ทีละขอ และบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 22-24 ดังนี้ 

4.1 นักเรียนรวมกันตั้งคําถามในการทดลอง ตั้งสมมติฐาน ระบุตัว

แปร (S9, S11) 

4.2 วางแผนการทดลองและกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (S10, 

S12) 

4.3  ดําเนินการทดลอง  บันทึกผล (S12) (C5) 

4.4  นําเสนอรมท่ีดีท่ีสุด (C4) 

4.5  ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป(S13) 

5. นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

6. นักเรียนนําผลการทํากิจกรรมมาอภิปรายรวมกัน โดยอาจใชคําถาม

ดังตอไปนี้  

6.1 คําถามการทดลองของแตละกลุมเปนอยางไร (นักเรียนตอบไดตาม

ความเขาใจ) 

6.2 สมมติฐานการทดลองของแตละกลุมเหมือนหรือแตกตางกัน 

อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน แตกตางกัน) 

6.3 การทดลองนี้มีตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรท่ีตองควบคุมให

คงท่ี คืออะไร (ตัวแปรตนคือ ขนาดของรม ตัวแปรตาม คือ

ระยะเวลาท่ีรมตกถึงพ้ืน ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ไดแก ชนิด

ของวัสดุท่ีทํารม ความยาวของเชือก จํานวนเชือก จํานวนไขนก

กระทา ขนาดและชนิดของวัสดุท่ีใชทําถวย)  

6.4 ผลการทดลองแตละกลุมเปนอยางไร เปนไปตามสมมติฐานหรือไม 

(รมขนาดใหญตกชากวารมขนาดเล็ก) 

6.5 การทดลองนี้ สรุปไดวาอยางไร (รมขนาดแตกตางกันใชเวลาตกถึง

พ้ืนแตกตางกัน) 
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6.5 การทดลองนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร (ร่มขนาดแตกต่างกันใช้เวลาตกถึง
พื้นแตกต่างกัน) 

6.6 นักเรียนต้องด าเนินการทดลองอย่างไรบ้าง (ตั้งค าถามการทดลอง 
วางแผนการทดลอง ท าการทดลอง และบนัทึกผลการทดลอง) 

6.7 การทดลองครั้งนี้ใช้ทักษะใดร่วมด้วย (การสังเกต การต้ังสมมติฐาน 
การก าหนดและควบคุมตัวแปร การตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปกจิกรรมนี้ว่าเป็นการ
เรียนรู้ทักษะการทดลองโดยผ่านการท ากิจกรรมเปรียบเทยีบขนาด
ของร่มมีผลต่อการตกถึงพ้ืนเร็วช้าต่างกันหรือไม่และไมท่ าให้สิ่งของ
เสียหาย ซึ่งการทดลองเป็นการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานโดย
เริ่มจากการตั้งค าถามการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การวางแผน
การทดลอง การก าหนดและควบคุมตัวแปร การด าเนินการทดลอง
บันทึกผลการทดลอง น าเสนอผลการทดลอง  

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบในฉันรู้อะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติม
ค าถามในการอภิปราย เพ่ือให้ได้แนวค าตอบตามค าถามท้าย
กิจกรรมนี ้

9. ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้ในกจิกรรมนี้ จากนั้นครใูห้นักเรียน
อ่านสิ่งที่ได้เรยีนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

10. นักเรียนต้ังค าถามในอยากรูอ้ีกว่า จากนั้นครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน 
น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน 

11. ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในขั้นตอนใดบ้าง 

12. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเรื่องนี้ เรื่องที่ 3 การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ ในหนังสือเรยีนหน้า 31-32 ครูน าอภิปรายเพื่อ
น าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครูชักชวนให้
นักเรียนตอบค าถาม เช่น ถ้าอยากทราบว่าร่มที่ท าจากวัสดุชนิดใด
ตกถึงพื้นช้าที่สุด จะมีวิธีการทดลองอย่างไร โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบค าถาม โดยเน้นให้นักเรียนตอบ
ค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

 การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1 จมหรือลอย  
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S9 การต้ังสมมติฐาน  
S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต 
 

การบรรยาย
ลักษณะของไข่นก
กระทาก่อนและ
ภายหลังจากทีต่ก
ถึงพื้น 
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดและ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ของไข่นกกระทาก่อนและ
ภายหลังจากตกถึงพ้ืน  
ด้วยตนเอง  โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะของไข่นก
กระทาก่อนและภายหลังจาก
ตกถึงพื้นโดยต้องอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น  

ไม่สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียดและ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ของไข่นกกระทาก่อนและ
ภายหลังจากทีต่กถึงพื้น  
แม้ว่าครูหรือผูอ้ื่นช่วย
แนะน าหรือชี้แนะ 

S2 การวัด การใช้อุปกรณ์การ
วัดความยาวและ
การระบุหน่วยที่ได้
จากการวัด 

สามารถใช้อุปกรณ์วัด
ความยาววัสดุท าร่มและ
ระบุหน่วยได้อย่างถูกต้อง
ด้วยตนเอง และระบุหน่วย
ของมวลได้อย่างถูกต้อง 

สามารถใช้อุปกรณ์วัดความ
ยาววัสดุท าร่มและระบุหน่วย
ได้อย่างถูกต้องโดยต้องอาศัย
การช้ีแนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

ไม่สามารถใช้อปุกรณ์วัด
ความยาววัสดุท าร่มและ
ระบุหน่วยได้แม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะน าหรือชี้แนะ 

S9 การ
ตั้งสมมติฐาน 

การเขียนหรือพูด
ข้อความที่
คาดคะเนผลการ
ทดลองล่วงหน้า
โดยข้อความนั้น
แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นและตัว
แปรตามได้ดังนี้ร่ม
ขนาดใหญ่จะตกช้า
กว่าร่มขนาดเล็ก
โดยไข่นกกระทาไม่
เสียหาย 

สามารถเขียนหรือพูด
ข้อความที่คาดคะเนผลการ
ทดลองล่วงหน้าได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถเขียนหรือพูด
ข้อความที่คาดคะเนผลการ
ทดลองล่วงหน้าได้แต่ต้อง
อาศัยการช้ีแนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถเขียนหรือพูด
ข้อความที่คาดคะเนผลการ
ทดลองล่วงหน้าได้แม้ว่าจะ
ได้รับค าแนะน าจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S10 การก าหนด
นิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

การระบุวิธีการ
สังเกตความ
เสียหายของไข่นก
กระทา 

สามารถก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความ
เสียหายของไข่นกกระทา
ได้ถูกต้องด้วยตนเองว่า
ความเสียหายหมายถึง มี
รอยบุบ แตก หรือร้าวที่ผิว
ไข่   

สามารถก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความ
เสียหายของไข่นกกระทาได้
ถูกต้องว่าความเสียหาย
หมายถึง มีรอยบุบ แตก 
หรือร้าวที่ผิวไข่  จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับความ
เสียหายของไข่นกกระทาได้
ถูกต้องว่าความเสียหาย
หมายถึง มีรอยบุบ แตก 
หรือร้าวที่ผิวไข่  แม้ว่าครู
หรือผู้อื่นช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะ 

S11 การก าหนด
และควบคุมตวั
แปร 

การก าหนดตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม ตัว
แปรที่ต้องควบคุม
ให้คงที่ซึ่งสอดคล้อง
กับค าถามในการ
ทดลอง ดังนี้ ตัว
แปรต้นคือ ขนาด
ของร่ม (ใหญ่ เล็ก) 
ตัวแปรตาม คือ
ระยะเวลาที่ตกถึง
พื้น ความเสียหาย
ของไข่นกกระทา 
ตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงที่ เช่น 
ชนิดของวัสดุที่ใช้
ท าตัวร่ม เชือกและ
ภาชนะใส่ไข่ ความ
ยาวของเส้นเชือก 
ขนาดและรูปรา่ง
ของแก้วพลาสติก 
ขนาดและรูปรา่ง
ของไข่นกกระทา 

สามารถก าหนดตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม ตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงทีซ่ึ่ง
สอดคล้องกับค าถามในการ
ทดลอง การก าหนดตัวแปร
นี้สามารถท าได้ด้วยตนเอง
และถูกต้อง 
  

สามารถก าหนดตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม ตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงทีซ่ึ่งสอดคล้อง
กับค าถามในการทดลอง การ
ก าหนดตัวแปรนี้สามารถท า
ได้โดยอาศัยการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
 

ไม่สามารถก าหนดตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ซึ่ง
สอดคล้องกับค าถามในการ
ทดลองแม ้
ว่าจะได้รับค าแนะน าจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S12 การทดลอง การตั้งค าถามการ
ทดลอง การ
ออกแบบการ
ทดลอง การ
ทดลอง และ
สรุปผลการทดลอง
เพื่อหาค าตอบใน
ค าถามที่สงสัย 

สามารถตั้งค าถามการ
ทดลอง ออกแบบการ
ทดลอง ทดลอง และ
สรุปผลการทดลองเพื่อหา
ค าตอบที่สงสัยได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถตั้งค าถามการทดลอง 
ออกแบบการทดลอง ทดลอง 
และสรุปผลการทดลองเพื่อ
หาค าตอบที่สงสัย  ได้จาก
การช้ีแนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถตั้งค าถามการ
ทดลอง ออกแบบการ
ทดลอง ทดลอง และ
สรุปผลการทดลองเพื่อหา
ค าตอบที่สงสัย แม้ว่าจะ
ได้รับค าแนะน าจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลอง เพ่ือลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ค าตอบที่ได้จาก
การทดลอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 
เพื่อลงข้อสรุปไดว้่าร่ม
ขนาดใหญ่ตกช้ากว่าร่ม
ขนาดเล็กและไม่ท าให้ไข่
นกกระทาเสียหาย การ
ตีความหมายข้อมูลเพือ่ลง
ข้อสรุปนี้สามารถท าได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถตีความหมายข้อมูลที่
ได้จากการทดลอง เพื่อลง
ข้อสรุปได้ว่าร่มขนาดใหญ่ตก
ช้ากว่าร่มขนาดเล็กและไม่ท า
ให้ไข่นกกระทาเสียหาย การ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อลง
ข้อสรุปนี้สามารถท าได้โดย
อาศัยการช้ีแนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 
เพื่อลงข้อสรุปได้ว่าร่ม
ขนาดใหญ่ตกช้ากว่าร่ม
ขนาดเล็กและไม่ท าให้ไข่
นกกระทาเสียหาย 
ตีความหมายข้อมูลเพื่อลง
ข้อสรุปนี้ไม่สามารถท าได้
แม้ว่าได้รับค าแนะน าจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

การคิดอย่างมี
เหตุผลในการ
ตัดสินใจเพ่ือการ
ออกแบบการ
ทดลอง และสรุปผล
การทดลอง 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผลที่
เหมาะสมในการตัดสินใจ
เพื่อการออกแบบการ
ทดลอง และสรุปผลการ
ทดลองได้ด้วยตนเอง  

สามารถคิดโดยใช้เหตุผลที่
เหมาะสมในการตัดสินใจ
เพื่อการออกแบบการ
ทดลอง และสรุปผลการ
ทดลองไดโ้ดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถคิดโดยใช้
เหตุผลที่เหมาะสมใน
การตัดสินใจเพื่อการ
ออกแบบการทดลอง 
และสรุปผลการทดลอง
ได้  แม้ว่าครูหรือผู้อื่น
ช่วยแนะน าหรือชี้แนะ 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอสิ่งที่
ค้นพบเพื่อหา
ค าตอบที่สงสัยให้
ผู้อื่นรับรู ้

สามารถน าเสนอสิ่งที่
ค้นพบเพื่อหาค าตอบที่
สงสัยให้ผู้อื่นรบัรู้ได้อย่าง
ชัดเจน ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอสิ่งที่ค้นพบ
เพื่อหาค าตอบที่สงสัยให้
ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างชัดเจน  
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถการน าเสนอ
สิ่งที่ค้นพบเพื่อหา
ค าตอบที่สงสัยให้ผู้อื่น
รับรู้ได้ แม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะ 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การมีส่วนร่วมใน
การต้ังค าถาม 
รวบรวมข้อมูล 
บันทึกผล อภิปราย
ผลการทดลอง 
สรุปผลการทดลอง 
สืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม การ
น าเสนอผลการ
ทดลอง 

มีส่วนร่วมทุกครั้งในการต้ัง
ค าถาม รวบรวมข้อมูล 
บันทึกผล อภิปรายผลการ
ทดลอง สรุปผลการทดลอง 
สืบค้นข้อมูลเพิม่เติม การ
น าเสนอผลการทดลองได้
ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วม
น้ีเป็นไปโดยสม่ าเสมอ
ตลอดการท ากิจกรรม 

มีส่วนร่วมในการตั้งค าถาม 
รวบรวมข้อมูล บันทึกผล 
อภิปรายผลการทดลอง 
สรุปผลการทดลอง สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม การน าเสนอ
ผลการทดลองทั้งนีโ้ดยการ
ชี้แนะของครูหรือผูอ้ื่น การ
มีส่วนร่วมนี้เป็นไปเป็น
บางครั้งที่ท ากิจกรรม 

ไม่มีส่วนร่วมในการต้ัง
ค าถาม รวบรวมข้อมูล 
บันทึกผล อภิปรายผล
การทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง สืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม การน าเสนอผล
การทดลองแม้ว่าจะมคีรู
หรือผู้อื่นช่วยแนะน า
หรือชี้แนะ 
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            แนวค าตอบในแบบบันทกึกิจกรรม 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ (2 ชั่วโมง) 
1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตรจ์าก

บทนี้ ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 27 
2. นักเรียนตรวจสอบการสรปุส่ิงท่ีได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรยีบเทียบ

กับแผนภาพในหัวข้อรู้อะไรในบทนี้ ในหนงัสือเรียน หน้า 33 
3. นักเรียนตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน    

ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 3-4 อีกครั้ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยปากกาต่างสี นอกจากนี้ครูอาจน า
ค าถาม ในรูปน าบทในหนังสือเรียนหน้า3 มาร่วมกันอภิปรายค าตอบ
กับนักเรียนอีกครั้ง ดังนี ้“นักวิทยาศาสตร์ใช้การสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง 
ในการหาค าตอบในเรื่องที่สงสัย” ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปราย
แนวทางการตอบค าถาม เช่น นักวิทยาสาศาสตร์ใช้การสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนได้ค าตอบในค าถามที่สงสัย ซึ่ง
ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์ การ
รวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  การอธิบายสิ่งที่สงสัยด้วย
ข้อมูลหรือหลกัฐานอย่างมีเหตุผล  การอธิบายเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ค้นพบ
กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารสิ่งที่ได้ค้นพบและให้
เหตุผล การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตรจ์ะได้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายประการ เช่น การสังเกต การ
ทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลที่
รวบรวมได้  นักเรียนอาจมีค าตอบท่ีแตกต่างจากน้ี ครูควรเน้นให้
นักเรียนตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 

4. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทา้ยบทที ่1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร ์
น าเสนอค าตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้องครูน าอภิปราย
หรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพื่อแก้ไขแนวคดิคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง  

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมรว่มคิดร่วมท า โดยตั้งสมมติฐาน ก าหนด
และควบคุมตัวแปร ทดลองและบันทึกผลการทดลอง  เพื่อตอบ
ค าถามที่นักเรยีนกลุ่มหนึ่งสงสัยว่า เมล็ดข้าวเปลือกที่แช่น้ าและไม่แช่
น้ าก่อนน าไปลงแปลงปลูก เมล็ดใดจะงอกได้เร็วกว่ากัน  



75       คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตวั     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. นักเรียนร่วมกันอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว โดย
ครูกระตุ้นให้นกัเรียนเห็นความส าคัญของความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนใน
หน่วยน้ีว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ครอูาจใช้
ค าถามในการอภิปรายดังต่อไปนี้ 
6.1 ยุงเป็นอันตรายต่อเราอย่างไร (เป็นพาหะของโรคติดต่อ เช่น 

ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย) 
6.2 หากเราได้เรียนรู้วัฏจักรของยุงจะมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร 

(ช่วยให้เราทราบวัฏจักรชีวิตของยุงและน ามาใช้ในการแกป้ัญหา
อันตรายที่เกิดจากยุงได้)  

6.3 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลช่วยให้เราได้เรียนรู้วัฏ
จักรชีวิตของยุงมากขึ้น เพราะอะไร (เพราะเมื่อเราได้น าข้อมูล
มาจัดกระท าในรูปแผนภาพ จะช่วยสื่อความเข้าใจให้ผู้อื่นได้ง่าย
มากกว่าเป็นตัวหนังสือ) 
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  สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 
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  แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 
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หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต 

 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรยีนรู้ ตัวชี้วัด 

บทที่  1  สิ่งมีชีวิต
รอบตัว 

เรื่องที่ 1 การจัดกลุ่ม
สิ่งมีชีวิต 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.1 เรา
จ าแนกสิ่งมีชีวิตได้
อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.2 เรา
จ าแนกสัตว์ได้
อย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.3 เรา
จ าแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังได้
อย่างไร 

 

 

 

 สิ่ งมี ชี วิ ตมีหลายชนิด  แต่ละชนิดมี
ลักษณะบางลักษณะเหมือนกันและบาง
ลักษณะแตกต่างกัน ถ้าใช้การเคลื่อนที่
และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก 
จะได้เป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว ์
 กลุ่มพืชเป็นกลุ่มที่สร้างอาหารเองได้

แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้   
 กลุ่มสัตว์เป็นกลุ่มที่สร้างอาหารเอง

ไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร
แต่สามารถเคลื่อนที่ได้   

 กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา  
แบคทีเรีย 

 สัตว์มีหลายชนิด สามารถจ าแนกสัตว์ได้
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ได้
เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 

 สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มปลา เช่น ปลาช่อน กลุ่มสัตว์สะเทิน
น  า ส ะ เ ทิ น บ ก  เ ช่ น  ก บ  ก ลุ่ ม
สัตว์เลื อยคลาน เช่น จระเข้ กลุ่มนก เช่น 
นกเอี ยง และกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม 
เ ช่ น  แ ม ว  ซึ่ ง แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม จ ะ มี
ลักษณะเฉพาะหลายลักษณะที่สังเกตได้

ว 1.3  
ป. 4/1 จ าแนกสิ่งมีชีวิต

โดยใช้ความเหมือน
และความแตกต่าง
ของลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต เป็นกลุ่ม
พืชและกลุ่มสตัว์ 
และบอกช่ือ
สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่
พืชและสัตว ์

ป.4/2 จ าแนกพืช
ออกเป็นพืชดอก
และพืชไม่มีดอก 
โดยใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ ์จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได ้

ป.4/3 จ าแนกสัตว์
ออกเป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลัง และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้
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บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรยีนรู้ ตัวชี้วัด 

 

กิจกรรมที่ 1.4 เรา
จ าแนกพืชได้
อย่างไร 

 

 

 

ร่วมคิดร่วมท า  

แตกต่างกัน เช่น ลักษณะผิวหนัง  การมี
ขน  การมี เกล็ดที่ ผิ วหนัง  การมีขา 
จ านวนขา การมีปีก การมีครีบ การมี
น  านมเลี ยงลูก และการออกลูก 

 พืชมีหลายชนิด สามารถจ าแนกพืชได้
โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ ได้เป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก 

ป.4/4 บรรยาย
ลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้ของสัตว์ 
มีกระดูกสันหลังใน
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน  าสะเทิน
บก กลุ่ม
สัตว์เลื อยคลาน 
กลุ่มนก และกลุ่ม
สัตว์เลี ยงลูกด้วย
น  านม พร้อมทั ง
ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
ในแต่ละกลุ่ม 

บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ 
ของพืชดอก 

เรื่องที่ 1 หน้าที่ส่วน
ต่าง ๆ ของพืชดอก 

 

กิจกรรมที่ 1.1 ราก
และล าต้นของพืช
ท าหน้าทีอ่ะไร 

 

กิจกรรมที่ 1.2 ใบ
ของพืชท าหน้ าที่
อะไร 

 

กิจกรรมที่ 1.3 ดอก
ของพืชท าหน้ าที่
อะไร 

ร่วมคิด ร่วมท า 

 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท าหน้าที่
แตกต่างกัน 

 รากท าหน้าที่ดูดน  าและธาตุอาหารขึ น
ไปยังล าต้น   

 ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน  าต่อไปยังส่วน 
ต่าง ๆ ของพืช 

 ใบท าหน้าที่สรา้งอาหาร อาหารที่พืช
สร้างขึ นคือน  าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง  

 ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์  ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี ยง กลีบดอก 
เกสร เพศผู้  และเกสรเพศเมีย  ซึ่ ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกท า
หน้าที่แตกต่างกัน 

ว 1.2  
ป. 4/1 บรรยายหน้าที่

ของราก ล าต้น ใบ 
และดอกของพื ช
ดอกโดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได ้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี  นักเรียนสามารถ 

1. จ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และ
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ โดยใช้การเคลื่อนที่และ
การสร้างอาหารเป็นเกณฑ ์

2. จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ 

3. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสั ตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน  า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่ม
สัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม พร้อมยกตัวอย่างสัตว์แต่
ละกลุ่ม 

4. จ าแนกพืชออกเป็นกลุ่มพืชดอกและกลุ่มพืชไม่มี
ดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ ์

แนวคิดส าคัญ  

สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดซึ่งมีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน
และแตกต่างกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว ์และกลุ่มที่ไม่ใช่
พืชและสัตว์ ในกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ ยังสามารถจัดเป็น
กลุ่มย่อยได้อีกขึ นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้

1. หนังสือเรียน ป. 4 เล่ม 1     หน้า 39-75  
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 4 เล่ม 1    หน้า 34-65   
 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องที่ 1   การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต  
ค าส าคัญ   เกณฑ์การจ าแนก
(classification criteria) 
กิจกรรมที่ 1.1 เราจ าแนกสิ่งมีชีวิตไดอ้ย่างไร  
กิจกรรมที่ 1.2 เราจ าแนกสัตว์ได้อย่างไร  
กิจกรรมที่ 1.3  เราจ าแนกสัตว์มีกระดูกสัน
หลังได้อย่างไร  
กิจกรรมที่ 1.4  เราจ าแนกพืชได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัว 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 1.3 1.4 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์     

S1 การสังเกต     

S2 การวัด     

S3 การใช้จ านวน     

S4 การจ าแนกประเภท     

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

    

S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล     

S7 การพยากรณ ์     

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล     

S9 การตั งสมมติฐาน     

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร     

S12 การทดลอง     

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     

S14 การสร้างแบบจ าลอง     

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21     

C1 การสร้างสรรค ์     

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

C3 การแก้ปัญหา     

C4 การสื่อสาร     

C5 ความร่วมมือ     

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครบูันทึกแนวคิดที่ได้จากการฟังการสนทนาและการอภิปราย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สามารถแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนและต่อยอดแนวคิดที่ถูกต้อง 
 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

มนุษย์ไม่ใช่สัตว ์(Missouri Department of Elementary 
and Secondary Education, 2005) 

มนุษย์มีสมบัติและมีลักษณะของร่างกายที่จัดอยู่ในกลุ่มสตัว์
เลี ยงลูกด้วยน  านม 

เต่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เพราะเต่ามีกระดองที่แขง็
อยู่นอกร่างกาย ส่วนของร่างกายที่อยู่ภายในกระดองจะ
อ่อนนุ่ม  

เต่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง ร่างกายของเต่ามีโครงร่างแข็งคือ
กระดองปกคลุมร่างกาย ส่วนภายในกระดองมีกระดูกสันหลัง 

การใช้ขนาดของร่างกายที่ใหญ่ ความเร็วในการเคลื่อนที่ 
การมีคอ การที่สามารถยืนและน่ังได้เป็นเกณฑ์ จ าแนกสัตว์
ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
(Naz and Nasreen, 2013)  

การจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังจะใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง 

การใช้ขนาดของร่างกายที่เล็ก ความสามารถในการยืดหยุน่
ของร่างกาย การเลื อยเป็นเกณฑ ์จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง 

การจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังจะใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง 

การจ าแนกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน  าทุกชนิดเป็นกลุ่มปลา เช่น 
เพนกวิน วาฬ จ าแนกสัตว์ที่บินไดเ้ป็นกลุ่มนก เช่น ค้างคาว  
(Cardak, 2009)  

การจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ จะใช้
อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ การออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัว 
ลักษณะของผวิหนัง และการเลี ยงลูกด้วยน  านมเป็นเกณฑ์ 
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บทนี้เริ่มต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูทบทวนความรู้พื นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต

ซึ่งเคยเรียนผ่านมาแล้วในชั นประถมศึกษาปีที่  2 โดยถามว่า
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะใดบ้าง (ลักษณะของสิ่งมีชีวิต เช่น สืบพันธุ์ได้ 
เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ หายใจได้ ขับถ่ายได้ และตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าได้)  

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต โดยให้นักเรียน
สังเกตภาพพืชและสัตว์ อย่างละ 1 ชนิด และใช้ค าถามในการ
อภิปรายดังนี  

2.1 สิ่งมีชีวิตทั ง 2 ชนิดในภาพ มีส่วนประกอบใดบ้างที่เหมือนกัน 
และแตกต่ างกัน  ( ไม่มี ส่ วนประกอบที่ เหมือนกัน  แต่มี
ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน  คือ พืชมีล าต้น ใบ ดอก ผล แต่สัตว์
ไม่มี สัตว์มีศีรษะ ตา หู จมูก ปาก แขน ขา แต่พืชไม่มี) 

2.2 นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตทั ง 2 ชนิดนี เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเดียวกัน
หรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตโดยให้อ่านชื่อ
หน่วย ชื่อบท และอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท ในหนังสือ
เรียนหน้า 39 จากนั นครูใช้ค าถามว่า เมื่อจบบทเรียนนักเรียนจะ
สามารถท าอะไรได้บ้าง (สามารถจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ โดยใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และ
การสร้างอาหาร  รวมทั งจ าแนกกลุ่มสัตว์และกลุ่มพืชออกเป็นกลุ่มได้
อีก ซึ่งขึ นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้) 

4. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 40 
จากนั นครูใช้ค าถามว่าในบทนี จะเรียนเรื่องอะไรบ้าง (ในบทนี จะได้
เรียนเรื่องการจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนด) 

5. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื อเรื่องในหน้า 40 โดยใช้
วิธีอ่านตามความเหมาะสม แล้วตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน โดย
ใชค้ าถามดังต่อไปนี   
5.1 รอบตัวนักเรียนในขณะนี มีสิ่งมีชีวิตใดบ้าง (นักเรียนตอบตาม

ความเป็นจริง) 

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี  
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5.2 เราสามารถใช้เกณฑ์ใดบ้างในการจ าแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว
เรา (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

5.3 จากรูปนักเรียนสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตใดบ้าง แต่ละชนิดมีลักษณะ
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

5.4 ถ้าจะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตในรูป จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ และจัดได้เป็น
กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

6. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวในส ารวจ
ความรู้ก่อนเรียน โดยอาจใช้ค าถามว่านักเรียนรู้อะไรแล้วบ้าง
เกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา 

7. นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 34 โดยอ่าน ชื่อหน่วย ชื่อบท  

8. นักเรียนอ่านค าถาม ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
ค าถามแต่ละข้อ จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้
นักเรียนตอบค าถาม โดยค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และ
ค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได ้

9. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง หรืออาจสุ่มให้
นักเรียน 2 – 3 คน น าเสนอค าตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลย
ค าตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั งหลังเรียนจบ
บทนี แล้ว ทั งนี ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน 

 

 

 

 
 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน

เรื่องที่  1 การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต โดยครู
เตรียมสื่อการสอน เช่น ภาพ หรือวีดิทัศน์
เกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่ และนกนางนวลที่
แสดงให้เห็นลักษณะของร่างกายได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตประกอบ
เนื อหาในเรื่องที่อ่าน 
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ นอยู่กบัความรู้เดิมของนักเรียน 
แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

  

 

 

1 1 1 

1 1 

1 1 

2 

2 2 

2 

3 3 

3 1 
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เรื่องที่ 1 การจัดกลุ่มสิง่มีชีวิต     
 

ในเรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจ าแนก
สิ่งมีชีวิตโดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็น
เกณฑ์ซึ่งจ าแนกออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ จ าแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์จ าแนกออกเป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและ
กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง นอกจากนี ยังจ าแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังโดยใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ออกเป็น
กลุ่มต่าง ๆ รวมทั งการจ าแนกพืชโดยใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ออกเป็นกลุ่มพืชดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
และจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้การเคลื่อนที่
และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ ์

2. สังเกต  อธิบายโครงสร้างภายนอกและโครงสร้าง
ภายในของสัตว์ชนิดต่าง ๆ และจ าแนกสัตว์ออกเป็น
กลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ ์

3. สังเกต และบรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่าง
สัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละกลุ่ม 

4. สังเกต รวบรวมข้อมูลและบอกส่วนต่าง ๆ ของพืช รวมทั ง
จ าแนกพืชออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 

เวลา 9.5 ชั่วโมง  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้

1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1  หน้า 43–72 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1  หน้า 36–61 
 
 
 
 
 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

บัตรภาพสิ่งมีชีวิต ถาด ถุงมือยาง มีด กุ้ง ปลา บัตร
ภาพโครงสร้างภายนอก-ภายในของสัตว์ บัตรภาพสัตว์มี
กระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ พืชชนิดต่าง ๆ แว่นขยาย 
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แนวการจัดการเรียนรู ้(30 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 
 

1. ครูน ารูปสิ่งต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียน เช่น ต้นมะละกอ ขวดน  า แมว 
เก้าอี  กิ งก่า ต้นดาวเรือง สมุด ดินสอ ยางลบ กระเป๋านักเรียน มาให้
นักเรียนสังเกตและลองจ าแนกสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี ออกเป็นกลุ่ม เพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการจ าแนก และน าอภิปรายโดยใช้ค าถาม
ดังนี  
1.1 นักเรียนจัดสิ่งต่าง  ๆ ได้กี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง (นักเรียน

ตอบตามความเข้าใจ เช่น จัดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มสิ่งมีชีวิต 
ประกอบด้วย มะละกอ แมว กิ งก่า ต้นดาวเรืองและกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต 
ประกอบด้วย ขวดน  า เก้าอี  สมุด ดินสอ ยางลบ กระเป๋านักเรียน) 

1.2 นักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการจัดสิ่งต่าง ๆ เหล่านั นออกเป็นกลุ่ม 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใช้การมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็น
เกณฑ์) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
โดยใช้ค าถามว่า ถ้าเราจะจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม เราจะจ าแนกได้
อย่างไร ครูชักชวนนักเรียนหาค าตอบจากอ่านเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (20 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 
43 แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพื่อหาแนวค าตอบตามความเข้าใจของ
กลุ่ม ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบ
ค าตอบภายหลังการอ่านเนื อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าใน ค าส าคัญ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก
นักเรียนอ่านไม่ ได้  ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั นอธิบาย
ความหมายตามความเข้าใจ ครูชักชวนให้นักเรียนหาความหมายของค า
ภายหลังจากการอ่านเนื อเรื่อง 

5. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน และร่วมกันอภิปรายใจความส าคัญ โดยใช้ค าถามดังนี   
ย่อหน้าที่ 1  
5.1 จากรูปค้างคาวแม่ไก่มีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามลักษณะที่

สังเกตได้ เช่น มีหัวและหน้ายาวเหมือนสุนัข มีหูเป็นแผ่นปลาย
แหลม มีจมูก 2 รูเห็นชัดเจน ปีกมีพังผืดเชื่อมระหว่างกระดูก ล าตัว
มีขนปุยสีน  าตาลเท้าสีด ามีเล็บเท้า มีมือ 2 ข้าง มีขา 2 ข้าง) 

5.2 นกนางนวลมีลักษณะอย่างไร (ล าตัว ปีกและหางมีขนเป็นแผง มี
จะงอยปากแหลมสีด า มีขาและเท้า 2 ข้าง) 

5.3 ค้างคาวแม่ไก่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกับนกนางนวลหรือไม่ 
(ค้างคาวแม่ไก่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับนกนางนวล) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการอ่านเนื อเรื่อง 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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ครูอาจใช้ค าถามในเนื อเรื่องถามนักเรียนได้ แต่ครูยังไม่เฉลย
ค าตอบ โดยแนะว่านักเรียนสามารถหาค าตอบเหล่านี ได้จากการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องนี  
ย่อหน้าที่ 2 
5.4 นักวิทยาศาสตร์มี วิ ธี ก ารอย่ า ง ไร ในการจั ดกลุ่ มสิ่ งมี ชี วิ ต 

(นักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และ
ก าหนดเกณฑ์การจ าแนกขึ นมาเพื่อจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตาม
เกณฑ์เหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน) 

5.5 เกณฑ์การจ าแนกคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร (เกณฑ์การจ าแนก
คือสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาแยกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที) 
 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่านักวิทยาศาสตร์จัด
กลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้ข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ที่รวบรวมได้มา
ก าหนดเกณฑ์การจ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ น  

7. นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 36 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน
รู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่าน ซึ่งครูบันทึกไว้บนกระดาน 

9. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน ดังนี  
9.1 รอบ ๆ ตัวนักเรียนมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง สามารถจ าแนกได้กี่กลุ่ม แต่

ละกลุ่มมีอะไรบ้าง และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก  
9.2 นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตรอบตัว วิธีของ

นักเรียนเหมอืนหรือแตกต่างจากวิธีของนักวิทยาศาสตร์ 
ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไม่เฉลยค าตอบแต่
ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่ 1.1 เราจ าแนกสิ่งมีชีวิตได้
อย่างไร ซึ่ งจะมีการจ าแนกสิ่ งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมมาก าหนดเกณฑ์ของตนเอง และ
ใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็น
เกณฑ์การจ าแนก ขั นน าเข้าสู่กิจกรรม ครู
ควรเตรียมภาพสิ่งมีชีวิตเพื่อท าเป็นเกม
ทายชื่อสิ่งมีชีวิต โดยปิดกระดาษแผ่น
เล็กๆ ที่มีหมายเลขบนกระดาษซึ่งปิดทับ
บนภาพสิ่งมีชีวิต แล้วให้นักเรียนเลือก
เปิดครั งละ 1 หมายเลข เพื่อให้นักเรียน
เห็นภาพบางส่วนแล้วทายช่ือสิ่งมีชีวิต 

ขั น ส อ น ค รู อ า จ เ ต รี ย ม
ภาพเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
ตามบัตรภาพมาให้นั ก เ รี ยนสั ง เกต
เพิ่มเติม 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

นักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และก าหนดเกณฑ์
การจ าแนกขึ้นมาเพื่อจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามเกณฑ์เหมือนกันอยู่กลุ่ม
เดียวกัน 
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กิจกรรมที่ 1.1 เราจ าแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร 
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลลักษณะ

ต่าง ๆ ของ สิ่งมีชีวิต เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหว 
การหายใจ การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อน ามาใช้ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ของตนเองเกณฑ์การเคลื่อนที่
และการสร้างอาหาร 

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต  
2. จ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้การเคลื่อนที่และ

การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
บัตรภาพสิ่งมีชีวิต 1 ชุด 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 S1 การสังเกต  
 S4 การจ าแนกประเภท 
 S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
 S8 การลงความเห็นจากข้อมลู  
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1   หน้า 45-51 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1  หน้า 37-43  
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครตูรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ โดยเล่น
เกมทายชื่อสิ่งมีชีวิตจากภาพ ครูเตรียมภาพที่มีกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ซึ่งมี
หมายเลขก ากับปิดทับบนภาพ เริ่มเกมโดยให้นักเรียนเลือกหมายเลขบน
กระดาษแผ่นเล็ก เพื่อเปิดให้เห็นบางส่วนของภาพ จากนั นให้นักเรียน
ทายชื่อสิ่งมีชีวิตบนภาพนั น (ควรเป็นภาพสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช สัตว์ เห็ด
และราที่ไม่ซ  ากับสิ่งมีชีวิตในกิจกรรมที่ 1.1) ครูซักถามว่าสิ่งมีชีวิตในภาพ
คืออะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั น (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

2. เมื่อนักเรียนเล่นเกมครบทุกภาพแล้ว ครูใช้ค าถามเพื่อตรวจสอบความรู้
เดิมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตของนักเรียน ดังนี  

2.1 จากภาพมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง (นักเรียนตอบตามภาพที่เห็น) 
2.2 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตที่สังเกตได้จากภาพ) 
2.3 ถ้าจะจ าแนกสิ่งมีชีวิตเหล่านี ออกเป็นกลุ่ม จะใช้ลักษณะใดเป็น

เกณฑ์ในการจ าแนก และจ าแนกได้กี่กลุ่ม (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ) 

3. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.1 โดยใช้ค าถามว่า
ถ้าจะจ าแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราออกเป็นกลุ่ม จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ใน
การจ าแนก และสามารถจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกได้กี่กลุ่ม 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น และร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังนี  

4.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร  (การจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่ม)  

4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี ด้วยวิธีใด (สังเกต รวบรวมข้อมูลและ
เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ก าหนดให้) 

4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (จ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม
โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์) 

5. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 37 และ อ่าน
สิ่งที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรม 

ในการตรวจสอบความรู้ ครเูพียง
รับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็นส าคัญ 
และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ ให้กับ
นักเรียน แต่ชักชวนนักเรียน ไปหา
ค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ในบทเรียนนี  
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6. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสม ครูน าอภิปราย
เพื่อสรุปล าดับขั นตอน ตามแนวค าถามต่อไปนี  
6.1 นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกลักษณะอะไรของสิ่งมีชีวิต (ลักษณะ

การกินอาหาร การเคลื่อนไหว การหายใจ การเจริญเติบโต การ
สืบพันธ์ุ และลักษณะอื่น ๆ เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัย) 

6.2 ในบัตรภาพมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง (กบ ปลา เห็ด รา คน จระเข้ 
กุหลาบ ข้าว เฟิน เสือ กุ้ง เป็ด) 

6.3 นอกจากการสังเกตจากบัตรภาพแล้ว นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเห็ดและราจากที่ใด (จากการอ่านใบความรู้เรื่อง 
เห็ดและรา ในหนังสือเรียนหน้า 50) 

6.4 เมื่อสังเกตและบันทึกข้อมูลลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ แล้ว 
นักเรียนต้องท าอะไรอีกบ้าง (ก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต 
แล้วจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากนั น
น าเสนอ) 

6.5 หลังจากนักเรียนน าเสนอผลการจ าแนกสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ของ
ตัวเองแล้วต้องท าอะไรต่อ (จ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้การ
เคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์) 

ครูอาจช่วยเขียนสรุปเป็นขั นตอนสั นๆ บนกระดาน และอาจถ่าย
เอกสารบัตรภาพทั งหมดมาให้นักเรียนทุกกลุ่มสังเกต กลุ่มละ 1 ชุด  

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว นักเรียนจะได้ปฏิบัติ
ตามขั นตอน ดังนี  
7.1 สังเกตและบันทึกข้อมูลลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ (S1) 
7.2 อ่านใบความรู้และบันทึกข้อมูลลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 

เพิ่มเติม  
7.3 ร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต (S8) 
7.4 ก าหนดเกณฑ์การจ าแนกสิ่งมีชีวิต และจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น

กลุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด (S4, S6) (C2) 
7.5 น าเสนอผลการจ าแนกสิ่งมีชีวิต (C4, C5) 
7.6 จ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้าง

อาหารเป็นเกณฑ์ และน าเสนอ (S4) (C2, C4) 
7.7 นักเรียนร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้การ

เคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ (S8) 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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7.8 นักเรียนร่วมกันตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
จ าแนกสิ่งมีชีวิต (S13) 

8. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี   
8.1 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่นักเรียนสังเกตมีลักษณะอย่างไรบ้าง  

- กบ กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ หายใจ
ได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ อาศัยอยู่ทั งบนบกและในน  า 

- ปลา กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ 
หายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ อาศัยอยู่ในน  า 

- คน กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ 
หายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธ์ุได ้อาศัยอยู่บกบน 

- เห็ด ได้รับอาหารจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ 
เคลื่อนไหวได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ หายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์
ได ้อาศัยอยู่บนซากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

- จระเข้ กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ 
หายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได ้อาศัยอยู่ทั งในน  าและบนบก 

- รา ได้รับอาหารจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ 
เคลื่อนไหวได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ หายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์
ได ้อาศัยอยู่บนซากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

- กุหลาบ สร้างอาหารเองได้ เคลื่อนไหวได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ หายใจ
ได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธ์ุได ้อาศัยอยู่บนบก 

- เป็ด กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ 
หายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธ์ุได ้อาศัยอยู่บนบกและในน  า 

- ข้าว สร้างอาหารเองได้ เคลื่อนไหวได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ หายใจได้ 
เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ เจริญเติบโตบนดินที่มีน  าและดินแห้ง 

- เฟิน สร้างอาหารเองได้ เคลื่อนไหวได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ หายใจได้ 
เจริญเติบโตได้ สืบพันธ์ุได ้อาศัยอยู่บนบก 

- เสือ กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ 
หายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธ์ุได ้อาศัยอยู่บนบก 

- กุ้ง กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ หายใจ
ได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธ์ุได ้อาศัยอยู่ในน  า 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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8.2 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกัน (การสืบพันธุ์ การ
หายใจ การเจริญเติบโต) 

8.3 สิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร (กบ ปลา คน จระเข้ 
เป็ด เสือ กุ้ง) 

8.4 สิ่งมีชีวิตใดบ้างที่สร้างอาหารได้เอง (กุหลาบ ข้าว เฟิน) 
8.5 สิ่งมีชีวิตใดบ้างที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ (กบ ปลา คน จระเข้ 

เป็ด เสือ กุ้ง) 
8.6 สิ่งมีชีวิตใดบ้างที่เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ (กุหลาบ ข้าว เฟิน 

เห็ด รา) 
8.7 นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจัดสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม (นักเรียนตอบ

ตามข้อมูลจริงในห้องเรียน)  
8.8 ครูอาจสุ่มเลือกเกณฑ์ที่นักเรียนใช้ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิตมา 1 

เกณฑ์ เช่น เกณฑ์แหล่งที่อยู ่และถามว่า ถ้าใช้แหล่งที่อยู่เป็นเกณฑ์
จะจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง 
(นักเรียนตอบตามข้อมูลจริงในห้องเรียน)  

8.9 ถ้าเปลี่ยนเกณฑ์การจ าแนกสิ่งมชีีวิต ชนิดของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่าง ๆ 
เหมือนเดิมหรือไม่ (อาจเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไป) 

8.10 ถ้าใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ สามารถจ าแนก
สิ่งมีชีวิตได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สร้างอาหารเองได้แต่
เคลื่อนที่ไม่ได้ กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ และกลุ่มที่
ได้รับอาหารจากการย่อยสลายปสิ่งมีชีวิตอื่นหรือสร้างอาหารเองไม่ได้
และเคลื่อนที่ไม่ได)้  

8.11 แต่ละกลุ่มมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง  
- กลุ่มที่สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แก่ กุหลาบ ข้าว 

เฟิน 
- กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ ได้แก่ กบ ปลา คน 

จระเข้ เป็ด เสือ กุ้ง 
- กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่ได้รับอาหารจากการย่อยสลาย

สิ่งมีชีวิตอื่นและเคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แก่ เห็ด รา 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุป ดังนี  เราเรียกกลุ่ม

สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ว่า กลุ่มพืช เรียกสิ่งมีชีวิต
ที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้ว่า กลุ่มสัตว์ และเรียกสิ่งมีชีวิต
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กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ว่า กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและ
สัตว์  
10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนยกตัวอย่างและบรรยายลักษณะสิ่งมีชีวิตที่

ตนเองรู้จัก จากนั นให้เพื่อนช่วยกันตอบว่าสิ่งมีชีวิตนี ควรจัดอยู่ใน
กลุ่มใดทั งนีโดยใช้การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ หรือ
ครูอาจยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนจ าแนกสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายขึ น  

11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าสามารถจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ออกได้เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และ
การสร้างอาหาร คือ  กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์  

12.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพิ่มเติมในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

13. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่าน สิ่งที่ได้
เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

14.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามที่น าเสนอ 

15.  ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอน
ใดบ้าง และบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 43 

  

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรม 1.2 เราจ าแนกสัตว์ได้อย่างไร ซึ่งจะมีการจ าแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ครูเตรียมสื่อเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี  

1. เตรียมฉลากที่มีชื่อของสัตว์ 8 ชนิด (ทั งสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 
และท าฉลากชื่อสัตว์ชนิดละ 5 ใบ ส าหรับเล่นเกมเพื่อตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน 

2. เตรียมบัตรภาพโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มี
กระดูกสันหลังมาให้นักเรียนสังเกต ซึ่งบัตรภาพสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code ใน
หนังสือเรียนหน้า 52 

3. เตรียมปลา และกุ้งเท่าจ านวนกลุ่มของนักเรียน หรือมอบหมายให้นักเรียนเตรียมมาเอง อาจ
ใช้ปลาที่นึ่งสุกแล้วแทนปลาสดได้ 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชิวิต  
2. จ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้าง
อาหารเป็นเกณฑ์ 
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อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ า 

อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ า 

อยู่ในน้ า 
อยู่บนบก 
อยู่บนบก 
อยู่ได้ทั้งบนบกและใน

น้ า อยู่บนบก 
อยู่บนบก 

อยู่ในดินที่มีน้ า 
อยู่บนบก 
อยู่บนบก 
อยู่ในน้ า 
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ที่อยู่อาศัย 

3 

อาศัยอยู่บนบก 
คน เห็ด รา กุหลาบ เฟิน เสือ ข้าว 

อาศัยอยู่ในน้ า 
ปลา กุ้ง 

อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ า 
กบ จระเข้ เป็ด  
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3 

สร้างอาหารเองได้ แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ 

สร้างอาหารเองไม่ได้ แต่เคลื่อนที่ได้ 

สร้างอาหารเองไม่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

กุหลาบ เฟิน ข้าว 

กบ คน เสือ จระเข้ เป็ด ปลา กุ้ง 

เห็ด รา 
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นักเรียนอาจตอบว่าเหมือนหรือแตกต่างขึ้นอยู่กับการจัดกลุ่มของนักเรียน 
เหมือนกัน เพราะใช้เกณฑ์เดียวกัน คือ .... 
แตกต่างกัน เพราะใช้เกณฑ์ต่างกัน คือ.... 

จัดได้ 3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

กลุ่มพืช สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ กลุ่มสัตว์ สร้างอาหารเองไม่ได้ แต่
เคลื่อนที่ได้ ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได ้

กลุ่มพืช ประกอบด้วย กุหลาบ เฟิน ข้าว  กลุ่มสัตว์ ประกอบด้วย กบ คน เสือ 
จระเข้ เป็ด ปลา กุ้ง และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ ประกอบด้วย เห็ด รา 

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะบางอย่างท่ีเหมือนกัน และบางอย่างที่แตกต่างกัน สามารถน า
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตมาก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มได้ และ
ถ้าใช้เกณฑ์การเคลื่อนทีแ่ละการสร้างอาหารจะจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มพืช สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ ประกอบด้วย กุหลาบ เฟิน ข้าว  กลุ่ม
สัตว์ สร้างอาหารเองไม่ได้ แต่เคลื่อนท่ีได้ ประกอบด้วย กบ คน เสือ จระเข้ เป็ด 
ปลา กุ้ง ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้  
ประกอบด้วย เห็ด รา 
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ถ้าใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารได้จะจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์  

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 เราจ าแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S4 การจ าแนกประเภท  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ยวกับลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่
ในกลุ่มพืช  สัตว์ 
และสิ่ ง มี ชี วิ ตที่
ไม่ใช่พืชและสัตว ์

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
สั ง เ ก ต ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ
บรรยายรายละเอียดของ
สิ่ งมีชีวิตที่อยู่ ในกลุ่มพืช  
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่
พืชและสัตว์ได้ด้วยตนเอง 
โ ด ย ไ ม่ เ พิ่ ม เ ติ ม ค ว า ม
คิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
สังเกตลักษณะและบรรยาย
รายละเอียดของสิ่งมีชีวิตที่
อยู่ ในกลุ่มพืช  สัตว์  และ
สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
ได้  จากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น หรือมีการเพิ่มเติม
ความคิดเห็น  

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส
สังเกตลักษณะและ
บรรยายรายละเอียด
ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน
กลุ่มพืช  สัตว์ และ
สิ่งมีชีวิตที่ ไม่ใช่พืช
และสัตว์ แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S4 การจ าแนก
ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดเกณฑ์
ก า ร จ า แ น ก
สิ่งมีชีวิตและการ
จ าแนกสิ่ งมีชีวิต
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก าหนดเป็นกลุ่ม
พื ช  สั ต ว์  แ ล ะ
สิ่ งมีชี วิตที่ ไม่ ใช่
พืชและสัตว์ โดย
ใช้การ เคลื่ อนที่
แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
อาหารเป็นเกณฑ ์

สามารถก าหนดเกณฑ์และ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์
ที่ก าหนดเป็นกลุ่มพืช สัตว์ 
และสิ่งมีชีวิตทีไ่ม่ใช่พืชและ
สัตว์ โดยใช้การเคลื่อนที่
และการสร้างอาหารเป็น
เกณฑ์ได้อย่างถูกต้องได้
ด้วยตนเอง  
 
 

สามารถก าหนดเกณฑ์และ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเป็นกลุ่มพืช สัตว์  
และสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและ
สัตว์ โดยใช้การเคลื่อนที่และ
การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง จากการชี แนะ
ของครูหรือผู้อื่น  

ไม่สามารถก าหนด
เกณฑ์และจ าแนก
สิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเป็นกลุ่มพืช 
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่
ไ ม่ ใ ช่พื ชและสัตว์  
โดยใช้การเคลื่อนที่
และการสร้างอาหาร
เป็นเกณฑ์ได้ แม้ว่า
จะ ได้ รั บค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S6 การจัดกระท า
แ ล ะ สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้
จ ากการสั ง เกต
แ ล ะ ร ว บ ร ว ม
เกี่ยวกับลักษณะ
ของสิ่ งมีชีวิตมา
จัดกระท าโดยการ
เ ขี ยนแผนภาพ 
หรือรูปแบบอื่นๆ 
และสื่ อ ใ ห้ ผู้ อื่ น
เข้าใจการจ าแนก
สิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มต่าง ๆ 

สามารถน าเสนอข้อมูลที่ได้
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ
รวบรวมเกี่ยวกับลักษณะ
ของสิ่ งมีชี วิตมาจ าแนก
สิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มมา
จัดกระท าโดยการเขียน
แผนภาพ หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
และสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจการ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง  

สามารถน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตและรวบรวม
เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
สิ่งมีชีวิตมาจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มมาจัดกระท า
โดยการเขียนแผนภาพ หรือ
รูปแบบอื่นๆ และสื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจการจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องจากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากการ
สังเกตและรวบรวม
เกี่ยวกับลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตมาจ าแนก
สิ่ งมี ชี วิ ตออก เป็น
กลุ่ม มาจัดกระท า
โ ด ย ก า ร เ ขี ย น
แ ผ น ภ า พ  ห รื อ
รูปแบบอื่นๆ และไม่
สามารถสื่อให้ผู้อื่น
เข้ า ใจการจ าแนก
สิ่ งมี ชี วิ ตออก เป็น
กลุ่มต่าง ๆ ได้ แม้ว่า
จะ ได้ รั บค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 

S8 ก า ร ล ง
ความ เห็ นจาก
ข้อมูล 

ลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าสิ่งมีชีวิต
ชนิ ด ใ ด เป็ นพื ช 
สัตว์ และไม่ใช่พืช
และสัตว์ โดยใช้
การเคลื่อนที่และ
การสร้างอาหาร
เป็นเกณฑ ์

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใด
เป็นพืช สัตว์ และไม่ใช่พืช
แ ล ะ สั ต ว์  โ ด ย ใ ช้ ก า ร
เคลื่ อนที่ และการสร้ าง
อาหารเป็นเกณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใด
เป็นพืช สัตว์ และไม่ใช่พืช
และสัตว์ โดยใช้การเคลื่อนที่
และการสร้างอาหารเป็น
เกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง จาก
การชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ล ง
ความเห็นจากข้อมูล
ได้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใด
เป็นพืช สัตว์  และ
ไม่ ใ ช่พื ชและสัตว์  
โดยใช้การเคลื่อนที่
และการสร้างอาหาร
เป็นเกณฑ์แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 ก า ร
ตี ค ว า ม ห ม า ย
ข้ อ มู ล แ ล ะ ล ง
ข้อสรุป 

ตี ค ว า ม ห ม า ย
ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
สั ง เ ก ต ไ ด้ ว่ า
สิ่ ง มี ชี วิ ต มี
ลั กษณะต่ า ง  ๆ 
และสามารถลง
ข้อสรุปได้ ว่ าถ้ า
จ าแนกสิ่ งมีชีวิต
โ ด ย ใ ช้ ก า ร
เคลื่อนที่และการ
สร้างอาหารเป็น
เกณฑ์จะจ าแนก
อ อ ก ไ ด้ เ ป็ น  3 
กลุ่ม 

ส าม า รถตี ค ว ามหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตได้ว่า
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะต่าง ๆ 
และสามารถลงข้อสรุปได้
ว่าถ้าจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดย
ใช้การเคลื่อนที่และการ
สร้างอาหารเป็นเกณฑ์จะ
จ าแนกออกสิ่งมีชีวิตได้เป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช  กลุ่ม
สัตว์ และกลุ่มที่ ไม่ใช่พืช
และสัตว์ ได้ด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตได้ว่าสิ่งมีชีวิต
มี ลั ก ษ ณ ะ ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ
สามารถลงข้อสรุปได้ว่าถ้า
จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การ
เคลื่อนที่และการสร้างอาหาร
เป็นเกณฑจ์ะจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
พืช  กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์  จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตได้ว่า
สิ่ งมีชีวิตมีลักษณะ
ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ ไ ม่
สามารถลงข้อสรุปได้
ว่ า ถ้ า จ า แ น ก
สิ่งมีชีวิตโดยใชการ
เคลื่ อนที่ แ ละการ
ส ร้ า ง อ า ห า ร เ ป็ น
เ ก ณ ฑ์ จ ะ จ า แ น ก
สิ่งมีชีวิตออกได้เป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช  
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไ ม่ ใ ช่พื ชและสัตว์  
แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค า
ชี แนะจากครูหรื อ
ผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับการจ าแนก
สิ่งมีชีวิตโดยใช้การ
เคลื่อนที่และการ
สร้างอาหารเป็น
เกณฑ์ในรูปแบบ
แผนภาพ หรือ
รูปแบบอื่นๆ ให้คน
อื่นเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
การจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดย
ใช้การเคลื่อนที่และการ
สร้างอาหารเป็นเกณฑ์ใน
รูปแบบแผนภาพ หรือ
รูปแบบอื่นๆ ให้คนอื่น
เข้าใจ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายเกี่ยวกับการ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การ
เคลื่อนที่และการสร้างอาหาร
เป็นเกณฑ์ในรปูแบบ
แผนภาพ หรือรูปแบบอื่นๆ 
ให้คนอื่นเข้าใจ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า เ ส นอ
ข้อมูลจากการอภิปราย
เกี่ ย วกั บก า รจ า แนก
สิ่ ง มี ชี วิ ต โ ด ย ใ ช้ ก า ร
เคลื่อนที่และการสร้าง
อาหาร เป็ น เ กณฑ์ ใ น
รูปแบบแผนภาพ หรือ
รูปแบบอื่นๆ ให้คนอื่น
เข้ า ใจได้  แม้ ว่ าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C5 ค ว า ม
ร่วมมือ 

ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การ
น าเสนอ และการ
แสดงความคิดเห็น
เ พื่ อ จ า แ น ก
สิ่ งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ 
และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์  รวมทั ง
ย อ ม รั บ ค ว า ม
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อจ าแนก
สิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่
พื ช แ ล ะ สั ต ว์  ร ว ม ทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้ อื่ น ตั ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น จ น
ส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การน าเสนอ 
และการแสดงความคิดเห็น
เพื่อจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ ใช่พืชและสัตว์  รวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
บางช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้
ตลอดเวลาที่ท ากิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1.2 เราจ าแนกสัตว์ได้อย่างไร 
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตโครงสร้างภายนอก

และโครงสร้างภายในของสัตว์ชนิดต่าง ๆ จากบัตรภาพ 
รวมทั งผ่าร่างกายของสัตว์ เพื่อสังเกตกระดูกสันหลัง และ
จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ ์

เวลา  3  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายโครงสร้างภายนอกและโครงสร้าง

ภายในของสัตว์ชนิดต่าง ๆ  
2. จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น

เกณฑ ์

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. บัตรภาพโครงสร้างภายนอก-ภายในของสัตว์ 1 ชุด 
2. ถาด     1 ใบ 
3. มีด   1 เล่ม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/คน 

ถุงมือยาง   1 คู ่
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม/กลุม่ 
1. กุ้ง   1 ตัว 
2. ปลา   1 ตัว  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 S1 การสังเกต  
 S4 การจ าแนกประเภท 
 S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
 S8 การลงความเห็นจากข้อมลู 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 
C5   ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1    หน้า 52-54 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1  หน้า 44-48 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องเราจ าแนก

สัตว์ได้อย่างไร http://ipst.me/8050 
 
 
   
 
 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

S1   การสังเกต 

S4   การจ าแนกประเภท 

S7   การพยากรณ ์

S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

S13  การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

http://ipst.me/8050
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์ แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยให้
จับฉลากชื่อสัตว์ ตามรายการที่ครูเตรียมมาล่วงหน้า นักเรียนแต่ละคนเมื่อ
จับฉลากแล้วใหแสดงท่าทางหรือส่งเสียงร้องเพื่อแสดงชนิดของสัตว์ที่ตนเอง
จับฉลากได้ จากนั นให้นักเรียนที่จับฉลากได้สัตว์ชนิดเดียวกันมารวมกลุ่มกัน 
และช่วยหันวาดรูปโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของสัตว์ชนิด
นั น ๆ ตามความคิดของกลุ่ม น าเสนอผลงานโดยน ารูปไปติดที่ผนังห้องเรียน
เพื่อให้เพื่อนร่วมชั นเรียนได้ชม  ครูตรวจสอบความรู้โดยใช้แนวค าถามใน
การอภิปรายดังต่อไปนี  
1.1 สัตว์ที่นักเรียนน าเสนอมีชนิดใดบ้าง (เช่น สุนัข นก เป็ด ผึ ง กบ ยุง 

แมงมุม ไส้เดือนดิน) 
1.2 สัตว์เหล่านี มีโครงสร้างภายนอกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (มีทั ง

เหมือนกันและแตกต่างกัน เช่น สุนัขมีขา 4 ขา มีหาง นกและเป็ดมี 2 
ขา มีหางและปีก ผึ งและยุงมีขา 6 ขา มีปีก ส่วนไส้เดือนดินไม่มีขา) 

1.3 สัตว์เหล่านี มีโครงสร้างภายในเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร (มีทั ง
เหมือนและแตกต่างกัน เช่น สุนัข นกและเป็ด ต่างก็มีโครงกระดูก
ภายในเหมือนกัน ซึ่งแตกต่างจากผึ ง ยุง และไส้เดือนดิน ที่ไม่มีโครง
กระดูกภายใน) 
ครูรับฟังค าตอบที่อาจแตกต่างกัน  (ครูอาจจดค าตอบที่น่าสนใจไว้บน
กระดาน) 

2. นักเรียนช่วยกันจ าแนกสัตวท์ั ง 8 ชนิด ออกเป็นกลุ่ม ครูสอบถามนักเรียนว่า
ใช้เกณฑ์ใดในการจ าแนกสัตว์เหล่านี ออกเป็นกลุ่ม ครูเชื่อมความรู้ของ
นักเรียนไปสู่กิจกรรมที่ 1.2 โดยใช้ค าถามว่าเราสามารถจัดกลุ่มสัตว์โดยใช้
เกณฑ์ใดได้บ้าง 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น โดยร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี  
3.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การจ าแนกสัตว์) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกตโครงสร้างภายนอก

และโครงสร้างภายในของสัตว์) 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้

เกณฑ์ของตนเองและเกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครเูพียง
รับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็นส าคัญ 
และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ ให้กับ
นักเรียน แต่ชักชวนนักเรียน ไปหา
ค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ในบทเรียนนี  
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4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 44 และ อ่านสิ่งที่
ต้องใช้ในการท ากิจกรรม จากนั นครูน าวัสดุอุปกรณ์มาแสดงให้นักเรียนดูที
ละอย่าง 

5. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ข้อ 1-3 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปล าดับ
ขั นตอนตามความเข้าใจ โดยครูใชค้ าถามดังต่อไปนี  
5.1 นักเรียนต้องสังเกตสิ่งใดเป็นอันดับแรก (สังเกตลักษณะโครงสร้าง

ภายนอกของสัตว์จากบัตรภาพ) 
5.2 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลของสัตว์ในบัตรภาพได้จากที่ใด (จากการ

สแกน QR code ในหนังสือเรียน หน้า 52) 
ครูอาจดาวน์โหลดบัตรภาพทั งหมดมาให้นักเรียนสังเกต หรือให้นักเรียนใช้
โทรศัพท์ในการสแกน QR code เพื่อเข้าถึงข้อมูลของบัตรภาพได ้ 
5.3 หลังจากสังเกตโครงสร้างภายนอกของสัตว์จากบัตรภาพแล้วนักเรียน

ต้องท าสิ่งใด (ก าหนดเกณฑ์การจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มจากลักษณะ
ภายนอกที่สังเกตได้ แล้วน าเสนอผลการจัดกลุ่ม) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร ข้อ 1-3 แล้ว นักเรียนจะ
ได้ปฏิบัติตามขั นตอนต่อไปนี  
6.1 สังเกตลักษณะโครงสร้างภายนอกของสัตว์จากบัตรภาพ (S1) (C6) 
6.2 ก าหนดเกณฑ์การจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะภายนอกที่

สังเกตได้ แล้วน าเสนอผลการจัดกลุ่ม (S4) (C4, C5) 
6.3 ร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับการจ าแนกสัตว์จากลักษณะต่าง ๆ 

ภายนอกของสัตว์ (S8) 
7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครนู าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม

ดังนี  
7.1 นักเรียนใช้เกณฑ์ใดบ้างในการจัดสัตว์ออกเป็นกลุ่ม (นักเรียนตอบตาม

ข้อมูลจริงในห้องเรียน) 
7.2 ครูอาจสุ่มเลือกเกณฑ์ที่นักเรียนใช้มา 1 เกณฑ์ เช่น เกณฑ์การมีขา 

และถามว่าสามารถจัดสัตว์ออกเป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสัตว์ชนิดใดบ้าง 
(นักเรียนตอบตามข้อมูลจริงในห้องเรียน) 

7.3 ถ้าเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ชนิดของสัตว์ในกลุ่มต่าง ๆ จะ
เหมือนเดิมหรือไม่ (ชนิดของสัตว์ในกลุ่มอาจเหมือนเดิมหรือแตกต่าง
ไปจากเดิม) 
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8. ครูเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมช่วงนี ไปสู่เรื่องการจัดกลุ่มสัตว์
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยถามว่านอกจากเกณฑ์ที่นักเรียน
ตั งขึ นมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังใช้เกณฑ์ใดอีกบ้างในการจัดกลุ่มสัตว ์

9. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ข้อ 4-5 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปล าดับ
ขั นตอนในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามว่านักเรียนต้องท าสิ่งใดบ้าง 
(นักเรียนผ่าตัวปลาและกุ้งเพื่อสังเกตลักษณะโครงสร้างภายในตัวปลาและ
กุ้ง แล้ววาดรูป จากนั นเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของสัตว์ทั ง 2 ชนิดนี  
พร้อมทั งระบุส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังลงในรูปที่วาด) 

10.  เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร ข้อ 4-5 แล้ว นักเรียนจะ
ได้ปฏิบัติตามขั นตอนต่อไปนี  
10.1 สังเกตโครงสร้างภายนอกของปลาและกุ้ง (S1)  
10.2 ผ่าตัวปลาและกุ้ง เพื่อสังเกตโครงสร้างภายใน แล้ววาดรูป(S1, S6) ครู

ต้องก าชับให้นักเรียนระมัดระวังการใช้มีดในการผ่าร่างกายสัตว์ และ
ควรมีชุดปฐมพยาบาลเบื องต้นในกรณีที่นักเรียนเกิดบาดแผลจากการ
ใช้มีด 

10.3 ในกรณีไม่สามารถเตรียมตัวอย่างปลาและกุ้งมาให้นักเรียนสังเกตได้ 
ครูอาจให้นักเรียนใช้แอฟลิเคชันส าหรับการสังเกตภาพเสมือนจริง 
(AR) ของการผ่าและสังเกตโครงสร้างภายในของปลาและกุ้งได้ ใน
หนังสือเรียน หน้า 53 (C6)  

10.4 เปรียบเทียบโครงสร้างภายในของปลาและกุ้ง พร้อมทั งระบุส่วนที่เป็น
กระดูกสันหลังลงในรูปที่วาด (S6) (C5) 

10.5 ร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของกระดูกสันหลังของสิ่งมีชีวิต 
(S8) 

11.  หลังจากท ากจิกรรมแล้ว ครนู าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี  
11.1 ปลาและกุ้ง มีโครงสร้างภายนอกและภายในเหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร  
(ปลาและกุ้งมีโครงสร้างภายนอกที่เหมือนกัน คือ มีหัว ตา ปาก หาง มี
โครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกัน คือ  

- ปลามีล าตัวแบน ตรง ส่วนกุ้งมีล าตัวกลม และงอ 
- ปลามีผิวหนังและเกล็ดห่อหุ้มล าตัว แต่กุ้งมีเปลือกแข็งเป็นปล้อง ๆ หุ้ม

ล าตัว  

1. ครูสามารถใช้สัตว์ชนิดอื่นมา
ศึกษาโครงสร้างภายในได้ โดย
ต้องมีทั งสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และไม่มีกระดูสันหลัง 

2. ถ้ามีถาดพาราฟิน ให้ผ่าสัตว์บน
ถาดพาราฟินเพื่อป้องกันการลื่น
และนักเรียนจะได้ใช้เครื่องมือที่
ถูกต้อง 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ปลาและกุ้งมีโครงสร้างภายในที่แตกต่างกัน คือ ปลามีโครงกระดูกแข็ง
หรือก้าง แต่กุ้งไม่ม ีและอวัยวะภายในของปลาอยู่ในช่องท้อง ส่วนของ
กุ้งอยู่ที่หัว)  

11.2  ก้างของปลามีลักษณะอย่างไร (มีลักษณะเป็นกระดูกแข็งเรียงต่อกัน
เป็นข้อ ๆ ตามแนวยาวของล าตัวอยูบ่ริเวณกลางหลัง) 

11.3  ก้างของปลาที่เรียงต่อกันเป็นข้อ ๆ ตามแนวยาวของล าตัวคือส่วนใด
ในร่างกายของสัตว์ (กระดูกสันหลัง) 

11.4  กุ้งมีกระดูกสันหลังหรือไม่ (กุ้งไม่มีกระดูกสันหลัง)  
12. ให้นักเรียนลองจับบริเวณกลางหลังของเพื่อนตั งแต่คอลงมาจนถึงเอว แล้ว

ใช้ค าถามดังนี  
12.1 มนุษย์มีกระดูกสันหลังหรือไม่ (มนุษย์มีกระดูกสันหลัง) 
12.2 กระดูกสันหลังของมนุษย์มีลักษณะอย่างไร (เป็นข้อๆ ต่อกันเป็นแนว

ยาวจากคอจนถึงเอว) 
12.3 ถ้าจะจัดกลุ่มสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ มนุษย์จะอยู่ในกลุ่ม

เดียวกับปลาหรือกุ้ง เพราะเหตุใด (อยู่กลุ่มเดียวกับปลา เพราะมี
กระดูกสันหลังเหมือนกัน)  

13.  ครูเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมช่วงนี ไปสู่เรื่องการจัดกลุ่มสัตว์
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ และถามว่านอกจากมนุษย์ ปลา และ
กุ้งแล้ว เราจะจ าแนกสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ได้
อย่างไร 

14. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ข้อ 6-7 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปล าดับ
ขั นตอนตามความเข้าใจ ครนู าอภิปรายตามแนวค าถามดังต่อไปนี   
14.1 นักเรียนต้องท าสิ่งใดบ้าง (สังเกตโครงสร้างภายในของสัตว์อื่น ๆ ใน

บัตรภาพ แล้วจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ แล้วน าเสนอผลการจัดกลุ่ม) 

14.2  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลของบัตรภาพได้จากที่ใด (จากการสแกน 
QR code ในหนังสือเรียน หน้า 52) 

ครูอาจดาวน์โหลดบัตรภาพทั งหมดมาให้นักเรียนสังเกต หรือให้นักเรียนใช้
โทรศัพท์ในการสแกน QR code เพื่อเข้าถึงข้อมูลของบัตรภาพได้  

15. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร ข้อ 6 แล้ว นักเรียนจะได้
ปฏิบัติตามขั นตอนต่อไปนี  
15.1 สังเกตโครงสร้างภายในของสัตว์ในบัตรภาพ (S1) 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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15.2  จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ และ
น าเสนอ (S4) (C4) 

15.3 ร่วมกันลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการมีกระดูกสันหลังของสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ (S8) 

15.4 ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจ าแนกสัตว์โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ (S13) 

16. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี  
16.1 นักเรียนจัดกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังได้เป็น   กี่กลุ่ม 

อะไรบ้าง (2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสัน
หลัง)  

16.2 ในบัตรภาพมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีกระดูกสันหลัง (เต่า กิ งก่า นก)  
16.3 ในบัตรภาพมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่ไม่มีกระดูกสันหลัง(แมงมุม พยาธิ 

ฟองน  า)  
16.4 ลักษณะโครงสร้างภายในของสัตว์ทั ง 2  กลุ่ม เหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร (แตกต่างกัน คือ กลุ่มที่มีกระดูกสันหลังจะมีกระดูกสันหลังอยู่
ภายในร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อๆ เรียงต่อกัน ส่วนกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสัน
หลัง ภายในร่างกายจะไม่มีกระดูก) 

17. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบหรือซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จัดกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ  จากนั นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า
เราสามารถจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้โดยใช้เกณฑ์ และถ้าใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ เราจะจัดกลุ่มสัตว์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี
กระดูกสันหลัง เช่น มนุษย์ ปลา กบ กิ งก่า เต่า นก ซาลาแมนเดอร์ ปลา
กระเบน เป็ด เสือ หมีแพนด้า และกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น กุ้ง 
ดอกไม้ทะเล ดาวทะเล ผึ ง พยาธิตัวตืด ฟองน  า แมงมุม ไส้เดือนดิน หมึก 
หอยทาก (S13)  

18.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพิ่มเติมในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

19.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่าน สิ่งที่
ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

20. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพิ่มเติม
ใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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ตนเองหน้าชั นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่
น าเสนอ 

21.  ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอนใดบ้าง 
แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 48 

22.  นักเรียนอ่าน เกร็ดน่ารู้ ในหนังสือเรียน หน้า 55 และอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับปะการัง  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรม 1.3 เราจ าแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังได้อย่างไร ซึ่งจะมีการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ข้อมูลลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ที่ได้จากการ
รวบรวมมาจัดจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม สิ่งที่ครูต้อง
เตรียมมีดังนี  

1. บัตรภาพตัวอย่างสัตว์กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื อยคลาน กลุ่มนก กลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม รวม 10 ชนิด 
เช่น ปลาช่อน ปลาตะเพียน คางคก อึ่งอ่าง งู กิ งก่า นกกระยาง นกเอี ยง 
โค ลิง ซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างภาพสัตว์ในกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหนังสือ 
เพื่อให้นักเรียนสังเกตลักษณะและจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  

2. สื่อหรือหนังสือเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มต่าง ๆ 
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  แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. สังเกตและอธิบายโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของสัตว์
ชนิดต่าง ๆ 
2. จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุม่โดยใช้การมกีระดูกสันหลงัเป็นเกณฑ ์

เช่น การมีขา 

มีขา  

ไม่มีขา  

กบ กิ้งก่า ซาลาแมนเดอร ์เต่า นก เป็ด เสือ หมีแพนด้า กุ้ง 
ดาวทะเล ผึ้ง แมงมุม   

ปลากระเบน ปลา ดอกไม้ทะเล พยาธิตัวตืด ฟองน้ า 
ไส้เดือนดิน หมึก หอยทาก   
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2   

มีกระดูกสันหลังอยู่ในล าตัว   

ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในล าตวั   

กบ ก้ิงก่า ซาลาแมนเดอร ์เต่า นก ปลากระเบน ปลา เป็ด เสือ 
หมีแพนด้า   

กุ้ง ดอกไม้ทะเล ดาวทะเล ผึ้ง พยาธิตัวตืด ฟองน้ า แมงมุม 
ไส้เดือนดิน หมึก หอยทาก   

ค าตอบขึ้นอยูก่ับเกณฑ์การจ าแนกของนกัเรียนในห้อง เช่น เหมือนกนั เพราะใช้
เกณฑ์เดียวกนัในการจ าแนก หรือแตกต่างกัน เพราะใช้เกณฑ์แตกต่างกัน ในการ
จ าแนก  

แตกต่างกัน คือ โครงสร้างภายในของปลาจะมีอวัยวะภายในอยู่ในช่องท้องและ
กระดูกสันหลงั ทอดยาวจากส่วนหัวไปถึงหาง ส่วนโครงสร้างภายในของกุ้งจะมี
อวัยวะภายในอยู่ที่ส่วนหัวและไม่มีกระดูกสันหลัง  

อยู่ในร่างกายบริเวณกลางล าตัว มีลักษณะเปน็กระดูกแข็งเรียงเป็นข้อๆ เชื่อมต่อกัน
ทอดยาวอยู่ในร่างกายของสตัว์ส่วนที่ติดกบัหลัง จากศีรษะจนถึงหาง 
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2 กลุ่ม คือ กลุ่มมีกระดูกสันหลัง ได้แก่ กบ กิ้งก่า ซาลาแมนเดอร์ เต่า นก ปลากระเบน 
ปลา เป็ด เสือ หมีแพนด้า และกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ กุ้ง ดอกไม้ทะเล ดาวทะเล 
ผึ้ง พยาธิตัวตดื ฟองน้ า แมงมุม ไส้เดือนดิน หมึก หอยทาก   

   

 
ค าตอบขึ้นอยูก่ับเกณฑ์การจ าแนกของกลุ่ม เชน่ เหมือนกัน เพราะเกณฑ์ที่กลุ่มใชค้ือ
การมีกระดูกสันหลัง หรือแตกต่างกัน เพราะกลุ่มใช้เกณฑ์การมีขา ท าให้รายชื่อสัตวท์ี่
จ าแนกได้แตกต่างจากรายชือ่สัตว์ที่จ าแนกโดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสนัหลงั 

   

 สัตว์แต่ละชนดิจะมีโครงสร้างภายนอกบางอย่างเหมือนและบางอย่างแตกต่างกัน 
สามารถใช้โครงสร้างภายนอกเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มได้ 
นอกจากนั้นเราอาจจ าแนกสัตว์ตามโครงสร้างภายใน ซึ่งพบว่าสัตว์บางชนิดมีกระดกู
สันหลัง บางชนิดไม่มีกระดูกสันหลัง จึงสามารถใช้ลักษณะการมีกระดูกสันหลังเปน็
เกณฑ์ในการจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม คือ สัตว์มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลงั  

การจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุม่ อาจท าได้โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์การจ าแนก 
แต่ถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง จะจ าแนกกลุ่มสัตวอ์อกได้เป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

สัตว์มีกระดูกสันหลัง และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 เราจ าแนกสัตว์ได้อย่างไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S4 การจ าแนกประเภท  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ยวกับโครงสร้าง
ภ า ย น อ ก แ ล ะ
โครงสร้างภายใน
ของสัตว์แต่ละชนิด  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
ภายนอก และโครงสร้าง
ภายในของสัตว์แต่ละชนิด
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่เพิ่ม
ความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็ บรายละ เอี ยดข้ อมู ล
เกี่ยวกบัโครงสร้างภายนอก 
และโครงสร้างภายในของ
สัตว์แต่ละชนิดได้ จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น หรือ
มีการเพิ่มเติมความคิดเห็น  

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้าง
ภ า ย น อ ก  แ ล ะ
โครงสร้ า งภายใน
ของสัตว์แต่ละชนิด
แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค า
ชี แนะจากครูหรื อ
ผู้อื่น 

S4 ก า ร จ า แ น ก
ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดเกณฑ์
และจ า แนกสั ต ว์
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แ ล ะก า ร จ า แนก
สั ต ว์ เ ป็ น สั ต ว์ มี
กระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ ์

สามารถก าหนดเกณฑ์และ
จ าแนกสัตว์ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดได้ และใช้เกณฑ์
การมีกระดูกสันหลัง จัด
กลุ่มสัตว์ออกเป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังได้อย่าง
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง  
 
 

สามารถก าหนดเกณฑ์
แ ล ะ จ า แ น ก สั ต ว์ ต า ม
เกณฑ์ที่ก าหนดได้ และใช้
เกณฑ์การมีกระดูกสัน
หลัง จัดกลุ่มสัตว์ออกเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้
อย่ างถูกต้อง จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น  

ไม่สามารถก าหนด
เกณฑ์และจ าแนก
สั ต ว์ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก าหนดได้  และไม่
สามารถใช้เกณฑ์การ
มีกระดูกสันหลัง จัด
กลุ่ มสัตว์ออก เป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังได้แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S6 การจัดกระท า
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ ได้
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
โครงสร้างภายนอก
แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง
ภายในของสัตว์มา
จ าแนกสัตว์ และน า
ข้อมูลมาจัดกระท า
โ ด ย ก า ร เ ขี ย น
แ ผ น ภ า พ  ห รื อ
รูปแบบอื่นๆ  และ
สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผล
ของการจ าแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่ม 

สามารถน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตโครงสร้าง
ภายนอกและโครงสร้าง
ภายในของสัตว์ มาจ าแนก
สัตว์ออกเป็นกลุ่ม และน า
ข้อมูลมาจัดกระท าโดย
การเขียนแผนภาพ หรือ
รูปแบบอื่นๆ  และสื่อให้
ผู้ อื่ น เข้ า ใจผลของการ
จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม
ได้ อย่ า งถู กต้ อง ได้ ด้ วย
ตนเอง  

สามารถน าเสนอข้อมูลที่
ไ ด้ จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
โครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายในของสัตว์ 
มาจ าแนกสัตว์ออกเป็น
กลุ่ม และน าข้อมูลมาจัด
ก ร ะท า โ ดยกา ร เ ขี ยน
แผนภาพ หรือรูปแบบ
อื่ นๆ   และสื่ อ ให้ ผู้ อื่ น
เข้าใจผลของการจ าแนก
สัตว์ออกเป็นกลุ่มได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอ
ข้อมูลที่ ได้จากการ
สั ง เ กต โคร งสร้ า ง
ภ า ย น อ ก แ ล ะ
โครงสร้ า งภายใน
ของสัตว์ มาจ าแนก
สัตว์ออกเป็นกลุ่ ม 
และไม่สามารถน า
ข้อมูลมาจัดกระท า
โ ด ย ก า ร เ ขี ย น
แ ผ น ภ า พ  ห รื อ
รูปแบบอื่นๆ  รวมทั ง
ไ ม่ ส า ม า รถสื่ อ ใ ห้
ผู้ อื่น เข้ าใจผลของ
ก า ร จ า แ น ก สั ต ว์
อ อ ก เ ป็ น ก ลุ่ ม ไ ด้  
แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค า
ชี แนะจากครูหรื อ
ผู้อื่น 

S8 ก า ร ล ง
ค ว า ม เ ห็ น จ า ก
ข้อมูล 

ลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าสัตว์ชนิด
ใดเป็นสัตว์มีกระดูก
สันหลังหรือสัตว์ไม่
มี ก ระดู กสั นหลั ง
โดยใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ ์

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าสัตว์ชนิดใดเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังหรือ
สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง 
โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน ได้ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าสัตว์ชนิดใด
เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
หรือสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังโดยใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน จาก
การชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ล ง
ความเห็นจากข้อมูล
ได้ว่าสัตว์ชนิดใดเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
หรือสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังโดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ได้ แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 ก า ร
ตี ค ว า ม ห ม า ย
ข้ อ มู ล แ ล ะ ล ง
ข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
ลักษณะภายนอก 
และลักษณะภาย
ของสัตว์  รวมทั ง
การผ่าร่างกายสัตว์ 
ได้ว่าสัตว์บางชนิดมี
กระดูกสันหลัง สัตว์
บ า ง ช นิ ด ไ ม่ มี
กระดูกสันหลัง และ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การจ าแนกสัตว์โดย
ใช้การมีกระดูกสัน
หลังเป็นเกณฑ ์

สามารถตี ค ว ามหมาย
ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
ลักษณะภายนอก และ
ลั กษณะภายขอ งสั ต ว์  
รวมทั งการผ่าร่างกายสัตว์
ไ ด้ ว่ า สั ต ว์ บ า ง ช นิ ด มี
กระดูกสันหลัง สัตว์บาง
ชนิดไม่มีกระดูกสันหลัง 
แ ล ะ ล ง ข้ อ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า
สามารถจ าแนกจ าแนก
สัตว์โดยใช้การมีกระดูกสัน
หลังเป็นเกณฑ์ออกได้เป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีกระดูก
สันหลั งและกลุ่ มที่ ไม่ มี
กระดูกสันหลั ง  ได้ด้ วย
ตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้ อมู ล จ ากการสั ง เ กต
ลักษณะภายนอก และ
ลั กษณะภายของสั ตว์  
รวมทั งการผ่าร่างกายสัตว์
ไ ด้ ว่ า สั ต ว์ บ า ง ช นิ ด มี
กระดูกสันหลัง สัตว์บาง
ชนิดไม่มีกระดูกสันหลัง 
แ ล ะ ล ง ข้ อ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า
สามารถจ าแนกจ าแนก
สัตว์โดยใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ออกได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี
กระดูกสันหลังและกลุ่มที่
ไม่มีกระดูกสันหลัง จาก
การชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถสามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
ลั กษณะภายนอก 
และลั กษณะภาย
ของสัตว์ รวมทั งการ
ผ่าร่างกายสัตว์ได้ว่า
สั ต ว์ บ า ง ช นิ ด มี
กระดูกสันหลัง สัตว์
บางชนิดไม่มีกระดูก
สั น ห ลั ง  แ ล ะ ไ ม่
สามารถลงข้อสรุปได้
ว่าสามารถจ าแนก
จ าแนกสัตว์ โดยใช้
การมีกระดูกสันหลัง
เป็น เกณฑ์ออกได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่มีกระดูกสันหลั ง
แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี
กระดูกสันหลัง แม้ว่า
จะ ได้ รั บค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปราย
เกี่ยวกับการจ าแนก
กลุ่มสัตว์โดยใช้
เกณฑ์การมีกระดูก
สันหลัง ในรูปแบบ
แผนภาพหรือ
รูปแบบอื่น ๆ  ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

น าเสนอข้อมูลจากการ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
จ าแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้
เกณฑ์การมีกระดูกสัน
หลัง ในรูปแบบแผนภาพ
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  ให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
ได้ด้วยตนเอง 

น าเสนอข้อมูลจากการ
อภิปรายเกี่ยวกับการจ าแนก
กลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์การมี
กระดูกสันหลัง ในรูปแบบ
แผนภาพหรือรูปแบบอื่น ๆ  
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
จากการชี แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ
ข้อมูลจากการอภิปราย
เกี่ยวกับการจ าแนกกลุ่ม
สัตว์โดยใช้เกณฑ์การมี
ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง  ใ น
รูปแบบแผนภาพหรือ
รูปแบบอื่น ๆ  ให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
แม้ว่าจะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 

C5 ค ว า ม
ร่วมมือ 

ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การ
น าเสนอ และการ
แสดงความคิดเห็น
เพื่ อ จ า แนกสั ต ว์
อ อ ก เ ป็ น สั ต ว์ มี
กระดูกสันหลัง และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง รวมทั งยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อจ าแนก
สั ต ว์ อ อ ก เ ป็ น สั ต ว์ มี
กระดูกสันหลัง และสัตว์
ไ ม่ มี ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง 
ร ว ม ทั ง ย อ ม รั บ ค ว าม
คิดเห็นของผู้ อื่ นตั งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ          

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การน าเสนอ 
และการแสดงความคิดเห็น
เพื่อจ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์
มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่
มี กระดูกสันหลั ง  รวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
บางช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้  
ตลอดเวลาที่ท ากิจกรรม  

C6 ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

การใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
เข้ าถึ งข้อมูลบัตร
ภ า พ ซึ่ ง แ ส ด ง
โครงสร้างภายนอก
แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง
ภายในของสัตว์  

สามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ เข้ าถึ ง
ข้อมูลบัตรภาพซึ่งแสดง
โครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายในของสัตว์
ได้อย่างรวดเร็วได้ด้วย
ตนเอง 

ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูล
บัตรภาพซึ่งแสดงโครงสร้าง
ภายนอกและ โครงสร้ า ง
ภายในของสัตว์ได้ จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลบัตรภาพซึ่งแสดง
โครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายในของ
สัตว์ แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือผู้อื่น 
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กิจกรรมที่ 1.3 เราจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไร 
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและรวบรวมข้อมูล

ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และ
ก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น
กลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มต่าง ๆ 

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและบรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มี

กระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ   
2. ส ารวจหรือสืบค้นข้อมูลเพือ่ยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสัน

หลังกลุ่มต่าง ๆ   

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม  

บัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ 1 ชุด 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

S1 การสังเกต 
S4 การจ าแนกประเภท 
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
S8 การลงความเห็นจากข้อมลู  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้

1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1   หน้า 56–62 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1  หน้า 49–54 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ อาจใช้รูปสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูก
สันหลังมาให้นักเรียนสังเกต เช่น ปลา โค กิ งก่า อึ่งอ่าง นกเอี ยง ผีเสื อ 
ไส้เดือนดิน แล้วใช้ค าถามเพื่อการอภิปรายดังนี  
1.1 สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ปลา โค กิ งก่า อึ่งอ่าง นกเอี ยง) 
1.2 สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ผีเสื อ ไส้เดือนดิน) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง ออกเป็น
กลุ่ม โดยให้นักเรียนสังเกตรูปสัตว์มีกระดูกสันหลังอีกครั ง แล้วใช้ค าถาม
ดังนี  
2.1 จากลักษณะของสัตว์ที่สังเกตได้สามารถน ามาใช้จ าแนกสัตว์มีกระดูก-

สันหลังออกเป็นกลุ่มได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
3. ครูเชื่อมความรู้เดิมของนักเรียนโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.3 โดยชักชวนให้

นักเรียนมาร่วมกันสังเกตลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และให้ใช้เกณฑ์
ในการจ าแนกเหมือนนักวิทยาศาสตร์ในการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น และร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี  

4.1 กิจกรรมนี  นักเรียนจะได้เรียนเรื ่องอะไร (เรื ่องการจ าแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ) 

4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต รวบรวมข้อมูล
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง) 

4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (จ าแนก และบรรยายลักษณะ
และยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มต่าง ๆ) 

5. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 49 และ อ่านสิ่งที่
ต้องใช้ในการท ากิจกรรม 

6. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ทีละข้อ โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสม แล้วให้
นักเรียนอภิปรายเพื่อสรุปล าดับขั นตอน โดยใช้ค าถามต่อไปนี  
6.1 นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องอะไร และเมื่ออ่านแล้วต้องท าอะไรบ้าง 

(อ่านใบความรู้เรื่องกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง อ่านแล้วต้องเขียน

ในการทบทวนความรู้ที่เคยเรียน
มาแล้ว คุณครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน นักเรียนต้องตอบค าถาม
เหล่านี ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือ
ลืมครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

 

ในการตรวจสอบความรู้ ครูเพียง
รับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็นส าคัญ 
และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ ให้กับ
นักเรียน แต่ชักชวนนักเรียน ไปหา
ค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ในบทเรียนนี  
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แผนผังสรุปลักษณะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มต่าง ๆ 
และน าเสนอ) 

6.2 นักเรียนสงัเกตบัตรภาพจากท่ีไหน (บัตรภาพที่ครูเตรียมไว้)  
6.3 นักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้างในบัตรภาพ (สังเกตลักษณะต่าง ๆ ของ

สัตว์) 
6.4 สังเกตบัตรภาพแล้วต้องท าอะไรต่อไป (ก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนก 

และจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามข้อมูลที่
สังเกตได้) 

6.5 นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มต่าง ๆ) 

ครูอาจช่วยเขียนสรุปเป็นขั นตอนสั นๆ บนกระดาน และเตรียมบัตรภาพสัตว์
มีกระดูกสันหลั งในกลุ่ มปลา กลุ่ มสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก กลุ่ ม
สัตว์เลื อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม มาให้นักเรียนทุก
กลุ่มสังเกต กลุ่มละ 1 ชุด (มีสัตว1์0 ชนิด)  

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว นักเรียนจะได้ปฏิบัติ
ตามขั นตอน ดังนี  
7.1 อ่านใบความรู้เรื่องกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
7.2  เขียนแผนผังสรุปลักษณะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม

ต่าง ๆ และน าเสนอ (S6) (C4,C5)  
7.3 ร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม

ต่าง ๆ (S8) 
7.4 สังเกตลักษณะต่าง ๆ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ จากบัตร

ภาพที่ครูเตรียมไว้ (S1) 
7.5 จ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามข้อมูลที่สังเกตได้ 

(S4) (C5) ในกรณีที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลและจัดจ าแนกสัตว์ผิดกลุ่ม ให้
ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 

7.6 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มต่าง ๆ (C6) 
7.7 ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง (S13)  

8. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม 
ดังนี   
ค าถามส าหรับการอภิปรายผลตามขั นตอนท าอย่างไร ข้อ 1 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า มคิ ด ขอ ง
นักเรียน 

 



 คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต        132 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

8.1 ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีลักษณะใดบ้าง (ลักษณะผิวหนัง 
เส้นขน ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ การมีปีก การมีขา การออกลูกเป็นไข่
หรือเป็นตัว การวางไข่ในน  าหรือบนบก การเลี ยงลูกด้วยน  านม)  

8.2 จากใบความรู้สามารถจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง   
(5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื อยคลาน 
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม) (S4) 

8.3 ลักษณะที่สังเกตได้ของสัตว์แต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร 
- กลุ่มปลา มีครีบ ไม่มีขา มีหาง ผิวหนังมีเกล็ด อยู่ในน  า ออกลูกเป็น

ไข ่
- กลุ่มสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก ผิวหนังเปียกชื นตลอดเวลา ไม่มีขน มี

ขา 4 ขา อาศัยทั งบนบกและในน  า ตัวผู้จะปล่อยอสุจิออกมาผสม
กับไข่ที่ตัวเมียปล่อยออกมาในน  า ลูกหรือตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน  า 
เมื่อเจริญเติบโตขึ นสามารถอยู่บนบกได้  

- กลุ่มสัตว์เลื อยคลาน ผิวหนังแห้ง ไม่มีขน มีเกล็ดทั่วตัว มีขา 4 ขา 
มีหาง อยู่ทั งบนบกและในน  า วางไข่บนบก บางชนิดไม่มีขา บาง
ชนิดออกลูกเป็นตัว  

- กลุ่มนก มีขนเป็นแผง มีขา 2 ขา มีปีก 1 คู่ บางชนิดบินได้บางชนิด
บินไม่ได้ บางชนิดว่ายน  าได้ ออกลูกเป็นไข่  

- กลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม  มีขา 4 ขา มีขนเป็นเส้น ส่วนใหญ่
ออกลูกเป็นตัว เลี ยงลูกด้วยน  านม ส่วนใหญ่อยู่บนบก บางชนิดอยู่
ในน  า บางชนิดออกลูกเป็นไข่) 

ค าถามส าหรับการอภิปรายผลตามขั นตอนท าอย่างไร ข้อ 2-3 
8.4 จากบัตรภาพมีสัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มปลาบ้าง (นักเรียนตอบตามข้อมูล

ของบัตรภาพที่ใช้จริงในห้องเรียน)  
8.5 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงจัดสัตว์ชนิดนี อยู่ในกลุ่มปลา (เพราะล าตัวมี

เกล็ด มีครีบ อยู่ในน  า)  
8.6 จากบัตรภาพมีสัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลื อยคลานบ้าง (นักเรียน

ตอบตามข้อมูลของบัตรภาพที่ใช้จริงในห้องเรียน)  
8.7 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงจัดสัตว์ชนิดนี อยู่ในกลุ่มสัตว์เลื อยคลาน 

(เพราะล าตัวมีเกล็ด มีขา 4 ขา อยู่ทั งบนบกและในน  า)  
8.8 จากบัตรภาพมีสัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกบ้าง 

(นักเรียนตอบตามข้อมูลของบัตรภาพท่ีใช้จริงในห้องเรียน)  

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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8.9  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงจัดสัตว์ชนิดนี อยู่ในกลุ่มสัตว์สะเทินน  าสะเทิน
บก (เพราะผิวหนังเปียกชื นตลอดเวลา มีขา 4 ขา อยู่ทั งบนบกและใน
น  า ออกลูกเป็นไข่และฟักออกมาเป็นตัวมีหางก่อนหางจะหายไป เมื่อ
เจริญเติบโตเต็มวัย)  

8.10 จากบัตรภาพมีสัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มนกบ้าง (นักเรียนตอบตามข้อมูล
ของบัตรภาพที่ใช้จริงในห้องเรียน)  

8.11 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงจัดสัตว์ชนิดนี อยู่ในกลุ่มนก (เพราะมีขนเป็น
แผง มีขา 2 ขา มีปีก 1 คู่ ออกลูกเป็นไข่)  

8.12  จากบัตรภาพมีสัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านมบ้าง 
(นักเรียนตอบตามข้อมูลของบัตรภาพท่ีใช้จริงในห้องเรียน)  

8.13 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงจัดสัตว์ชนิดนี อยู่ในกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วย
น  านม (เพราะล าตัวมีขนเป็นเส้น ออกลูกเป็นตัว เลี ยงลูกอ่อนด้วย
น  านม)  

8.14 มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใน 5 กลุ่มนี ได้เพราะเหตุใด 
(ค าตอบขึ นอยู่กับสถานการณ์จริงในห้องเรียน ซึ่งครูควรน าอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของสัตว์เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดเข้ากลุ่มได้) 

9. ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าสามารถจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ โดยใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์ ได้แก่ 
ลักษณะผิวหนัง เส้นขน ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ การมีปีก การมีขา การออกลูก 
เป็นไข่หรือเป็นตัว การวางไข่ในน  าหรือบนบก การเลี ยงลูกด้วยน  านม ซึ่งจะ
จ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทิน
น  าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม   

10.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจเพิ่มเติมค าถามใน
การอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

11.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่าน สิ่งที่
ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

12.  ครูน าประเด็นเรื่องการจ าแนกค้างคาวที่นักเรียนได้อ่านในเนื อเรื่องน าเรื่อง
ที่ 1 มาถามนักเรียนอีกครั งดังนี  
12.1 ถ้าจัดค้างคาวตามลักษณะที่สังเกตได้ จะจัดค้างคาวอยู่ในกลุ่มเดียวกับ

นกหรือไม่ เพราะเหตุใด (ค้างคาวอยู่ต่างกลุ่มกับนก เพราะค้างคาวมี
ขนเป็นเส้น ออกลูกเป็นตัว และเลี ยงลูกด้วยน  านม ซึ่งเป็นลักษณะที่
แตกต่างจากนก ดังนั นจึงจัดค้างคาวอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม) 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรม 1.4 เราจ าแนกพืชได้อย่างไร ซึ่งจะ
มีการจ าแนกพืชออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมี
ดอกเป็นเกณฑ์ ครูควรเตรียมสื่อส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ดังนี  

1. ภาพพืช จ านวน 4 ชนิด โดยเลือก
พืชทั งมีดอกและไม่มีดอก เช่น เฟิน กุหลาบ
ที่มีดอก ตะไคร้ มะม่วงที่มีทั งดอกและผล 
เพื่อใช้ในการทบทวนและตรวจสอบความรู้  

2. บัตรค าชื่อส่วนต่าง ๆ ของพืช 
3. พืชในกระถาง หรืออาจใช้พืชใน

โรงเรียนส าหรับให้นักเรียนสังเกต กลุ่มละ 1 
ชนิด โดยจัดให้มีทั งพืชดอกและพืชไม่มีดอก 

 

12.2 มีลักษณะใดบ้างที่ค้างคาวต่างจากนก (ลักษณะของขน และการ
ออกลูก การเลี ยงลูกด้วยน  านม) 

13.  นักเรียนตั งค าถามใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูสุ่มนักเรียน 2 -3 คน 
น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน 

14.  ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอนใดบ้าง 
และบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 54 

15.  ครูชักชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายค าถามชวนคิด ในหนังสือเรียนหน้า 63  
โดยอาจให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบ 

16.  นักเรียนอ่าน วิทย์กับอาชีพ เกี่ยวกับนักสัตววิทยาในหนังสือเรียนหน้า 64 
และอภิปรายหัวข้อนี ในชั่วโมงเรียนหรือมอบหมายให้อภิปรายนอกเวลาเรียน 
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   แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. สังเกตและบรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ  

2. ส ารวจหรือสืบคน้ข้อมลูเพื่อยกตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่าง ๆ 
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ค าตอบขึ นอยู่กับบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังของห้องเรียน เช่น 

 

โค 

 

ค้างคาว 

 

นกยาง 

 

นกแก้ว 

 

จิ งเหลน 

 

งู 

 

เขียด 

 

คางคก 

 

ปลาช่อน 

 ปลากะพง 

 

     
     

     
    

      

      
     

     
    
      

สัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม 

 

สัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม 

 

กลุ่มนก 

 

กลุ่มนก 

 

สัตว์เลื อยคลาน 

 

สัตว์เลื อยคลาน 

 

สัตว์สะเทินน  าสะเทินบก 

 

สัตว์สะเทินน  าสะเทินบก 

 

กลุ่มปลา 

 
กลุ่มปลา 
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ปลาทู ปลาซิว ปลา
ดุก ปลากัด ปลาฉลาม 

 

ปาด ซาลาแมนเดอร์  

 

เต่า จิ้งจก  กิ้งก่า
ตัวเงินตัวทอง 

 

นกเขา นกยูง 
นกกระจอกเทศ นกอินทรี 

กระรอก มนุษย์ โลมา 
สุนัข กระบือ หนู ช้าง 

 

จัดได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
กลุ่มนก กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

 

ลักษณะผิวหนงั เส้นขน ส่วนที่ใชใ้นการเคลื่อนที่ การมปีีก การมีขา การออกลูก
เป็นไข่หรือเปน็ตัว การวางไข่ในน้ าหรือบนบก การเลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

มีครีบ ไม่มีขา มีหาง ผิวหนังมีเกล็ด (บางชนิดไม่มีเกล็ด) อยู่ในน้ า ออกลูกเป็นไข่ 
(บางชนิดออกลูกเป็นตัว) 
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ผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลา ไม่มีขน มีขา 4 ขา อาศัยทั้งบนบกและในน้ า ตัวผู้จะปล่อยอสุจิออกมาผสม
กับไข่ที่ตัวเมียปล่อยออกมาในน้ า ตัวอ่อนจะอยู่ในน้ า เมื่อเจริญเติบโตขึ้นสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ 

 ผิวหนังแห้ง ไม่มีขน มีเกล็ดทั่วตัว มีขา 4 ขา มีหาง อยู่ทั้งบนบกและในน้ า วางไข่บน
บก บางชนิดไม่มีขา บางชนิดออกลูกเป็นตัว  

มีขนเป็นแผง มีขา 2 ขา มีปีก 1 คู่ บางชนิดบินได้บางชนิดบินไม่ได้ บางชนิดว่ายน้ าได้ 
ออกลูกเป็นไข่  

 

มีขา 4 ขา มีขนเปน็เส้น ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว เลี้ยงลูกด้วยน้ านม อยู่บนบก บางชนิด
อยู่ในน้ าได้ บางชนิดออกลูกเป็นไข ่

สามารถจ าแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใชล้ักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้เป็นเกณฑ์  ได้แก่ ลักษณะผิวหนงั เส้นขน ส่วนที่ใชใ้นการเคลื่อนที่ การมปีีก 
การมีขา การออกลูกเป็นไขห่รือเป็นตัว การวางไข่ในน้ าหรือบนบก การเลี้ยงลูกด้วย
น้ านม ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

สามารถจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
โดยใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ ์
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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ตัวกินมดหนามและตุ่นปากเป็ดต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมชนิดอื่น 
เพราะว่าออกลูกเป็นไข่ ซึ่งสาเหตุที่จัดเป็นสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยน้ านมเพราะว่าเมื่อ
ตัวอ่อนออกจากไข่แล้วจะกินน้ านมแม่เปน็อาหารเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม
ชนิดอื่น ๆ จนกว่าจะเริ่มหากินเองได้ ซึ่งตวักินมดหนามจะกินน้ านมแม่เป็น
อาหารประมาณ 40-50 วัน หลังออกจากไข่ ส่วนตุ่นปากเป็ดจะกินน้ านมแม่
เป็นอาหารประมาณ 4 เดือน หลังออกจากไข ่
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.3 เราจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S4 การจ าแนกประเภท  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ ย วกับลั กษณะ
ของสัตว์มีกระดูก
สันหลังแต่ละกลุ่ม  

 
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลและ
บรรยายลักษณะของสัตว์มี
กระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
ไ ด้ ด้ ว ยต น เ อ ง  โ ดย ไม่
เพิ่มเติมความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลและ
บรรยายลักษณะของสัตว์มี
กระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม 
จากการชี แนะของครูหรือ
ผู้อื่น หรือมีการเพิ่มเติม
ความคิดเห็น  

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดข้อมูล
และบรยายลักษณะ
ของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังแต่ละกลุ่ม แม้ว่า
จะ ได้ รั บค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 

S4 ก า ร จ า แ น ก
ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 

การจ าแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังโดย
ใช้ลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้เป็นเกณฑ์ 
ออกเป็นกลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน  า
สะเทินบก  กลุ่ ม  
สั ต ว์ เ ลื อ ย ค ล าน  
กลุ่มนก  และกลุ่ม
สัตว์ เลี ยงลูกด้ วย
น  านม  

สามารถจ า แนกสั ต ว์ มี
ก ร ะดู ก สั นหลั ง โ ด ย ใ ช้
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
เป็นเกณฑ์ ออกเป็นกลุ่ม
ปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน  า
ส ะ เ ทิ น บ ก   ก ลุ่ ม
สัตว์เลื อยคลาน  กลุ่มนก  
และกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วย
น  า น ม  ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต าม
เกณฑ์ที่ก าหนด ได้ด้วย
ตนเอง  
 

สามารถจ าแนกสัตว์มี
ก ระดู กสั นหลั ง โดยใช้
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
เป็นเกณฑ์ ออกเป็นกลุ่ม
ปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน  า
ส ะ เ ทิ น บ ก   ก ลุ่ ม
สัตว์เลื อยคลาน  กลุ่มนก  
และกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วย
น  านม  ได้อย่ างถูกต้อง 
จากการชี แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถจ าแนก
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
โ ด ย ใ ช้ ลั ก ษ ณ ะ
เฉพาะที่ สั ง เกตได้
เป็นเกณฑ์ ออกเป็น
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน  าสะเทินบก  
ก ลุ่ ม สั ต ว์ เ ลื อ ย - 
คลาน กลุ่มนก และ 
กลุ่ ม สั ต ว์ เ ลี ย งลู ก
ด้วยน  านม ได้แม้ว่า
จะ ได้ รั บค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S6 การจัดกระท า
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ ได้จาก
การสังเกตและการ
สื บ ค้ น เ กี่ ย ว กั บ
ลักษณะของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง มา
จ า แ น ก สั ต ว์ มี
ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง
ออกเป็นกลุ่ม และ
น าผลการจ าแนก
ม า จั ด ก ร ะ ท า ใ น
รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ 
รวมทั งสื่อให้ผู้อื่น
เ ข้ า ใ จ ผ ล ก า ร
จ า แ น ก สั ต ว์
ออกเป็นกลุ่ม 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการสืบค้น
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง มาจ าแนก
สั ต ว์ มี ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง
ออกเป็นกลุ่ม และน าผล
การจ าแนกมาจัดกระท าใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั งสื่อ
ใ ห้ ผู้ อื่ น เ ข้ า ใ จ ผ ล ก า ร
จ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้อง ได้ด้วย
ตนเอง  

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการสืบค้น
เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์
มีกระดูกสันหลัง มา
จ าแนกสัตว์มีกระดูกสัน
หลังออกเป็นกลุ่ม และน า
ผลการจ าแนกมาจัด
กระท าในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมทั งสื่อให้ผูอ้ื่นเข้าใจ
ผลการจ าแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่มไดอ้ย่าง
ถูกต้อง จากการชี แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกต
แ ล ะ ก า ร สื บ ค้ น
เกี่ยวกับลักษณะของ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
ม า จ า แ น ก สั ต ว์ มี
ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง
ออกเป็นกลุ่ม และไม่
สามารถน าผลการ
จ าแนกมาจัดกระท า
ใ น รู ปแบบต่ า ง  ๆ 
รวมทั งไม่สามารถสื่อ
ให้ผู้อื่นเข้าใจผลการ
จ าแนกสัตว์ออกเป็น
กลุ่มได้อย่างถูกต้อง 
แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค า
ชี แนะจากครูหรื อ
ผู้อื่น 

S8 ก า ร ล ง
ค ว า ม เ ห็ น จ า ก
ข้อมูล 

การลงความเห็น
จากข้อมูลว่า 
การจ าแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังโดย
ใช้ลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้เป็นเกณฑ์
จ ะ จ า แ น ก สั ต ว์
ออกเป็น 5 กลุ่ม 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลและจ าแนกสัตว์มี
ก ร ะดู ก สั นหลั ง โ ด ย ใ ช้
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
เป็นเกณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่ม
ได้อย่างถูกต้อง ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลและจ าแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังโดยใช้
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
เป็นเกณฑ์ออกเป็น 5 
กลุ่มไดอ้ย่างถูกต้อง จาก
การชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ล ง
ความเห็นจากข้อมูล
และจ าแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังโดยใช้
ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ที่
สังเกตได้เป็นเกณฑ์
ออกเป็น 5 กลุ่มได้ 
แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค า
ชี แนะจากครูหรื อ
ผู้อื่น 



145       คู่มือครูรายวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เลม่ 1  |  หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกต และ
การสืบค้นข้อมูลได้
ว่าสัตว์แต่ละกลุ่มมี
ลั กษณะเฉพาะที่
สังเกตได้แตกต่าง
กัน และลงข้อสรุป
ได้ว่าถ้าใช้ลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้
เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ จ ะ
จ าแนกกลุ่มสัตว์ได้
เ ป็ น  5 กลุ่ ม  คื อ 
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน  าสะเทิน
บ ก  ก ลุ่ ม
สั ต ว์ เ ลื อ ย ค ล าน 
กลุ่ มนกและกลุ่ ม
สัตว์ เลี ยงลูกด้ วย
น  านม 

สามารถตี ค ว ามหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต และ
การสืบค้นข้อมูลได้ว่าสัตว์
แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม มี ลั ก ษ ณ ะ
เฉพาะที่สังเกตได้แตกต่าง
กัน และลงข้อสรุปได้ว่าถ้า
ใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกต
ได้ เป็นเกณฑ์จะจ าแนก
กลุ่มสัตว์ได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทิน
น  า ส ะ เ ทิ น บ ก  ก ลุ่ ม
สัตว์เลื อยคลาน กลุ่มนก
และกลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วย
น  านม ได้ด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต และ
การสืบค้นข้อมูลได้ว่าสัตว์
แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม มี ลั ก ษ ณ ะ
เฉพาะที่สังเกตได้แตกต่าง
กัน และลงข้อสรุปได้ว่า
ถ้ า ใช้ลั กษณะเฉพาะที่
สั ง เกตได้ เป็นเกณฑ์จะ
จ าแนกกลุ่มสัตว์ได้เป็น 5 
กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่ม
สัตว์สะเทินน  าสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื อยคลาน กลุ่ม
นกและกลุ่มสัตว์เลี ยงลูก
ด้วยน  านม จากการชี แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกต และ
การสืบค้นข้อมูลได้
ว่าสัตว์แต่ละกลุ่มมี
ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ที่
สังเกตได้แตกต่างกัน 
และลงข้อสรุปได้ว่า
ถ้ า ใ ช้ ลั ก ษ ณ ะ
เฉพาะที่ สั ง เกตได้
เป็นเกณฑ์จะจ าแนก
กลุ่มสัตว์ ได้ เป็น 5 
กลุ่ม คือ กลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน  า
ส ะ เ ทิ น บ ก  ก ลุ่ ม
สัตว์เลื อยคลาน กลุ่ม
น ก แ ล ะ ก ลุ่ ม สั ต ว์
เลี ยงลูกด้วยน  านม 
แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค า
ชี แนะจากครูหรื อ
ผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปราย
เกี่ยวกับการจ าแนก
กลุ่มสัตว์มีกระดูก
สันหลังโดยใช้
ลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้เป็นเกณฑ์ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
การจ าแนกกลุ่มสัตว์มี
กระดูกสันหลังโดยใช้
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
เป็นเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายเกี่ยวกับการ
จ าแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสัน
หลังโดยใช้ลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้เป็นเกณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ
ข้อมูลจากการอภิปราย
เกี่ยวกับการจ าแนกกลุ่ม
สัตว์มีกระดูกสันหลังโดย
ใ ช้ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ที่
สั ง เ กต ได้ เ ป็ น เ กณฑ์  
แม้ว่าจะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 

C5 ค ว า ม
ร่วมมือ 
 

ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การ
น าเสนอ และการ
แสดงความคิดเห็น
เพื่ อ จ า แนกกลุ่ ม
สั ตว์ มี ก ระดู กสั น
หลั งตามลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้
เป็นเกณฑ์ รวมทั ง
ย อ ม รั บ ค ว า ม
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อจ าแนก
กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ต ามลั กษณะเฉพาะที่
สั ง เ ก ต ไ ด้ เ ป็ น เ ก ณ ฑ์  
ร ว ม ทั ง ย อ ม รั บ ค ว าม
คิดเห็นของผู้ อื่ นตั งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การน าเสนอ 
และการแสดงความคิดเห็น
เพื่อจ าแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูก
สันหลังตามลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้เป็นเกณฑ์ รวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
บางช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้
ตลอดเวลาที่ท ากิจกรรม 

C6 ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

สืบค้นข้ อมู ลทาง
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
เกี่ ยวกับตัวอย่ าง
สั ตว์ มี ก ระดู กสั น
หลังในกลุ่มต่าง ๆ 

สามารถสืบค้นข้อมูลทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต เกี่ ย วกั บ
ตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับตัวอย่าง
สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้จากการชี แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
ตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มต่าง ๆ ได้  
แม้ว่าจะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 
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กิจกรรมที่ 1.4 เราจ าแนกพืชได้อย่างไร 
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของพืชในท้องถิ่น เพื่อจ าแนกพืช
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกต สืบค้นข้อมูลและบอกส่วนต่าง ๆ ของพืช   
2. จ าแนกพืชออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์   

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. พืช 1 ชนิด 
2. แว่นขยาย 2-3 อัน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

 

. 
 

 
. 

 

 

 

 

 

S1 การสังเกต 
S4 การจ าแนกประเภท 
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1   หน้า 65–67 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1  หน้า 56–60  
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พื นฐานเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต โดยใช้ค าถามว่า
สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราสามารถจ าแนกตามเกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้าง
อาหารได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (3 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มไม่ใช่
พืชและสัตว์) 

2. ครูทบทวนความรู้พื นฐานเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยน าภาพพืช 
จ านวน 4 ชนิด ติดไว้บนกระดาน (เลือกพืชทั งมีดอกและไม่มีดอก เช่น เฟิน  
กุหลาบที่มีดอก ตะไคร้ มะม่วงที่มีทั งดอกและผล) บัตรค าชื่อส่วนต่าง ๆ 
ของพืช เพื่อให้นักเรียนน าบัตรค าไปติดลงบนภาพพืช จากนั นอาจใช้แนว
ค าถามดังต่อไปนี  
2.1 พืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล)  
2.2 พืชทั ง 4 ชนิดนี  มีส่วนต่าง ๆ ครบทุกส่วนหรือไม่ (ค าตอบขึ นอยู่กับ

ภาพพืชที่นักเรียนสังเกต เช่น  
- เฟิน มีส่วนประกอบไม่ครบ คือ ไม่มีดอก และผล 
- กุหลาบ มีส่วนประกอบไม่ครบ คือ ไม่มีผล 
- ตะไคร้ มีส่วนประกอบไม่ครบ คือ ไม่มีดอก และผล 
- มะม่วง มีส่วนประกอบครบ  

3. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มพืช โดยใช้ค าถามว่าถ้าต้องการ
จ าแนกพืช 4 ชนิดนี  ออกเป็นกลุ่มจะจ าแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง  และใช้เกณฑ์
ใดในการจ าแนก (นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจของตนเอง)  
ครูสังเกตค าตอบของนักเรียนและชักชวนนักเรียนท ากิจกรรม   การจัดกลุ่ม
พืช 

4. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.4 โดยชักชวนให้
นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของพืช แล้วคิดเกณฑ์ของ
ตนเอง และใช้เกณฑ์เหมือนนักวิทยาศาสตร์ในการจ าแนกพืช 

5. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น โดยร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี  โดย
ครูอาจช่วยเขียนสรุปเป็นขั นตอนสั นๆ บนกระดาน  

5.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การจัดกลุ่มพืช) 
5.2 นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ร่ืองนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต รวบรวมข้อมูล) 

ในการทบทวนความรู้ที่เคย
เรียนมาแล้ว คุณครูควรให้เวลา
นักเรียนคิดอย่างเหมาะสม รอ
คอยอย่างอดทน นักเรียนต้อง
ตอบค าถามเหล่านี ได้ถูกต้อง 
หากตอบไม่ได้หรือลืมครูต้องให้
ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

 

ในการตรวจสอบความรู้  ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
ให้กับนักเรียน แต่ชักชวนนักเรียน 
ไปหาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี  
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5.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (จ าแนกพืชโดยใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์) 

6. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 56 และ อ่านสิ่งที่
ต้องใช้ในการท ากิจกรรม 

7. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ข้อ 1-2 โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสม ครูน า
อภิปรายเพื่อสรุปล าดับขั นตอน โดยใชค้ าถามต่อไปนี  
7.1 นักเรียนต้องสังเกตพืชก่ีชนิด (1 ชนิด)  
7.2 หลังจากสังเกตส่วนต่าง ๆ ของพืชแล้ว นักเรียนต้องท าอะไร (ออกแบบ

ตารางบันทึกผล และบันทึกผล) 
7.3 ตารางบันทึกผลของนักเรียน ต้องมีผลการสังเกตสิ่งใดบ้าง (นักเรียน

ตอบตามความเข้าใจ) 
ครูควรแนะน าให้นักเรียนทุกกลุ่มบันทึกเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืช และ
ลักษณะของแต่ละส่วน เช่น  

 
 
 
 

7.4 นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร และต้องท าอย่างไรกับข้อมูลที่
สืบค้นได้ (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืชที่สังเกต แล้วบันทึก
เพิ่มเติมลงในตาราง ) 

8. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว นักเรียนจะได้ปฏิบัติ
ตามขั นตอน ดังนี  
8.1  สังเกตส่วนต่าง ๆ ของพืช 1 ชนิด ออกแบบตารางและบันทึกผล (S1, 

S6)  
ครูเตรียมพืชให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชนิด แต่ละกลุ่มต้องได้พืชไม่ซ  ากัน 
และต้องมีทั งพืชที่มีดอกและไม่มีดอก 

8.2 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืชที่สังเกต แล้วบันทึกเพิ่มเติมลง
ในตาราง (S6) (C6) 
หากครูพบว่าข้อมูลที่นักเรียนสังเกตและสืบค้นยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ให้ครูแก้ไขก่อนการน าเสนอ โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องการมีดอกของพืช 

8.3 น าเสนอผลการสังเกตและผลการสืบค้น (C4)  
8.4 บันทึกข้อมูลที่เพื่อนน าเสนอเพิ่มเติมลงในตารางของกลุ่มตนเอง 

ชื่อพืช ส่วนต่างๆ ของพืช 

ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล 

      

1. ถ้าครู เลือกจัดกิจกรรมโดยให้
นั ก เ รี ยนส ารวจพืช ในบริ เ วณ
โรงเรียน ครูควรให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มตกลงเลือกพืชที่ไม่ซ  ากัน  

2. ครู แนะน า ให้ นั ก เ รี ยนสั ง เ กต
ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชให้
ละเอียด และสามารถระบไุด้ว่าพืช
มีหรือไม่มีส่วนต่าง ๆ เหล่านั น  

3. ครูเตรียมแหล่งการเรียนรู้  เช่น 
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หรือหนังสือ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วน
ต่าง ๆ ของพืช 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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8.5 ลงความเห็นร่วมกันเก่ียวกับส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด (S8) 
8.6 ร่วมกันอภิปราย และก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกพืช และจ าแนกพืช

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (S4)  
8.7 น าเสนอผลการจ าแนกพืชตามเกณฑ์ของกลุ่ม (C4) 
8.8 จ าแนกพืชตามเกณฑ์การมีดอก (S4) และน าเสนอผลการจ าแนก (C4) 
8.9 ร่วมกันสรุปผลการจ าแนกพืชโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ (S13) 

9. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี  
9.1 พืชที่นักเรียนสังเกตมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

(นักเรียนตอบตามข้อมูลที่ค้นพบได้จริง เช่น พืชทุกชนิดมีอวัยวะ
เหมือนกัน แต่มีลักษณะของอวัยวะแตกต่างกัน เช่น ใบพืชบางชนิดมี
เส้นใบเป็นร่างแห บางชนิดมีเส้นใบไม่เป็นร่างแห และพืชบางชนิดมีผล 
บางชนิดไม่มีผล พืชบางชนิดต้นใหญ่ บางชนิดต้นเล็ก) (S8) 

9.2 นักเรียนใช้เกณฑ์ใดบ้างในการจัดกลุ่มพืช (เช่น การมีใบ มีผล มีดอก 
หรือ ลักษณะของใบ ขนาดของต้น) 

9.3 เกณฑ์ต่าง ๆ ที่นักเรียนก าหนดขึ นสามารถจ าแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้
เหมือนหรือแตกต่างกัน เพราะเหตุใด (แตกต่างกัน เพราะเมื่อใช้เกณฑ์
ที่ต่างกัน ท าให้จ าแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้แตกต่างกนั)  

9.4 เมื่อใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจัดกลุ่มพืชได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง (เมื่อ
ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจัดกลุ่มพืชได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชดอก 
และกลุ่มพืชไม่มีดอก)  

10.  ครูอาจยกตัวอย่างพืชไม่มีดอกอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อเป็นการ
เพิ่มข้อมูลให้แก่นักเรียน ได้รู้จักพืชที่หลากหลายขึ น  

11.  ร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าพืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอก
บางอย่างที่เหมือนกันและบางอย่างที่แตกต่างกัน เราสามารถน าลักษณะ
เหล่านี มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่มพืชได้ ซึ่งหากใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ จะจ าแนกพืชได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก   

12.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจเพิ่มเติม  ค าถาม
ในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

13.  ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่าน สิ่งที่ได้
เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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14.  นักเรียนตั งค าถามใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูสุ่มนักเรียน 2 -3 คน 
น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามที่น าเสนอ 

15.  ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอนใดบ้าง 
จากนั นบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 60 

16.  ครูชักชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายค าถามชวนคิด ในหนังสือเรียนหน้า 67 
โดยมอบหมายให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบ 

17.  นักเรียนอ่าน เกร็ดน่ารู้ ในหนังสือเรียนหน้า 68 และอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับไข่น  าและมอส 

18.  นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 69 ครูน า
อภิปรายเพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี  จากนั นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบ
ค าถามในช่วงท้ายของเนื อเรื่อง ดังนี  “ถ้าจ าแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัวออกเป็น
กลุ่ม จะจัดได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง ใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่ม” ครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบค าถาม เช่น ถ้าจัดตามเกณฑ์การ
เคลื่อนที่ การสร้างอาหาร จะจัดออกได้เป็นกลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช กลุ่มที่ไม่ใช่
สัตว์และพืช ส าหรับกลุ่มสัตว์สามารถใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังจ าแนก
สัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีกระดูกสันหลัง และกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสัน
หลัง นอกจากนี ยังใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่ การมีลูก ลักษณะของผิวหนัง การ
เลี ยงลูกด้วยน  านม จ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มนก กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์เลื อยคลาน กลุ่มสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก และ
กลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม ส่วนพืชถ้าใช้เกณฑ์การมีดอกจะจ าแนกกลุ่มพืช
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก ครูควรเน้นให้นักเรียน
ตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 

 
 
 
 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน

บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก ครูเตรียม
สื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี   

1. ตัวอย่างพืชหรือภาพพืชทั งต้น 
2. บัตรค าลักษณะต่าง ๆ ของพืช เช่น 

การสืบพันธุ์  การหายใจ การกิน
อาหาร การขับถ่าย การเคลื่อนไหว 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

ในบทที่ 2 กิจกรรมที่ 1.1 นักเรียน
จะได้ท ากิจกรรม เกี่ยวกับหน้าที่ของราก
และล าต้นของพืชดอก ซึ่งใช้ต้นเทียนใน
การท ากิจกรรม ครูควรเตรียมหาต้นเทียน
หรือปลูกต้น เที ยนไว้  ซึ่ งจะใช้ เ วลา
ประมาณ 1 เดือน จึงจะเจริญเติบโตได้
ขนาดที่พอเหมาะต่อการท ากิจกรรม 
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   แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. สังเกต สืบคน้ข้อมูลและบอกส่วนต่าง ๆ ของพืช  
2. จ าแนกพืชออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ ์
 



153       คู่มือครูรายวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เลม่ 1  |  หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ค าตอบขึ้นอยูก่ับการท ากิจกรรมของนักเรียน เช่น  

2 

มีผล 
มะพร้าว สนสองใบ ปรง เขม็ กุหลาบ ล าไย 

มอส เฟิน 
ไม่มีผล 

2 

มีดอก 

ไม่มีดอก 

มะพร้าว เข็ม กุหลาบ ล าไย 

มอส เฟิน ปรง สนสองใบ 

การมีผล 
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ราก ล าต้น ใบ  (พืชบางชนิดไม่มีรากที่แท้จริง แต่มีส่วนที่คล้ายรากและท าหน้าที่เหมอืนราก 
เรียกว่ารากเทียม)  

ดอก และผล 

ค าตอบขึ้นอยูก่ับการท ากิจกรรมของนักเรียน เช่น เหมือนกันเพราะกลุม่ก าหนด
เกณฑ์การมีดอก หรือ แตกต่างกัน เพราะกลุ่มใช้เกณฑก์ารมีผล ท าให้จ าแนกพืช
ออกเป็นกลุ่มได้แตกต่างกัน และรายชื่อพชืในกลุ่มที่จ าแนกก็แตกต่างกันด้วย 

พืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกบางอยา่งที่
เหมือนกันและบางอยา่งที่แตกต่างกัน สามารถน า
ลักษณะเหล่านี้มาใช้เปน็เกณฑ์ในการจ าแนกพืช
ออกเป็นกลุ่มได้ ซ่ึงถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะ
จ าแนกพืชไดเ้ป็นกลุ่มพืชดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก 
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ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจ าแนกพชืได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 

 

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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พืชไม่มีดอกสามารถสบืพันธุ์ได้ โดยจะมีส่วนอื่นที่ไม่ใช่ดอก ท าหน้าที่สร้างเซลล์
สืบพนัธุเ์พศผู้และเซลลส์ืบพันธุ์เพศเมีย เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.4 เราจ าแนกพืชได้อย่างไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S4 การจ าแนกประเภท  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ ย วกับลั กษณะ
ส่วนต่าง ๆ ของพืช  

 
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลและ
บารรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ เพิ่ ม เติม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลและ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนต่าง ๆ ของพืช จาก
การชี แนะของครูหรือผู้อื่น 
หรือมีการเพิ่มเติมความ
คิดเห็น  

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดข้อมูล
และบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะของส่วนต่าง 
ๆ ของพืชได้ แม้ว่า
จะ ได้ รั บค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 

S4 การจ าแนกประเภท 
 
 
 
 
 

การจ าแนกพืช โดย
ใช้เกณฑ์การมีดอก
ออกเป็นกลุ่ มพื ช
ดอกและกลุ่มพืชไม่
มีดอก  

สามารถจ าแนกพืช โดยใช้
เกณฑ์การมีดอกออกเป็น
กลุ่มพืชดอกและกลุ่มพืช
ไม่มีดอก ได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ได้ด้วย
ตนเอง  

สามารถจ าแนกพืช โดยใช้
เกณฑ์การมีดอกออกเป็น
กลุ่มพืชดอกและกลุ่มพืช
ไม่มีดอก ได้อย่างถูกต้อง 
จากการชี แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถจ าแนก
พืช โดยใช้เกณฑ์การ
มีดอกออกเป็นกลุ่ม
พืชดอกและกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

S6 การจัดกระท าและ
สื่อความหมายข้อมูล 

น าข้อมูลที่ ได้จาก
การสังเกตและการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
เกี่ ย วกับลั กษณะ
ของพืช มาจ าแนก
พืชออกเป็นพืชดอก 
และพื ช ไม่ มี ดอก 
แ ล ะ น า ผ ล ก า ร
จ า แ น ก ม า จั ด
กระท าในรูปแบบ
ต่าง ๆ และสื่อให้

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
พืช มาจ าแนกพืชออกเป็น
พืชดอก และพืชไม่มีดอก 
และน าผลการจ าแนกมา
จัดกระท าในรูปแบบต่าง ๆ 
และสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผล
การจ าแนกพืช ได้ด้ วย
ตนเอง  

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของพืช  มาจ าแนกพืช
ออกเป็นพืชดอก และพืช
ไม่มีดอก และน าผลการ
จ าแนกมาจัดกระท าใน
รูปแบบต่าง ๆ และสื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจผลการจ าแนก
พืช จากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกต
และการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของ
พืช  มาจ าแนกพืช
อ อ ก เ ป็ น พื ช ด อ ก 
แ ล ะ พื ช ไ ม่ มี ด อ ก 
แ ล ะ น า ผ ล ก า ร
จ าแนกมาจัดกระท า
ใ น รู ปแบบต่ า ง  ๆ 
และสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ผลการจ าแนกพืช 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ผู้อื่นเข้าใจผลการ
จ าแนกพืช 

แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค า
ชี แนะจากครูหรื อ
ผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

ลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าสามารถ
จ าแนกพืช โดยใช้
เ กณฑ์การมี ดอก
ออกเป็นกลุ่ มพื ช
ดอกและกลุ่มพืชไม่
มีดอก 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าสามารถจ าแนก
พืช โดยใช้เกณฑ์การมีดอก
ออกเป็นกลุ่มพืชดอกและ
กลุ่มพืชไม่มีดอกได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้ อ มู ล ไ ด้ ว่ า ส า ม า ร ถ
จ าแนกพืช โดยใช้เกณฑ์
การมีดอกออกเป็นกลุ่ม
พืชดอกและกลุ่มพืชไม่มี
ดอกได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน จากการชี แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ล ง
ความเห็นจากข้อมูล
ได้ว่าสามารถจ าแนก
พืช โดยใช้เกณฑ์การ
มีดอกออกเป็นกลุ่ม
พืชดอกและกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

S13 การ ตีความหมาย 
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและ
การสืบค้นข้อมูลได้
ว่ าพืชมีทั งพืชที่ มี
ดอกและไม่มีดอก 
และลงข้อสรุปได้ว่า
สามารถจ าแนกพืช
โดยใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์ออกได้
เป็นกลุ่ มพื ชดอก
และกลุ่ มพื ช ไม่ มี
ดอก 

สามารถตี ค ว ามหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตและ
การสืบค้นข้อมูลได้ว่าพืชมี
ทั งพืชที่ มี ดอกและไม่มี
ดอก และลงข้อสรุปได้ว่า
สามารถจ าแนกพืชโดยใช้
การมีดอกเป็นเกณฑ์ออก
ได้ เป็นกลุ่มพืชดอกและ
กลุ่มพืชไม่มีดอก ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตและ
การสืบค้นข้อมูลได้ว่าพืช
มีทั งพืชที่มีดอกและไม่มี
ดอก และลงข้อสรุปได้ว่า
สามารถจ าแนกพืชโดยใช้
การมีดอกเป็นเกณฑ์ออก
ได้เป็นกลุ่มพืชดอกและ
กลุ่มพืชไม่มีดอก จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและ
การสืบค้นข้อมูลได้
ว่ า พื ช มี ทั ง พื ช ที่ มี
ดอกและไม่มีดอก 
และลงข้อสรุปได้ว่า
สามารถจ าแนกพืช
โดยใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ออกได้ เป็น
กลุ่ ม พื ช ดอกแ ล ะ
ก ลุ่ ม พื ช ไ ม่ มี ด อ ก 
แม้ ว่ า จ ะ ได้ รั บ ค า
ชี แนะจากครูหรื อ
ผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปราย
เกี่ยวกับการจ าแนก
พืช โดยใช้เกณฑ์
การมีดอกออกเป็น
กลุ่มพืชดอกและ
กลุ่มพืชไม่มีดอก 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
การจ าแนกพืช โดยใช้
เกณฑ์การมีดอกออกเป็น
พืชดอกและพืชไม่มีดอก
ได้อย่างถูกต้อง ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายเกี่ยวกับการ
จ าแนกพืช โดยใช้เกณฑ์การ
มีดอกออกเป็นกลุ่มพืชดอก
และกลุ่มพืชไมม่ีดอกได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ
ข้อมูลจากการอภิปราย
เกี่ยวกับการจ าแนกพืช 
โดยใช้เกณฑ์การมีดอก
ออกเป็นกลุ่มพืชดอก
และกลุ่มพืชไม่มีดอกได้ 
แม้ว่าจะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 

C5 ค ว า ม
ร่วมมือ 

ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การ
น าเสนอ และการ
แสดงความคิดเห็น
เพื่อจ าแนกพืช โดย
ใช้เกณฑ์การมีดอก
ออกเป็นกลุ่ มพื ช
ดอกและกลุ่มพืชไม่
มี ด อ ก  ร ว ม ทั ง
ย อ ม รั บ ค ว า ม
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อจ าแนก
พืช โดยใช้ เกณฑ์การมี
ดอกออกเป็นกลุ่มพืชดอก
และกลุ่ มพื ช ไม่ มี ดอก 
ร ว ม ทั ง ย อ ม รั บ ค ว าม
คิดเห็นของผู้อื่น ตั งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การน าเสนอ 
และการแสดงความคิดเห็น
เพื่อจ าแนกพืช โดยใช้เกณฑ์
การมีดอกออกเป็นกลุ่มพืช
ดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก 
รวมทั งยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น บางช่วงเวลาที่ท า
กิจกรรม 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้
ตลอดเวลาที่ท ากิจกรรม 

C6 ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

สืบค้นข้อมูลทาง
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
เกี่ ย วกับลั กษณะ
ส่วนต่าง ๆ ของพืช  
 

สามารถสืบค้นข้อมูลทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต เกี่ ย วกั บ
ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของ
พืช ไดอ้ย่างถูกต้องได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนต่าง ๆ ของพืชได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น 
 

ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
ลักษณะของส่วนต่าง ๆ 
ของพืชได้ แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 เรียนรู้แบบนักวทิยาศาสตร์ (1 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี  ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 61 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผัง
มโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 73  

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 34-35 อีกครั ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่ถูกต้อง
ให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจแก้ไขค าตอบ
ด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี ครูอาจน าค าถามในรูปน าบทใน
หนังสือเรียน หน้า 40 มาร่วมกันอภิปรายค าตอบอีกครั ง ดังนี  “ในรูปน าบท
มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง และแต่ละชนิดจัดอยู่ในกลุ่มใด” ครูและนักเรียนร่วมกนั  
อภิปรายแนวทางการตอบค าถาม เช่น ในรูปมีมอส เห็ด และแมลงเต่าทอง 
มอสจัดเป็นพืชไม่มีดอก เห็ดจัดเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์และพืช ส่วนแมลง
เต่าทองจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัว น าเสนอค าตอบหน้า
ชั นเรียน ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้องครูควรน าอภิปรายหรือให้สถานการณ์
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิด  ร่วมท า โดยเลือกสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ที่สนใจ 1 ชนิดมาสร้างแบบจ าลองตัวสัตว์ให้มีกระดูกสันหลังในแบบจ าลอง
ด้วย โดยใช้ดินน  ามันและหลอดดูด จากนั นน ามาจัดแสดง 
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 สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้จากบทนี้ตามความเขา้ใจของนักเรยีน 
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แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 
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พืช  
2 7 8 11  

สัตว์  
4 6 9 10 12 13 14 
15 16  

ที่ไม่ใช่พืชและสัตว์  
1 3 5  

เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหาร
เองได้ แต่เคลือ่นที่ไม่ได้  

เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ 
แต่สร้างอาหารเองไม่ได้  

เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหาร
เองไม่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้  
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มีครีบ  ไม่มีครีบ  มีปีก ไม่มีปีก 

นกกระจอกเทศ  เสือ  ปลาทู  กิ้งก่า อึ่งอ่าง  
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ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ เพราะพืช 2 กลุ่มนี้ แตกต่างกันที่การมีดอก ปรง เฟิน มอส 
เป็นพืชไม่มีดอก ส่วนทานตะวัน ชบา บานบุรเีป็นพืชดอก 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที่ของส่วน
ต่าง ๆ ของพืชดอก ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ และดอก 

แนวคิดส าคัญ  
พืชดอกประกอบด้วยราก ล าต้น ใบและดอก โดยแต่

ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน 
บทนี้มีอะไร 

เรื่องที่ 1        หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก   
ค าส าคัญ            การสังเคราะห์ด้วยแสง  

      (photosynthesis) 
กิจกรรมที่ 1.1    รากและล าต้นของพืชท าหน้าที่อะไร  
กิจกรรมที่ 1.2     ใบของพืชท าหน้าที่อะไร  
กิจกรรมที่ 1.3     ดอกของพืชท าหน้าที่อะไร  

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป. 4 เล่ม 1       หน้า 77-100 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 4 เล่ม 1   หน้า 66-86   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 1.3 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

S1 การสังเกต    
S2 การวัด    
S3 การใช้จ านวน    
S4 การจ าแนกประเภท    
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

   

S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล    
S7 การพยากรณ ์    
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล    
S9 การต้ังสมมติฐาน    
S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    
S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร    
S12 การทดลอง    
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป    
S14 การสร้างแบบจ าลอง    
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค ์    
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ    
C3 การแก้ปัญหา    
C4 การสื่อสาร    
C5 ความร่วมมือ    
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครบูันทึกแนวคิดที่ได้จากการฟังการสนทนาและการอภิปราย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สามารถแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนและต่อยอดแนวคิดที่ถูกต้อง 
 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

รากพืชดูดอาหารขึ้นมาจากดิน พืชจึงจ าเป็นต้องเจริญเติบโต
อยู่ในดิน (Barman et al., 2006) 

รากพืชดูดน้ ามาใช้ในการสร้างอาหารของพืช ซึ่งพืชสามารถ
เจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ได้ทั้งที่มีดินและไม่มีดิน แต่ใน
บริเวณที่เจริญเติบโตนั้นต้องมีน้ า 

ใบมีหน้าที่ดูดน้ าฝน (Barman et al., 2006) ใบมีหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ปุ๋ยคืออาหารของพืช (Barman et al., 2006) ปุ๋ยเป็นธาตุอาหารของพืช อาหารของพืชคือน้ าตาลที่พืชสร้างขึ้น

เอง 
พืชสังเคราะห์ด้วยแสงตอนกลางวัน และหายใจตอนกลางคืน 
(Barman et al., 2006) 

พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อได้รับแสง แต่พืชจะหายใจตลอดเวลาที่
พืชมีชีวิตอยู่ 

พืชหายใจน าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้า และหายใจออก
ปล่อยแก๊สออกซิเจนออกสู่สิง่แวดล้อม(Barman et al., 
2006) 

พืชใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจและปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ  

น้ าจากอากาศจะเข้าสู่ใบพืชระหว่างกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง (Barman et al., 2006) 

น้ าเข้าสู่พืชผ่านทางราก และเมื่อมีการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชจะ
ปล่อยน้ าส่วนที่เหลือออกทางปากใบ  

การสังเคราะห์ด้วยแสงไม่จ าเป็นต้องใช้น้ า (Köse, 2008) การสังเคราะห์ด้วยแสงต้องใช้น้ า 
พืชได้รับน้ าและอาหารจากดิน (Köse, 2008) พืชได้รับน้ าจากดินหรือวัสดุที่พืชเจริญอยู่ผ่านทางราก และได้รับ

อาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสง 
หน้าที่หลักของใบ คือ การดูดซับน้ าจากฝนและอากาศ 
(Köse, 2008) 

หน้าที่ของใบคือสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง 

หน้าที่หลักของใบพืช คือ สร้างแก๊สออกซิเจน และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (Köse, 2008) 

หน้าที่ของใบคือสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งการ
สังเคราะห์ด้วยแสงจ าเป็นต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า 
แสง และคลอโรฟิลล์ ได้ผลผลิตเป็นน้ าตาล และแก๊สออกซิเจน 
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บทนี้เริ่มต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ  ของพืช และการ

ด ารงชีวิตของพืช โดยอาจน าตัวอย่างพืชทั้งต้นหรือ   รูปพืชทั้งต้นมาให้
นักเรียนสงัเกต และใช้ค าถามในการอภิปรายดังนี ้
1.1 พืชประกอบด้วยส่วนใดบ้าง (ราก ล าต้น ใบ ดอก และอาจมีผล)  
1.2 พืชมีกิจกรรมใดบ้างในขณะที่พืชด ารงชีวิตอยู่ (สืบพันธุ์ หายใจ สร้าง

อาหาร ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า) 
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเรื่องหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยแจกบัตรค า

กิจกรรมต่าง ๆ ที่พืชท าเพื่อการด ารงชีวิต จากนั้นให้นักเรียนน าบัตรค า
กิจกรรมที่พืชท าติดให้ตรงกับส่วนต่าง ๆ ของพืช ครูตรวจสอบค าตอบของ
นักเรียน โดยใช้ค าถามในการอภิปรายดังนี ้
2.1 พืชใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ดอก 

ใบ ล าต้น ราก) 
2.2 พืชใช้ส่วนใดในการหายใจ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใบ ล า

ต้น ราก) 
2.3 พืชใช้ส่วนใดในการสร้างอาหาร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใบ 

ล าต้น) 
2.4 พืชใช้ส่วนใดในการขับถ่าย (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใบ ล า

ต้น ราก) 
2.5 พืชใช้ส่วนใดในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 

เช่น ใบ ล าต้น) 
ครูยังไม่เฉลยค าตอบ หากพบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือ
คลาดเคลื่อน ให้ครูบันทึกค าตอบเหล่านั้นไว้เพื่อน ากลับมาอภิปรายอีกครั้ง
หลังเรียนจบกิจกรรมในบทเรียนนี้ 

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องการท าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยให้
นักเรียน อ่านชื่อหน่วย ชื่อบท และอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 
ในหนังสือเรียนหน้า 77 จากนั้นครูใช้ค าถามว่า เมื่อจบบทเรียนนักเรียนจะ
สามารถท าอะไรได้บ้าง (สามารถบรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ ดอก 
ของพืชดอกได้) 

4. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 78 และซักถาม
ว่าในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้าง (ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องหน้าที่
ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก) 

5. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 78 โดยใช้วิธี
อ่านตามความเหมาะสม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้  
5.1 ในรูปน าบทมีพืชอะไรบ้าง (หากนักเรียนตอบไม่ได้ ครูควรให้ข้อมูล

เพิ่มเติม ในรูปนี้มีพืชที่สังเกตได้ชัดเจน คือ ไฮเดรนเยีย กล้วยไม้ เฟิน
ข้าหลวงหลังลาย) 

ค รู รั บ ฟั ง เห ตุ ผ ล ข อ ง
นัก เรียนเป็นส าคัญ  ครูยั งไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนน้ี 
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5.2 พืชที่เห็นในรูปมีส่วนประกอบใดบ้าง (นักเรียนตอบตามสิ่งที่สังเกตได้ 
คือ ไฮเดรนเยียและกล้วยไม้ มีล าต้น ใบ ดอก ส่วนเฟินมีล าต้นแต่ไม่มี
ดอก) 

5.3 นักเรียนคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป เฟินจะมีดอกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์เดิม เช่น ไม่มีดอก เพราะเฟินเป็นพืช
ไม่มีดอก) 

5.4 พืชที่เราไม่เห็นดอก เป็นพืชไม่มีดอกเสมอไปหรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่
เสมอไป เพราะพืชบางชนิดออกดอกเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ได้ออก
ดอกตลอดทั้งปี หรือบางชนิดใช้เวลาหลายปีจึงจะออกดอก) 

5.5 ดอกของพืชท าหน้าที่อะไร (นักเรียนตอบตามความ เข้าใจ เช่น 
สืบพันธ์ุ)  

6. ครูชักชวนนักเรียนท ากิจกรรมส ารวจความรู้ก่อนเรียน โดยซักถามถึงสิ่งที่
นักเรียนรู้เก่ียวกับหน้าท่ีสว่นต่าง ๆ ของพืชดอก 

7. นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 66 
โดยอ่าน ชื่อหน่วย ชื่อบท  

8. นักเรียนอ่านค าถาม จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
ค าถามแต่ละข้อ จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียน
ตอบค าถาม โดยค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และค าตอบอาจถูก
หรือผิดก็ได้ 

9. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีแนวคิด
เกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก และอาหารของพืชอย่างไรบ้าง ครู
อาจสุ่มให้นักเรียน 2–3 คน น าเสนอค าตอบของตนเอง โดยครูยังไม่ต้อง
เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจค าตอบอีกครั้งหลัง
เรียนจบบทนี้แล้ว ทั้งนี้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข
แนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องที่ 1 หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก 
โดยครูจัดเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ในการ
น าเข้าสู่บทเรียน เช่น ภาพเคลื่อนไหว
หรือวีดิทัศน์ของต้นกาบหอยแครงที่ก าลัง
หุบใบจับสัตว์ เช่น แมลง มด เป็นอาหาร 

 

 



 คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต        172 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ข้ึนอยู่กบัความรู้เดิมของนักเรียน 
แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

  

 

 

ดอก 

น้ าตาล 

สืบพนัธุ ์
ใบ 

สร้างอาหารโดยการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

ราก 
ดูดน้ าและธาตอุาหาร 

ชูกิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล 
ล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร 
และอาหาร 

ล าต้น 
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เรื่องที่ 1 หน้าที่ส่วนตา่ง ๆ ของพืชดอก     
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ส่วน
ต่าง ๆ ของพืชดอก ได้แก่รากมีหน้าที่ดูดน้ าและธาตุ
อาหาร ส่งไปยังล าต้นจากนั้นล าต้นจะล าเลียงขึ้นไปยัง
ส่วนอื่นๆ รวมถึงใบ ใบจะใช้น้ าที่ล าเลียงขึ้นมาจากราก 
รวมทั้งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิลล์ในใบ และ
แสงมาใช้ ในการสั งเคราะห์ ด้ วยแสงท าให้ ได้ แก๊ส
ออกซิเจนและน้ าตาลซึ่งเป็นอาหารของพืช ส่วนดอกของ
พืชท าหน้าที่ในการสืบพันธุ ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกต และบรรยายลักษณะและหน้าที่ของรากและ

ล าต้นของพืชดอก 
2. สังเกตลักษณะของใบ และบรรยายหน้าที่ของใบ 
3. สังเกตส่วนประกอบของดอก รวบรวมข้อมูลและ

บรรยายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของดอก 
4. อภิ ป รายแล ะส รุป ก ารท าห น้ าที่ ร่ วม กั น ขอ ง

ส่วนประกอบของดอก 

เวลา 7 ชั่วโมง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1  หน้า 80–96 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1  หน้า 67–83

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

มีดโกน ต้นเทียน น้ าสีแดง แก้วน้ า จานเพาะเชื้อ 
ไม้ขีดไฟ ปากคีบ ดินสอสี กระป๋องทราย แป้งมัน
ส าปะหลัง จานหลุม ที่จับหลอดทดลอง หลอดหยด 
บีกเกอร์ แป้งข้าวโพด แป้งฝุ่น สารละลายไอโอดีน เอ
ทานอล ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ หลอดทดลอง ใบพืช
ชนิดต่าง ๆ ที่เป็นแผ่นบาง เช่น ใบชบา ใบผักบุ้ง ใบ
หญ้า ดอกของพืชชนิดต่าง ๆ แว่นขยาย 
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แนวการจัดการเรียนรู ้(60 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูน าภาพเคลื่อนไหวหรือคลิปวีดิทัศน์ของต้นกาบหอยแครงที่ก าลังหุบ
ใบจับสัตว์ เช่น แมลง มด มาให้นักเรียนดู แล้วใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของใบพืช ดังนี้ 
1.1 นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตในคลิปนี้หรือไม่ (นักเรียนอาจรู้จักหรือไม่

รู้จัก ครูเฉลยว่า สิ่งมีชีวิตที่เห็นในคลิปคือพืช เรียกว่าต้นกาบ
หอยแครง) 

1.2 แผ่นสีเขียวที่จับแมลงของต้นกาบหอยแครงคืออะไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ) 

1.3 เพราะเหตุใดต้นกาบหอยแครงจึงต้องจับแมลง (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ)  

2. ครูเชื่อมโยงเรื่องต้นกาบหอยแครงสู่การเรียนเรื่องหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของ
พืช โดยใช้ค าถามว่า นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่าส่วนที่ใช้จับแมลงของต้น
กาบหอยแครงคือส่วนใด และเพราะเหตุใดต้นกาบหอยแครงจึงต้องจับ
แมลง 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (30 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่าน ชื่อเรื่องและค าถามคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 80 
แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพื่อหาค าตอบตามความเข้าใจของกลุ่ม ครู
บันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบค าตอบ
ภายหลังการอ่านเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าใน ค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก
นักเรียนอ่านไม่ได้ ครูควรสอนการอ่านให้ถูกต้อง และอาจให้นักเรียน
อธิบายความหมายตามความเข้าใจ ครูชักชวนให้นักเรียนหาความหมาย
ของค าส าคัญภายหลังจากการอ่านเนื้อเรื่อง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน และร่วมกันอภิปรายใจความส าคัญโดยใช้ค าถามดังนี ้
ย่อหน้าที่ 1 
5.1 พืชแตกต่างจากสัตว์อย่างไร (พืชเคลื่อนที่ไม่ได้แต่สัตว์ เคลื่อนที่ได้ 

พืชสร้างอาหารเองได้ แต่สัตว์สร้างอาหารไม่ได)้ 
5.2 ส่วนใดของพืชที่มีหน้าที่สร้างอาหาร  (ใบ) 
5.3 ใบของพืชสร้างอาหารโดยใช้กระบวนการใด (การสังเคราะห์ด้วย

แสง) 
5.4 นอกจากใบแล้วส่วนอื่นๆ ของพืชมีหน้าที่อะไรบ้าง (รากมีหน้าที่

ยึดล าต้นและดูดน้ า ล าต้นมีหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน ใบ ดอกมีหน้าที่
สืบพันธ์ุ) 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั งแ น วค วาม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5.5 ถ้าพืชไม่มีราก ล าต้น ใบ ดอก พืชจะด ารงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ เพราะ
อะไร (ไม่ได้ เพราะดูดน้ าไม่ได้ สร้างอาหารไม่ได้ สืบพันธ์ุไม่ได้) 

5.6 นักเรียนคิดว่าราก ล าต้น ใบ ดอก ท าหน้าที่อะไรเพื่อให้พืช
ด ารงชีวิตอยู่ได้ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)   

ย่อหน้าที่ 2 
5.7 ถ้าต้นกาบหอยแครงเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณที่ขาดแคลนธาตุ

อาหารต้นกาบหอยแครงจะด ารงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
(ด ารงชีวิตอยู่ได้ เพราะต้นกาบหอยแครงมีใบที่ใช้จับแมลงมาย่อย
สลายและอาศัยธาตุอาหารจากตัวแมลงนั้นได้) 

5.8 ธาตุอาหารของพืชคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ ครูควร
ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า ธาตุอาหารพืช คือ ธาตุที่อยู่ในดิน  เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซึ่งมีประโยชน์ท าให้พืช
เจริญเติบโตได้อย่างปกตไิม่เป็นโรค) 

5.9 ต้นกาบหอยแครงมีใบหรือไม่ (มี) 
5.10  ใบของต้นกาบหอยแครงมีลักษณะอย่างไร (มีแผ่นใบ 2 แผ่น ที่

ขอบใบมีเส้นคล้ายหวี แผ่นใบทั้งสอง สามารถประกบกันได้) 
5.11 รู้หรือยังว่าต้นกาบหอยแครงใช้ส่วนใดในการจับแมลง (ใบ) 
5.12 รู้หรือยังว่าเพราะเหตุใดต้นกาบหอยแครงต้องจับแมลง (เพราะ

ต้องการธาตุอาหารมาใช้ในการเจริญเติบโต ให้เป็นไปอย่างปกติ) 
5.13 ใบของต้นกาบหอยแครงสร้างอาหารได้หรือไม่ เพราะเหตุใด(ได้ 

เพราะมีสีเขียว) 
ขั้นสรุปจากการอ่าน (20 นาที) 
 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าส่วนต่าง ๆ ของพืชมี
หน้าที่แตกต่างกัน โดยรากมีหน้าที่ดูดน้ า ล าต้น มีหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน ใบ 
ใบท าหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง  

7. นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 67 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน
รู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่านซึ่งครูบันทึกไว้บนกระดาน 

9. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่านว่าอาหารที่พืชสร้าง
ขึ้นคืออะไร โดยครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานและชักชวน
ให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 

 
 
 
 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่1.1 รากและล าต้นของพืช
ดอกท าหน้าที่อะไร โดยการสังเกตการ
เคลื่อนที่ของน้ าสีแดงในต้นเทียน ครูควร
เตรียมสื่อส าหรับจัดการเรียนการสอน
ดังนี้ 

1. ภาพพืชทั้งต้นมีราก ล าต้น 
ใบ  

2. ภาพพืชที่ไม่มีราก แต่มีล า
ต้น และใบ  

3. ต้น เที ยนขนาดเส้นผ่ าน
ศู น ย์ ก ล างป ระม าณ  1 
เซนติ เมตร  ล้ างรากต้น
เ ที ย น แ ล ะ ผึ่ ง ล ม ไ ว้
ประมาณ  1-2 ชั่วโมงก่อน
เรียน 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก ประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ และดอก โดยรากมีหน้าที่
ยึดล าต้นและดูดน้ า ล าต้นมีหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน ใบ ใบมีหน้าที่สร้างอาหารด้วยการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์ 

เพราะส่วนใหญ่ต้นกาบหอยแครงจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินขาดธาตุอาหารซึ่ง
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต ท าให้ต้นกาบหอยแครงต้องหาธาตุอาหารจากแหล่ง
อื่น ซึ่งได้จากการย่อยสลายสัตว์ที่ดักจับได้โดยการหุบใบเข้าหากันได้ 
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กิจกรรมที่ 1.1 รากและล าต้นของ
พืชท าหน้าที่อะไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตต้นเทียนและการ
เคลื่อนที่ของน้ าสีเข้าสู่ต้นเทียน เพื่อบรรยายลักษณะและ
หน้าที่ของรากและล าต้นของพืชดอก 
เวลา  2  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สังเกต บรรยายลักษณะและหน้าที่ของรากและล าต้น
ของพืชดอก 
วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. มีดโกน 1 เล่ม 
2. แว่นขยาย 1-2 อัน 
3. ต้นเทียน  1 ต้น 
4. ดินสอสี  1 กล่อง 
5. น้ าสีแดง 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
6. แก้วน้ าหรือภาชนะใส 1  ใบ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 S1 การสังเกต  
 S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
 S8 การลงความเห็นจากข้อมลู  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 
C5   ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1   หน้า 82-82 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1  หน้า 68-73  
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องรากและ

ล าต้นของพืชท าหน้าที่อะไรบ้าง 
http://ipst.me/8052 

   
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

S1   การสังเกต 

S4   การจ าแนกประเภท 

S7   การพยากรณ ์

S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

S13  การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความร่วมมือ 

 

http://ipst.me/8052
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่รากและล าต้นของพืช 

โดยให้นักเรียนสังเกตภาพพืช 2 ภาพ ภาพที่ 1 เป็นภาพพืชที่มีราก ล าต้น 
และใบ ส่วนภาพที่ 2 เป็นภาพพืชที่มีล าต้น มีใบ แต่ไม่มีราก จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค าถามดังน้ี  
1.1 พืชทั้ง 2 ภาพนี้มีสิ่งใดเหมือนกัน และมีสิ่งใดแตกต่างกันบ้าง (มีล าต้น

และใบเหมือนกัน แต่ต้นหนึ่งมีราก อีกต้นไม่มีราก) 
1.2 พืชทั้ง 2 ภาพนี้ต้นใดสามารถด ารงชีวิตได้นานกว่า เพราะเหตุใด 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.3 รากท าหน้าที่อะไร (ดูดน้ า) 
1.4 ถ้าตัดล าต้นของพืชออกไป พืชจะด ารงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.5 ล าต้นท าหน้าที่อะไร (ชูกิ่ง ก้าน ใบ) 

2. ครูใช้ค าถามเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.1 โดย
ถามนักเรียนว่ารากดูดน้ าได้อย่างไร และนอกจากล าต้นจะท าหน้าที่การชูกิ่ง 
ก้าน ใบ แล้วยังท าหน้าที่อะไรได้อีก 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น โดยร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี ้

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (หน้าที่ของรากและล าต้น)  
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ร่ืองน้ีด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (บรรยายลักษณะและหน้าที่ของ

รากและล าต้นของพืช) 
4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 68 และ อ่านสิ่งที่

ต้องใช้ ในการท ากิจกรรม และครูน ามาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง  
5. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ทีละข้อ โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสม จากนั้น

ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 
ครูอาจช่วยเขียนสรุปเป็นขั้นตอนสั้นๆ บนกระดาน   
5.1 พืชที่ใช้ในกิจกรรมนี้คือต้นอะไร (เทียนหรือเทียนบ้าน) 
5.2 นักเรียนเตรียมต้นเทียนอย่างไร และต้องสังเกตอะไรบ้าง (ล้างรากต้น

เทียนให้สะอาด และสังเกตลักษณะของรากและล าต้น) 
5.3 นักเรียนบันทึกผลการสังเกตลักษณะของรากและล าต้น ด้วยวิธีใด 

(วาดภาพระบายสี) 
5.4 นักเรียนต้องคาดคะเนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

เมื่อแช่รากและล าต้นของต้นเทียนในน้ าสีแดง) 
5.5 นักเรียนต้องแช่ต้นเทียนในน้ าสีแดงเป็นเวลานานเท่าไร และระหว่างที่

แช่ต้นเทียนในน้ าสีแดงนักเรียนต้องท าอะไร (แช่ต้นเทียนในน้ าสีแดง

1. ในกรณีที่ไม่มีต้นเทียนสามารถใช้
ต้นผักกาดขาวหรือขึ้นฉ่ายฝรั่งที่มี
รากแทนได ้

2. เลื อ ก ต้ น เที ย น ที่ มี เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร  

3. ค ว ร งด น้ า ต้ น เที ย น ก่ อ น ท า
กิจกรรมประมาณ 1 วัน เพื่อให้
ต้นเทียนต้องการน้ า ท าให้ใช้เวลา
ในการดูดน้ าเร็วขึ้น 

4. เตรียมน้ าสีแดงโดยใช้น้ าเปล่าผสม
กั บ สี ผ ส ม อ า ห า ร สี แ ด ง  ใน
อัตราส่วน 10:0.5 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เป็ น ส าคัญ  และยั งไม่ เฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บทเรียนนี ้
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นาน 1 ชั่วโมง และต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นเทียนเมื่อแช่ใน
น้ าสีแดงนาน 30 นาที และ 1 ชั่วโมง) 

5.6 เมื่อครบ 1 ชั่วโมงนักเรียนต้องท าอะไร (น าต้นเทียนขึ้นจากน้ าสีแดง 
ตัดรากและล าต้นของต้นเทียนตามยาวและตามขวาง สังเกตลักษณะ
ภายในของรากและล าต้นด้วยแว่นขยาย บันทึกผล) 

5.7 การตัดรากและล าต้นตามยาวและตามขวางมีวิธีการอย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ โดยครูอาจสาธิตวิธีการตัดเนื้อเยื่อ และก าชับให้
ใช้ใบมีดโกนอย่างระมัดระวัง) 

5.8 เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้ว นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
(อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ และหน้าที่ของรากและล าต้นของพืช)   

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกอุปกรณ์ให้
นักเรียน และนักเรียนจะได้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี  
6.1 สังเกตลักษณะภายนอกของรากและล าต้นของต้นเทียน  บันทึกผล 

(S1)  
6.2 คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของต้นเทียนเมื่อน าไปแช่ในน้ าสีแดง 
6.3 แช่ต้นเทียนในน้ าสีแดง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นเทียนที่

เวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมง (S1) 
6.4 ตัดรากและล าต้นของต้นเทียนตามยาวและตามขวาง สังเกตลักษณะ

ภายในของรากและล าต้น (S1) โดยครูก าชับให้ใช้ใบมีดโกนด้วยความ
ระมัดระวัง 

6.5 วาดภาพลักษณะภายในของรากและล าต้น (S6) 
6.6 อภิปรายหน้าที่ของรากพืชจากข้อมูลการสังเกตต้นเทียน และน าเสนอ 

(C4, C5) 
6.7 ร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของราก (S8) 

7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี ้
7.1 ก่อนน าต้นเทียนแช่ในน้ าสีแดง รากและล าต้นมีลักษณะอย่างไร (รากมี

สีขาว ประกอบด้วยเส้นจ านวนมาก ส่วนล าต้นมีลักษณะเป็น
ทรงกระบอกตรงสีเขียวใส) 

7.2 เมื่อน าต้นเทียนไปแช่น้ าสีแดง เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (น้ าสีแดง
เคลื่อนที่ เข้าสู่ต้นเทียนผ่านทางราก เคลื่อนที่ต่อไปที่ล าต้น และ
ล าเลียงขึ้นไปจนถึงใบและดอก ซึ่งจะเห็นเป็นเส้นสีแดงยาวติดต่อกัน) 

7.3 การเปลี่ยนแปลงของต้นเทียนหลังจากแช่น้ าสีแดงเป็นไปตามที่
คาดคะเนหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามการคาดคะเนและผลจาก
การสังเกต เช่น เป็นไปตามที่คาดคะเน คือเมื่อแช่ต้นเทียนในน้ าสีแดง 
น้ าสีแดงจะเคลี่อนที่เข้าสู่รากและเคลื่อนที่จากรากผ่านล าต้นขึ้นไปยัง
ส่วนอืน่ ๆ ของต้นเทียน) 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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7.4 เมื่อตัดรากและล าต้นตามขวาง นักเรียนสังเกตเห็นอะไร (สังเกตเห็นว่า
รากมีส่วนที่ติดสีแดงเป็นกลุ่มอยู่บริเวณส่วนกลางของราก ส่วนล าต้น
จะมีส่วนที่ติดสีแดงเข้มเป็นกลุ่ม ๆ  เรียงเป็นวงรอบล าต้น)  

7.5 เมื่อตัดรากและล าต้นตามยาว นักเรียนสังเกตเห็นอะไร (สังเกตเห็นว่า
รากมีส่วนที่ติดสีแดงเป็นเส้นยาวขึ้นไปจนถึงล าต้น ส่วนล าต้นมีส่วนที่
ติดสีแดงเป็นเส้นยาวตลอดความยาวของล าต้น และมีส่วนที่แยกเข้าสู่
กิ่งและใบ)  

7.6 สีแดงที่ติดเป็นเส้นยาวในรากและล าต้นคืออะไร (น้ าสีแดง) 
7.7 น้ าสีแดงน่าจะแทนสิ่งใดในดิน (น้ าและธาตุอาหารในดิน)  
7.8 สรุปได้ว่ารากและล าต้นท าหน้าที่อะไร (รากท าหน้าที่ดูดน้ าและธาตุ

อาหารจากดิน ส่วนล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร ไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช)  

7.9 พืชมีทิศทางในการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารไปในทิศทางใด (การ
ล าเลียงน้ าและธาตุอาหารมีทิศทางจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน)  

8.  ครูสามารถแนะน าให้นักเรียนใช้แอฟลิเคชันส าหรับการสังเกตภาพเสมือน
จริง (AR) การดูดและล าเลียงน้ าสีแดงของต้นเทียนในหนังสือเรียน หน้า 83  

9. ครูอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รากพืชจะมีขนเส้นเล็ก ๆ อยู่บริเวณที่ถัดขึ้นมา
จากปลายราก เรียกว่า ขนราก ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสกับดิน
และน้ าในดิน ท าให้พืชดูดน้ าเข้าสู่รากได้มากขึ้น  และส่วนที่ติดสีแดงใน
รากและล าต้น คือ ท่อล าเลียงน้ าหรือไซเล็ม (xylem) ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่
เรียงต่อกันเป็นท่อจากรากไปสู่ส่วนอ่ืน ๆ ทั่วล าต้น  

10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่ารากของพืชมีหน้าที่ดูดน้ า
และธาตุอาหาร และล าเลียงไปยังล าต้น ล าต้นของพืชมีหน้าที่ล าเลียงน้ า
และธาตุอาหารขึ้นไปยังส่วนอื่น ๆ ของพืช (S13)  

11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพิ่มเติมในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

12. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูให้นักเรียนอ่าน สิ่งที่ได้
เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

13. ครูกระตุ้นใหน้กัเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรอือยากรู้เพิ่มเติม
ใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครอูาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ
ตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นกัเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่
น าเสนอ 

14. ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างในขั้นตอนใด แล้วให้
บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา้ 72 

15. ครูอาจชักชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายค าถาม ชวนคิด ในหนังสือเรียน
หน้า 84  โดยให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาค าตอบ 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรม 1.2 ใบของพืชท าหน้าที่อะไร 
โดยครูเตรียมสื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

1. เตรียมใบพืช 3 ชนิด ที่ มี รูปร่าง
แตกต่างกันให้เพียงพอต่อการใช้ท า
กิจกรรมของนักเรียนทุกกลุ่ม โดย
ใบพืชต้องได้รับแสงอย่างน้อย 2-3 
ชั่วโมงก่อนเด็ดมาท ากิจกรรม 

2. เตรียมตรวจเช็คอุปกรณ์ส าหรับต้ม
และสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากใบพืช
ให้ใช้งานได้และเพียงพอต่อการท า
กิจกรรม 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกต บรรยายลักษณะและหน้าที่ของรากและล าต้นของพืชดอก 

 

รากสีขาว เป็นเส้นยาว มีจ านวนมาก 
ที่โคนมีขนาดใหญ่กว่าส่วนปลาย  

 

ล าต้นกลม ตรง สีเขียว มีกิ่ง 

 

เป็นสีแดง 

 

เห็นเป็นเส้นสีแดงตามแนวยาวของ
ล าต้น 
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น้ าสีเข้าสู่รากพืช เห็นรากและล าต้น
มีเส้นสีแดงอยู่ภายในประมาณครึ่งต้น 

 

น้ าสีเข้าสู่รากพืช เห็นรากและล าต้น
มีเส้นสีแดงอยู่ภายใน และเห็นเสน้ใบ
เป็นสีแดง 

 

มีเส้นสีแดงอยู่บริเวณกลาง
ราก 

 

มีสีแดงติดเป็นกลุ่มอยู่บริเวณ
กลางราก 

 
มีเส้นสีแดงอยู่บริเวณขอบของ
ล าต้น 

 

มีสีแดงติดอยู่เป็นกลุ่มๆ เรียง
เป็นวงรอบล าต้น 
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แตกต่างกัน รากมีสีขาว ลักษณะเป็นเส้นที่โคนจะกว้างกว่าส่วนปลาย แต่ล าต้น
มีสีเขียว ลักษณะกลมยาว 

 

นักเรียนตอบตามการคาดคะเนและผลจากการสังเกต เช่น เป็นไปตามที่คาดคะเน 
คือเมื่อแช่ต้นเทียนในน้ าสีแดง น้ าสีแดงจะเคลี่อนทีเ่ข้าสู่รากและเคลือ่นที่จากราก
ผ่านล าต้นขึ้นไปยังส่วนอื่น ๆ 

แตกต่างกัน เพราะเมื่อแช่น้ าสีแดง 1 ชั่วโมง จะเห็นวา่เส้นสีแดงในล าต้นเพิ่มมากขึน้
และไล่สูงขึน้จนถึงใบ 

น้ า และธาตุอาหาร 

เพราะรากดูดน้ าสีแดงเข้าภายใน และล าเลียงต่อไปยังล าต้น และล าต้นล าเลียงขึน้ไป
ยังส่วนต่าง ๆ จึงเห็นว่าภายในรากและล าต้นมีเส้นสีแดง 

ภายในรากและล าต้นจะมีทอ่ล าเลียงน้ า ซึ่งเป็นท่อยาวจากรากไปสูส่่วนต่าง ๆ ของ
พืช ซึ่งเป็นทางผ่านของน้ าสีแดงขึ้นไปยังสว่นต่าง ๆ ของต้นเทยีน  
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รากของพืชมหีน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหาร และล าเลียงไปยังล าต้น ล าต้นของพืชมี
หน้าที่ล าเลียงน้ าและธาตุอาหารขึ้นไปยังส่วนต่างๆ ของพืช 

รากของพืชมสีีขาว ส่วนล าต้นมีสีเขียว เม่ือน าไปแช่น้ าสีแดง จะเห็นว่ารากและล าต้น
มีเส้นสีแดงอยูภ่ายในยาวตั้งแต่รากขึ้นไปจนถึงใบ 

รากของพืชมหีน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหาร และล าเลียงไปยังล าต้น ล าต้นของพืชมี
หน้าที่ล าเลียงน้ าและธาตุอาหารขึ้นไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช รู้ได้จากการสังเกตการ
เคลื่อนที่ของน้ าสีแดงจากรากผ่านล าตน้ไปสู่ใบ  
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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ได้ เพราะการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืชไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดของโลก แต่
ขึ้นอยู่กับการคายน้ าของพชืซึ่งส่วนใหญเ่กิดขึ้นที่ใบ ท าให้เมื่อน้ าออกจากใบ พืชจงึ
ดูดน้ าขึ้นมาทดแทนจากรากในทิศทางจากรากไปยังใบ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 รากและล าต้นของพืชท าหน้าที่อะไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต        188 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ ยวกับลักษณะ
รากและล าต้นของ
พืชดอกก่อนและ
หลังแช่น้ าสีแดง 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็ บ ร า ย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ของรากและล าต้นของพืช
ดอกก่อนและหลังแช่น้ าสี
แดงได้ด้วยตนเอง โดยไม่
เพิ่มเติมความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอี ยดและบรรยาย
เกี่ยวกับลักษณะของรากและ
ล าต้นของพืชดอกก่อนและ
หลั งแช่น้ าสี แดง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น หรือมี
การเพ่ิมเติมความคิดเห็น  

ไม่สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
และบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะของรากและล า
ต้นของพืชดอกก่อนและ
หลังแช่น้ าสีแดง แม้ว่า
จะได้รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S6 ก ารจั ด ก ระท า
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ ได้จาก
การสังเกตและการ
รวบรวมเกี่ยวกับ
ลักษณะของราก
และล าต้นของพืช
ก่อนและหลังแช่น้ า
สีแดงมาจัดกระท า
โ ด ย ก า ร เ ขี ย น
แผนภาพ และสื่อ
ใ ห้ ผู้ อื่ น เ ข้ า ใ จ
หน้าที่ของรากและ
ล าต้นของพืชดอก 

สามารถน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสั งเกตและการ
รวบรวมเกี่ยวกับลักษณะ
ของรากและล าต้นของพืช
ก่อนและหลังแช่น้ าสีแดง
มาจัดกระท าโดยการเขียน
แ ผ น ภ า พ  แ ล ะ สื่ อ
ความหมายหน้าที่ของราก
และล าต้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
ได้ด้วยตนเอง  

สามารถน าเสนอข้อมูลที่ได้
จ ากก ารสั ง เก ต และก าร
รวบรวมเกี่ยวกับลักษณะของ
รากและล าต้นของพืชก่อน
และหลังแช่น้ าสีแดงมาจัด
ก ร ะ ท า โ ด ย ก า ร เขี ย น
แผนภาพ และสื่อความหมาย
หน้าที่ของรากและล าต้นให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และชัดเจน จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่ ส าม ารถน า เส น อ
ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ า ก ก า ร
สังเกตและการรวบรวม
เกี่ ยวกับลักษณะของ
รากและล าต้นของพืช
ก่อนและหลังแช่น้ าสี
แดง และไม่สามารถมา
จัดกระท าโดยการเขียน
แผนภาพ  ร่ วมทั้ ง ไม่
สามารถสื่อความหมาย
หน้าที่ของรากและล า
ต้ น ให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจ ได้ 
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ
จากครูหรือผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

ลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่ารากท า
หน้าที่ดูดน้ า และ
ล า ต้ น มี ห น้ า ที่
ล าเลียงน้ าจากการ
สังเกตการเคลื่อนที่
ข อ งน้ า สี ใน ร าก
และล าต้น 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่ารากท าหน้าที่
ดูดน้ า และล าต้นมีหน้าที่
ล าเลียงน้ าจากการสังเกต
การเคลื่อนที่ของน้ าสี ใน
รากและล าต้ น ได้ อย่ าง
ถูกต้องและชัดเจน ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่ารากท าหน้าที่ดูด
น้ า  แ ล ะ ล า ต้ น มี ห น้ า ที่
ล าเลียงน้ าจากการสังเกต
การเคลื่อนที่ของน้ าสีในราก
และล าต้นได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่ารากท า
หน้าที่ดูดน้ า และล าต้น
มีหน้าที่ล าเลียงน้ าจาก
การสังเกตการเคลื่อนที่
ของน้ าสีในรากและล า
ต้น  แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ
หน้าที่ของรากและ
ล าต้นของพืชดอก
ในรูปแบบแผนภาพ
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่
ของรากและล าต้นของพืช
ดอกในรูปแบบแผนภาพ
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ได้
ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตและอภิปราย
เกี่ยวกับหน้าที่ของรากและล า
ต้นของพืชดอกในรูปแบบ
แผนภาพหรือรูปแบบอื่น ๆ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
จากการช้ีแนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอข้อมูล
จ า ก ก า ร สั ง เก ต แ ล ะ
อภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่
ของรากและล าต้นของ
พื ช ด อ ก ใน รู ป แ บ บ
แผนภาพหรือรูปแบบอื่น 
ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ แม้ว่าจะ
ได้ รับค าชี้ แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การ
น าเสนอ และการ
แสดงความคิดเห็น
เ พื่ อ บ ร ร ย า ย
ลักษณะและหน้าที่
ของรากและล าต้น
ของพืชดอก รวมทั้ง
ย อ ม รั บ ค ว า ม
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ในการสั งเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อบรรยาย
ลักษณะและหน้าที่ของ
รากและล าต้นของพืชดอก 
ร ว ม ทั้ ง ย อ ม รั บ ค ว าม
คิ ด เห็ นของผู้ อื่ น ตั้ งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ            

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นใน
การสังเกต การน าเสนอ และ
การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
บรรยายลักษณะและหน้าที่
ของรากและล าต้นของพืช
ดอก รวมทั้ งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น บางช่วงเวลา
ที่ท ากิจกรรม 

ไม่สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตลอดเวลาที่ท า
กิจกรรม  
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กิจกรรมที่ 1.2 ใบของพืชท าหน้าที่อะไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตใบพืช และการ

เปลี่ยนแปลงของสารละลายไอโอดีนเมื่อหยดลงบนใบพืชที่
สกัดคลอโรฟิลล์ออกแล้ว เพื่อบรรยายหน้าที่ของใบ 
เวลา  2 ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สังเกตลักษณะของใบ และบรรยายหน้าที่ของใบ  
วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/ห้อง 
1. ไม้ขีดไฟ   1 กลัก 
2. สารละลายไอโอดีน   1 ขวด 
3. เอทานอล   1 ขวด 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. จานเพาะเชื้อ  3 ใบ 
2. ปากคีบ   1 อัน 
3. ดินสอสี   1 กล่อง 
4. กระป๋องทราย  1 ใบ 
5. แป้งมันส าปะหลัง  1 ช้อนเบอร์ 1 
6. แป้งข้าวโพด   1 ช้อนเบอร์ 1 
7. แป้งฝุ่น    1 ช้อนเบอร์ 1 
8. จานหลุม   1 ใบ 
9. ที่จับหลอดทดลอง  1 อัน 
10. หลอดหยด  1 หลอด 
11. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 1 ใบ  
12. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล ์ 1 ชุด 
13. หลอดทดลองขนาดใหญ ่ 1 หลอด  
14.  ใบพืชชนิดต่าง ๆ ที่เป็นแผ่นบาง เช่น ใบชบา   
      ใบผักบุ้ง ใบหญ้า ดอกของพืชชนิดต่าง ๆ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 S1 การสังเกต  
 S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
 S8 การลงความเห็นจากข้อมลู 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 
C5   ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1    หน้า 85-90 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1  หน้า 74-78 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องใบของพืช

ท าหน้าที่อะไร http://ipst.me/8047 
   

 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

S1   การสังเกต 

S4   การจ าแนกประเภท 

S7   การพยากรณ ์
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่องหน้าที่ของใบ โดยใช้แนวค าถามในการ

อภิปรายดังต่อไปนี ้
1.1 ใบของพืชมีรูปร่างลักษณะอย่างไร (ใบพืชมีรูปร่างแตกต่างกัน ใบของ

พืชบางชนิดมีรูปกลม บางชนิดยาว บางชนิดเป็นวงรีปลายแหลม ใบ
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง มีสีเขียว)  

1.2 ใบของพืชมีหน้าที่อะไร (สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง) 
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

โดยน าใบพืชที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน 2 ใบ มาให้นักเรียนสังเกต แล้ว
ใช้ค าถามในการอภิปรายดังนี้ 
2.1 ใบพืชทั้ง 2 ใบนี้มีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

(นักเรียนตอบตามลักษณะที่สังเกตได้ เช่น มีสีเขียวเหมือนกัน แต่
รูปร่างแตกต่างกัน) 

2.2 นักเรียนคิดว่าใบพืชทั้ง 2 ใบนี้จะสร้างอาหารได้เหมือนกัน หรือไม่ 
เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

2.3 เพราะเหตุใดใบพืชจึงสร้างอาหารได้ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
2.4 อาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

3. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.2 โดยชักชวนนักเรียน
ไปหาค าตอบว่าพืชที่มีใบรูปร่างแตกต่างกันจะสร้างอาหารได้เหมือนกัน
หรือไม่ และอาหารของพืชคืออะไร 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี ้
4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (หน้าที่ของใบ) 
4.2 นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ร่ืองน้ีด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (บรรยายหน้าที่ของใบพืช) 
นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 74  

5. นักเรียนอ่านสิ่งที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรม ครูยังไม่แจกวัสดุอุปกรณ์ให้
นักเรียน แต่น าวัสดุอุปกรณ์มาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง 

6. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ทีละข้อ โดยฝึกการอ่านตามความเหมาะสม แล้ว
ร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรมตามความเข้าใจ ครู
น าอภิปรายตามแนวค าถามดังต่อไปน้ี ครูอาจช่วยเขียนสรุปเป็นขั้นตอนสั้น 
ๆ บนกระดาน เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการท ากิจกรรม 
6.1 นักเรียนต้องสังเกตส่ิงใดเป็นอันดับแรก (สังเกตลักษณะของแป้งในจาน

หลุม) 
6.2 นักเรียนต้องสังเกตแป้งกี่ชนิด อะไรบ้าง (3 ชนิด คือ แป้งฝุ่น แป้งมัน-

ส าปะหลัง แป้งข้าวโพด) 

ในการทบทวนความรู้พื้นฐาน 
คุณครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม  รอคอยอย่ างอดทน 
นักเรียนต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันที 

 

ในการตรวจสอบความรู้  ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
ให้กับนักเรียน แต่ชักชวนนักเรียน 
ไปหาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี ้

 



 คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต        192 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. ค รู เ ตื อ น นั ก เ รี ย น ใ ห้
ระมัดระวังในการถือและใช้
ตะเกียงแอลกอฮอล์ หาก
เกิดไฟไหม้ห้ามใช้น้ าดับไฟที่
เกิดจากแอลกอฮอล์ แต่ให้
ใช้ผ้าชุบน้ าคลุมเพื่อดับไฟ  

2. ครูค วร เตื อน ให้ นั ก เรียน
จั ด เก็ บ วั ส ดุ  อุ ป ก รณ์ ให้
เรียบร้อย เมื่อเสร็จสิ้นการ
ท ากิจกรรม 

3. ควรเก็บใบพืชในตอนสาย
หรือบ่ายในวันที่ท ากิจกรรม 
เ พื่ อ ใ ห้ ใ บ พื ช มี ก า ร
สั งเคราะห์ ด้ วยแสงก่ อน
น ามาใช้ท ากิจกรรม 

4. ครูอาจให้น้ าร้อนส าหรับต้ม
ใบพืช ทั้งนี้ เพื่อลดเวลาใน
การท ากิจกรรม 

5. เติมเอทานอลลงในหลอด
ท ด ล อ ง จ น ท่ ว ม ใบ พื ช
เล็ ก น้ อ ย  ไ ม่ เ ติ ม ม า ก
จนเกินไป เพราะเวลาต้ม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

6.3 สังเกตลักษณะของแป้งแล้วต้องท าอะไรต่อ (หยดสารละลายไอโอดีน
ลงบนแป้งแต่ละชนิด สังเกตและบันทึกผล) 

6.4 นักเรียนต้องใช้ใบพืชก่ีชนิดในการท ากิจกรรม (3 ชนิด) 
ครูอาจเตรียมใบพืชมาให้นักเรียน หรือให้นักเรียนเตรียม โดยครู
ตรวจดูใบพืชที่นักเรียนเตรียมมา ซึ่งต้องเป็นใบพืชที่มีลักษณะแตกต่าง
กันทั้ง 3 ชนิด และต้องมีสีเขียวทั้งใบ 

6.5 นักเรียนบันทกึลักษณะของใบพืชอย่างไร (วาดรูปแล้วระบายสี) 
6.6 วิธีการทดสอบสารในใบพืชมีขั้นตอนอย่างไร (ต้มใบพืชในน้ าร้อน และ

ต้มต่อในแอลกอฮอล์จนใบซีดขาว แล้วน ามาล้างน้ า จากนั้นหยด
สารละลายไอโอดีนลงบนใบพืช สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารละลาย
ไอโอดีนบนใบพืช วาดภาพสิ่งที่สังเกตได้ และระบายสี) 

6.7 การทดสอบสารในใบพืช นักเรียนต้องระมัดระวังในเรื่องใดบ้าง (ไม่จุด
ไม้ขีดไฟเล่น ดับไม้ขีดไฟในกระป๋องทราย ไม่เอียงตะเกียงแอลกอฮอล์
เวลาจุดตะเกียง ไม่เติมแอลกอฮอล์ในตะเกียงมากเกินไป ห้ามน า
แอลกอฮอล์เข้าใกล้ไฟ ถ้ามีไฟไหม้ให้ดับไฟโดยใช้ผ้าชุบน้ าคลุมเปลวไฟ 
และระวังน้ าร้อนลวกร่างกาย) 

6.8 เมื่อทดสอบแป้งชนิดต่าง ๆ และทดสอบสารในใบพืชแล้วนักเรียนต้อง
ท าอะไรต่อไป (เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเมื่อทดสอบสารละลายไอโอดีน
บนแป้งและบนใบพืช) 

6.9 นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องอะไร จากหน้าใด (อ่านใบความรู้เรื่อง
หน้าที่ของใบพืช หน้า 89) 

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุและ
อุปกรณ์แก่นักเรียน นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 
7.1 สังเกตลักษณะของแป้งฝุ่น แป้งมันส าปะหลัง และแป้งข้าวโพด บันทึก

ผล (S1, S6) 
7.2 สังเกตลักษณะของแป้งแต่ละชนิด หลังหยดสารละลายไอโอดีนลงบน

แป้ง (S1) 
7.3 ร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นเมื่อหยด

สารละลายไอโอดีนลงบนแป้งชนิดต่างๆ (S8) (C5) 
7.4 สังเกตลักษณะของใบพืช 3 ชนิด และวาดรูประบายสี (S1, S6) 
ครูอาจเตรียมใบพืชมาให้นักเรียน หรือมอบหมายให้นักเรียนเตรียมมาเอง 
โดยครูตรวจดูใบพืชที่นักเรียนเตรียมมา ใบพืชต้องมีลักษณะแตกต่างกันทั้ง 
3 ชนิด และต้องมีสีเขียวทั้งใบ 
7.5 การทดสอบสารในใบพืช น าใบพืชต้มในน้ าร้อน และต้มต่อใน

แอลกอฮอล์จนใบซีดขาว แล้วน ามาล้างน้ า จากนั้นหยดสารละลาย
ไอโอดีนลงบนใบพืช สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสารละลายไอโอดีน
บนใบพืช วาดภาพสิ่งที่สังเกตได้ และระบายสี (S1, S6) 
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ครูต้องเน้นย้ าเรื่องความระมัดระวังในการใช้ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ และ
เดินดูนักเรียนตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อคอยแนะน า และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ได้ทันเวลา 
7.6 น าเสนอผลการทดสอบใบพืชด้วยสารละลายไอโอดีน (C4) 
7.7 ร่วมกันเปรียบเทียบลงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ

หยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืช (S8) (C5) 
7.8 อ่านใบความรู้เรื่องหน้าที่ของใบพืช  
7.9 ร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับอาหารที่พืชสร้างขึ้น (S8) 
7.10 ร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของใบพืช (S13) 

8. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 
8.1 แป้งมันส าปะหลังกับแป้งข้าวโพด เหมือนหรือแตกต่างจากแป้งฝุ่น

อย่างไร (แป้งมันส าปะหลังและแป้งข้าวโพดเป็นแป้งที่มาจากพืช ส่วน
แป้งฝุ่นเป็นแป้งที่ประกอบด้วยสารที่สังเคราะห์ขึ้น) 

8.2 เมื่ อหยดสารละลายไอโอดีนบนแป้ งทั้ ง  3 ชนิ ดแล้ ว เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร (เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งมันและ
แป้งข้าวโพด สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีจากสีน้ าตาลเป็นสีน้ าเงิน แต่
เมื่อหยดลงบนแป้งฝุ่นสารละลายไอโอดีนไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

8.3 เพราะเหตุใดเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งมันและแป้ง
ข้าวโพดสารละลายไอโอดีนจึงเปลี่ยนสีจากสีน้ าตาลเป็นสีน้ าเงิน 
(เพราะแป้งทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นแป้งที่มาจากพืช)  

8.4 เพราะเหตุใดเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งฝุ่นสารละลาย  

ไอโอดีนจึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง (เพราะแป้งฝุ่นไม่ใช่แป้งที่มาจาก
พืช)  

8.5 เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนบนใบพืชทั้ง 3 ใบ สีของสารละลายไอโอดีน 
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (สารละลายไอโอดีนบนใบพืชทั้ง 3 ชนิด
เปลี่ยนจากสีน้ าตาลเป็นสีน้ าเงินเข้ม) 

8.6 เพราะเหตุใดเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชทั้ง 3 ชนิดแล้ว
สารละลายไอโอดีนบนใบพืชจึงเปลี่ยนจากสีน้ าตาลเป็นสีน้ าเงินเข้ม 
(เพราะในใบพืชมีแป้ง)  

8.7 อาหารที่พืชสร้างขึ้น น่าจะเป็นสิ่งใด (แป้ง)  
8.8 แป้งในใบพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร (การสังเคราะห์ด้วยแสง)  
8.9 พื ช ใช้ สิ่ ง ใ ด บ้ า ง ใน ก า ร สั ง เค ร า ะ ห์ ด้ ว ย แ ส ง  (แ ส ง  แ ก๊ ส

คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และสารสีเขียว) 
8.10  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช คืออะไร (น้ าตาลและ

แก๊สออกซิเจน) 
8.11  แป้งในใบพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร (แป้งเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

น้ าตาล) 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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8.12  เพราะเหตุใดล าต้นของพืชบางชนิดที่มีสีเขียวจึงสามารถเกิดการ
สังเคราะห์ด้วยแสงได้ (เพราะสารสีเขียวเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท าให้เกิดการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช) 

8.13 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีความส าคัญอย่างไร (การสังเคราะห์
ด้วยแสงเป็นการผลิตอาหารคือน้ าตาล ซึ่งพืชจะน าไปใช้เป็นพลังงาน
ในการด ารงชีวิต และบางส่วนพืชสะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ ในรูปของ
แป้งและสารอื่น ๆ นอกจากนี้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชยังปล่อย
แก๊สออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้ในการหายใจ และช่วยลดปริมาณ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ) 

9.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบหรือซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หน้าที่ของใบ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าใบของพืชที่มีสีเขียว
มีหน้าที่ในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง   

10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถามเพิ่มเติม
ในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

11.  นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง  

12.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพิ่มเติม
ใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ
ตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่
น าเสนอ 

13.  ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด แล้ว
ให้บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรม 1.3 ดอกของพืชท า

หน้าที่อะไร โดยการสังเกตส่วนต่าง ๆ ของดอกสิ่งที่ครูต้องเตรียมมี
ดังนี้ 

1. ดอกของพืชที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน คือ กลีบเลี้ยง 
กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย เช่น ดอกชบา หรือดอก
ต้อยติ่ง   

2. ดอกของพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วน คือ ขาดส่วน
เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดอกฟักทอง 
ดอกมะละกอ ดอกบวบ ดอกต าลึง ครูอาจเตรียมทั้งดอกที่เป็นดอก
เพศผู้ และดอกที่เป็นดอกเพศเมีย 
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   แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกตลักษณะของใบ และบรรยายหนา้ที่ของใบ 

ลักษณะเปน็ผงสีขาว ผงแป้งที่ผสมกับสารละลาย
ไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงนิเข้ม 

ลักษณะเปน็ผงสีขาว 

ลักษณะเปน็ผงสีขาว 

ผงแป้งที่ผสมกับสารละลาย
ไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงนิเข้ม 

 
ผงแป้งที่ผสมกับสารละลาย
ไอโอดีนมีสีน้ าตาลเหมือนสี
ของสารละลายไอโอดีน 
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หญ้ามาเลเซีย ต้อยต่ิง 

 

อัญชัญ 

หญ้ามาเลเซีย ต้อยต่ิง 

 

อัญชัญ 

บันทึกชนิดพชืที่ใช้ในห้องเรียนจริง เช่น 
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ใบพืชทั้ง 3 ชนิด มีสีเขียวเหมือนกัน แต่มีรูปร่างแตกตา่งกัน ใบหญ้ามาเลเซียมีรูปร่าง
เรียวยาว ใบอญัชัญเป็นใบประกอบมีใบย่อยรูปรี ใบต้องต่ิงรูปร่างรี ปลายใบมน 

ต้มใบพืชในน้ าเดือดเพื่อให้เซลล์ตาย ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ในใบหยุดลง ต้มใบพืชใน
เอทานอลเพื่อสกัดคลอโรฟิลล์หรือสารสีเขียวออกจากใบพืช 

พบแป้ง เพราะสสีารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสนี้ าตาลเปน็สีน้ าเงนิเข้ม 

ถ้าเป็นแป้งจากพืช สีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ าตาลเปน็สนี้ าเงินเข้ม 

แป้งมันส าปะหลังและแป้งข้าวโพดได้ผลเหมือนกัน คือ เมื่อหยดสารละลายไอโอดนีลงบนแป้ง จะเห็นว่าแป้งทีผ่สมกับ
สารละลายไอโอดีนเป็นสีน้ าเงิน แต่เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งฝุ่นสีของสารละลายไอโอดีนไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

น้ าตาล 

สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง 
แป้ง 
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เกี่ยวข้อง เพราะสิ่งที่พบในใบพืช คือ แป้ง ซึ่งเป็นอาหารของพชื เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของน้ าตาล และเป็นสิ่งที่พชืสรา้งขึ้นโดยการสังเคราะหด์้วยแสง 

ใบพืชอาจมีรปูร่างแตกต่างกัน แต่ใบพืชทุกชนิดที่มีสเีขียวจะสร้างอาหารได้โดยการ
สังเคราะห์ด้วยแสง อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ าตาล และพืชจะสะสมน้ าตาลไว้ในรูป
ของแป้ง เมื่อทดสอบใบพชืด้วยสารละลายไอโอดีนจึงเห็นว่าสีของสารละลาย
ไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสนี้ าตาลเป็นสนี้ าเงิน เหมือนการทดสอบกับแป้งมันส าปะหลัง 
และแป้งข้าวโพด 

ใบของพืชที่มสีีเขยีวมีหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง อาหารของพชื
คือน้ าตาล 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 ใบของพืชท าหน้าที่อะไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ ยวกับลั กษณ ะ
ของใบพืชก่อนและ
หลั งก ารทดสอบ
ด้ ว ย ส า รล ะ ล าย
ไอโอดีน 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็ บ ร าย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ของใบพืชก่อนและหลัง
ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย
สารละลายไอโอดีนได้ด้วย
ตน เอง โดยไม่ เพิ่ ม เติ ม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็ บ ร า ย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ของใบพืชก่อนและหลังการ
ทดสอบด้วยสารละลาย
ไอโอดีนจากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้ อื่ น  หรือมีการ
เพิ่มเติมความคิดเห็น  

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
ราย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ
บ รรย าย เกี่ ย วกั บ
ลักษณะของใบพืช
ก่ อนและหลั งการ
ท ด ส อ บ ด้ ว ย
สารละลายไอโอดีน
แ ม้ ว่ าจ ะ ได้ รั บ ค า
ชี้ แนะจากครูห รือ
ผู้อื่น 

S6 การจัดกระท าและ
สื่อความหมายข้อมูล 

น าข้อมูลที่ ได้จาก
การสังเกตและการ
รวบรวม เกี่ ยวกับ
ลักษณะของใบพืช
ก่อนและหลังการ
ท ด ส อ บ ด้ ว ย
สารละลายไอโอดีน 
มาจัดกระท าโดย
การวาดภาพ และ
สื่ อ ให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจ
หน้าที่ ของใบของ
พืช 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
ก า ร สั ง เก ต แ ล ะ ก า ร
รวบรวมเกี่ยวกับลักษณะ
ของใบพืชก่อนและหลัง
ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย
สารละลายไอโอดีนมาจัด
กระท าโดยการวาดภาพ
และสื่อความหมายของ
หน้าที่ของใบพืชให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างถูกต้องได้
ด้วยตนเอง  

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
ก า ร สั ง เก ต แ ล ะ ก า ร
รวบรวมเกี่ยวกับลักษณะ
ของใบพืชก่อนและหลัง
ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย
สารละลายไอโอดีนมาจัด
กระท าโดยการวาดภาพ 
และสื่อความหมายของ
หน้าที่ของใบพืชให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง จาก
การช้ีแนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกต
แล ะก ารรวบ รวม
เกี่ยวกับลักษณะของ
ใบพืชก่อนและหลัง
ก า รท ด ส อ บ ด้ ว ย
สารละลายไอโอดีน
มาจัดกระท าโดยการ
ว าด ภ าพ  แ ล ะ ไม่
ส า ม า ร ถ สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
หน้าที่ของใบพืชให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ แม้ว่า
จะ ได้ รับ ค าชี้ แ น ะ
จากครูหรือผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

ลงความ เห็ นจาก
ข้ อมู ล ว่ า ใบ พื ชมี
แป้งจากการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงสี
ข อ งส า ร ล ะ ล าย
ไ อ โ อ ดี น จ า ก สี
น้ าตาลเป็นสีน้ าเงิน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าใบพืชมีแป้ ง
จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง สี ข อ ง
สารละลายไอโอดีนจากสี
น้ าต าล เป็ น สี น้ า เงิน ได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 
ได้ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าใบพืชมีแป้ง
จ า ก ก า ร สั ง เก ต ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง สี ข อ ง
สารละลายไอโอดีนจากสี
น้ าตาล เป็ นสีน้ า เงิน ได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ล ง
ความเห็นจากข้อมูล
ได้ว่าใบพืชมีแป้งจาก
ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร
เปลี่ยนแปลงสีของ
สารละลายไอโอดีน
จากสีน้ าตาลเป็นสี
น้ าเงิน  แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้
ได้ว่า เมื่อทดสอบ
แป้งด้วยสารละลาย
ไอโอดีนบนใบพืช
จ ะ เ ห็ น สี ข อ ง
สารละลายไอโอดีน
เปลี่ยนจากสีน้ าตาล
เป็ น สี น้ า เงิน เข้ ม 
และลงข้อสรุปใบ
ของพืชที่มีสีเขียวมี
หน้าที่สร้างอาหาร
โดยการสังเคราะห์
ด้วยแสง 

สาม ารถตี ค วามห ม าย
ข้อมูลจากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้ ได้ว่า 
เมื่ อ ท ด ส อ บ แ ป้ ง ด้ ว ย
สารละลายไอโอดีนบนใบ
พื ช จ ะ เ ห็ น สี ข อ ง
สารละลายไอโอดีนเปลี่ยน
จากสีน้ าตาลเป็นสีน้ าเงิน
เข้ม และลงข้อสรุปใบของ
พืชที่มีสีเขียวมีหน้าที่สร้าง
อาหารโดยการสังเคราะห์
ด้วยแสง และอาหารของ
พืช  คือ น้ าตาล ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถตี ความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้ได้ว่า 
เมื่ อ ท ด ส อ บ แ ป้ งด้ ว ย
สารละลายไอโอดีนบนใบ
พื ช จ ะ เ ห็ น สี ข อ ง
ส า ร ล ะ ล า ย ไอ โอ ดี น
เปลี่ยนจากสีน้ าตาลเป็นสี
น้ าเงินเข้ม และลงข้อสรุป
ใบของพื ชที่ มี สี เขี ยวมี
หน้ าที่ สร้างอาหารโดย
การสังเคราะห์ด้วยแสง 
และอาหารของพืช  คือ 
น้ าตาล จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้ได้
ว่า เมื่อทดสอบแป้ง
ด้ ว ย ส า ร ล ะ ล า ย
ไอโอดีนบนใบพืชจะ
เห็นสีของสารละลาย
ไอโอดีนเปลี่ยนจากสี
น้ าตาลเป็นสีน้ าเงิน
เข้ม และไม่สามารถ
ลงข้อสรุปใบของพืช
ที่ มี สี เขี ยวมีหน้ าที่
สร้างอาหารโดยการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
และอาหารของพืช  
คือ น้ าตาล  แม้ว่า
จะ ได้ รับ ค าชี้ แ น ะ
จากครูหรือผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปราย
เกี่ยวกับการจ าแนก
กลุ่มสัตว์โดยใช้
เกณฑ์การมีกระดูก
สันหลัง ในรูปแบบ
แผนภาพหรือ
รูปแบบอื่น ๆ  ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
การจ าแนกกลุม่สัตว์โดย
ใช้เกณฑ์การมีกระดูกสัน
หลัง ในรูปแบบแผนภาพ
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  ให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายเกี่ยวกับการ
จ าแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์
การมีกระดูกสันหลัง ใน
รูปแบบแผนภาพหรือรูปแบบ
อืน่ ๆ  ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง จากการช้ีแนะของครู
หรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
การจ าแนกกลุ่มสัตว์โดย
ใช้เกณฑ์การมีกระดูกสัน
หลัง ในรูปแบบแผนภาพ
หรือรูปแบบอื่น ๆ  ให้
ผู้ อื่ น เข้ า ใ จ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การ
น าเสนอ และการ
แสดงความคิดเห็น
เพื่ อ จ า แ น ก สั ต ว์
อ อ ก เป็ น สั ต ว์ มี
กระดูกสันหลัง และ
สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง รวมทั้งยอมรับ
ความคิด เห็ นของ
ผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ในการสั งเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อจ าแนก
สัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก
สั น ห ลั ง  แ ล ะสั ต ว์ ไม่ มี
กระดูกสันหลัง รวมทั้ ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ          

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นใน
การสังเกต การน าเสนอ และ
การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น บาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

ไม่สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ตลอดเวลาที่ท า
กิจกรรม  
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กิจกรรมที่ 1.3 ดอกของพืชท าหน้าที่อะไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตลักษณะดอกของพืช 

และรวบรวบข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ดอก เพื่อบรรยายการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนประกอบ
ของดอกในการสืบพันธุ์  
เวลา  2  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตส่วนประกอบของดอก รวบรวมข้อมูลและ

บรรยายหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของดอก  
2. อภิปรายและสรุปการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนประกอบ

ของดอก   
วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม  

1. ดอกของพืชชนิดต่าง ๆ  2 ชนิด  
2. แว่นขยาย   2-3 อัน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
S8 การลงความเห็นจากข้อมลู  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร 

C5 ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1  หน้า 91–94 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1 หน้า 79-82 
3. ตั ว อ ย่ า งวี ดิ ทั ศ น์ ป ฏิ บั ติ ก า รวิ ท ย าศ าส ต ร์ เรื่ อ ง

ส่วนประกอบของดอกมีหน้าที่อะไร  
http://ipst.me/8114 
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 แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชดอกซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้ว โดยให้

นักเรียนยกตัวอย่างพืชดอกที่นักเรียนรู้จัก เช่น กุหลาบ มะลิ ครูจดชื่อพืชที่
นักเรียนตอบบนกระดาน ครูซักถามว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าพืชที่
นักเรียนยกตัวอย่างเป็นพืชดอก (เป็นพืชดอกเพราะมีดอก) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับหน้าที่ของดอก โดยให้นักเรียนวาดรูป
ดอกไม้ตามความเข้าใจของตนเอง แล้วใช้ค าถามเพ่ือการอภิปรายดังนี้ 
2.1 ดอกของพืชที่นักเรียนวาดมีส่วนประกอบใดบ้าง (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจ) 
2.2 ดอกของพืชมีความส าคัญอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
ถ้ามีนักเรียนตอบว่า ดอกมีความส าคัญเพราะท าหน้าที่สืบพันธุ์ ให้ครูใช้
ค าถามต่อไปนี้ในการอภิปรายเพิ่มเติม 
2.3 การสืบพันธุ์หมายความว่าอย่างไร (การมีลูกหลานเพื่อด ารงพันธุ์ไม่ให้  

สูญพันธุ์) 
2.4 ดอกของพืชสืบพันธุ์ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

3. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.3 โดยชักชวนให้
นักเรียนมาร่วมกันสังเกตว่าดอกของพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และดอกมี
หน้าที่สืบพันธุ์ได้อย่างไร 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น โดยร่วมกันอภิปรายเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี ้

4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (หน้าที่ของดอก) 
4.2 นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ร่ืองน้ีด้วยวิธีใด (การสังเกต รวบรวมข้อมูล) 
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (บรรยายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ 

ของดอก) 
5. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า79 และ อ่านสิ่งที่

ต้องใช้ในการท ากิจกรรม 
6. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ทีละข้อ โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสม ครูน า

อภิปรายเพื่อสรุปล าดับขั้นตอน ตามแนวค าถามต่อไปนี้ ครูอาจช่วยเขียน
สรุปเป็นขั้นตอนสั้นๆ บนกระดาน  
6.1 นั ก เรี ยนมี วิ ธี สั ง เกตส่ วนประกอบของดอกอย่ างไร  (สั ง เกต 

ส่วนประกอบของดอกเป็นชั้น ๆ เริ่มจากชั้น ก ไปจนถึงชั้น ง โดยใช้ 
แว่นขยายช่วยในการสังเกต จากน้ันวาดรูปส่วนประกอบของดอก) 

6.2 นอกจากสังเกตและวาดรูปลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของดอกแล้ว 
นักเรียนต้องอภิปรายสิ่งใดเพิ่มเติม (หน้าที่ส่วนประกอบ แต่ละส่วน
ของดอก) 

6.3 นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องอะไร ที่หน้าใด (อ่านใบความรู้ เรื่อง
ส่วนประกอบของดอก หน้า 94) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เป็ น ส าคัญ  และยั งไม่ เฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บทเรียนนี ้

 

ในการทบทวนความรู้ที่เคย
เรียนมาแล้ว คุณครูควรให้เวลา
นักเรียนคิดอย่างเหมาะสม รอ
คอยอย่างอดทน นักเรียนต้อง
ตอบค าถามเหล่านี้ ได้ถูกต้อง 
หากตอบไม่ได้หรือลืมครูต้องให้
ความรู้ที่ถูกต้องทันที 
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6.4 นักเรียนอ่านใบความรู้แล้วต้องท าอะไรต่อไป (อภิปรายเกี่ยวกับการท า
หน้าที่ร่วมกันของแต่ละส่วนประกอบของดอก) 

ครูอาจช่วยเขียนสรุปเป็นขั้นตอนสั้นๆ บนกระดาน  
7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว นักเรียนจะได้ปฏิบัติ

ตามขั้นตอน ดังนี้ 
7.1 สังเกตส่วนประกอบของดอก โดยใช้แว่นขยาย และวาดรูปในแบบ

บันทึกกิจกรรม (S1, S6)  
7.2 น าเสนอผลการสังเกตส่วนประกอบของดอก (C4) 
7.3 ร่วมกันลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะส่วนต่าง ๆ ของดอก (S8) 
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าดอกของพืชส่วนใหญ่มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 
กลีบเลี้ยงอยู่วงนอกสุด ถัดเข้าไปเป็นกลีบดอก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสีสัน ถัดเข้า
ไปเป็นเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งดอกของพืชบางชนิดจะขาดส่วนใด
ส่วนหนึ่งไปได้ เช่น ดอกมะละกอมี 3 แบบ คือ มีส่วนประกอบของดอกครบ
ทั้ง 4 ส่วน บางดอกขาดเกสรเพศผู้ และบางดอกขาดเกสรเพศเมีย 
7.4 รวบรวมข้อมูลหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ 
7.5 นักเรียนอ่านใบความรู้และอภิปรายเกี่ยวกับการท าหน้าที่ร่วมกันของ

แต่ละส่วนประกอบของดอก น าเสนอผลการอภิปราย (C5, C6) 
7.6 นักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลเก่ียวกับหน้าท่ีของดอก (S13) 

8. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้  
8.1 ดอกของพืชมีส่วนประกอบกี่ส่วน อะไรบ้าง (4 ส่วน กลีบเลี้ยง กลีบ

ดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย) (S8)  
8.2 ส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนมีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตาม

ลักษณะที่สังเกตได้จริง) 
8.3 ดอกของพืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน หรือไม่ (นักเรียน

ตอบตามข้อมูลจริง เช่น ดอกชบามีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน แต่
ดอกมะละกอบางดอกไม่มีเกสรเพศผู้ บางดอกไม่มีเกสรเพศเมีย บาง
ดอกมีครบส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน) 

8.4 กลีบเลี้ยงมีหน้าที่อะไร (ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่) 
8.5  กลีบดอกมีหน้าที่อะไร (ดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาช่วยถ่ายเรณู) 
8.6  เกสรเพศผู้มีหน้าที่อะไร (สร้างเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้) 
8.7  เกสรเพศผู้ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง (ก้านชูอับเรณู อับเรณู) 
8.8  เซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้เรียกว่าอะไร (สเปิร์ม) 
8.9  สเปิร์มอยู่ในส่วนใด (เรณู)  
8.10  เกสรเพศเมียมีหน้าที่อะไร (สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย)  
8.11 เกสรเพศเมียประกอบด้วยส่วนใดบ้าง (รังไข่ ก้านเกสรเพศเมีย ยอด

เกสรเพศเมีย มีออวุลอยู่ในรังไข่) 
8.12  เซลล์สืบพันธ์ุเพศเมียเรียกว่าอะไร (เซลล์ไข่) 

นักเรียนอาจไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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8.13 เซลล์ไข่อยูท่ี่ส่วนใด (ในออวุล)  
8.14 นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก ท าหน้าท่ีรว่มกันในเรือ่ง

ใด (ท าหน้าที่ร่วมกันในการสืบพันธ์ุ 
9. ครูแนะน าให้นักเรียนใช้แอฟลิเคชันส าหรับการสังเกตภาพเสมือนจริง (AR) 

ส่วนประกอบของดอก จากหนังสือเรียน  หน้า 94  
10.  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศ จะมีการผสมกัน

ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสเปิร์มกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือเซลล์ไข่ โดย
การที่สเปิร์มจากเรณูที่อยู่ในอับเรณูจะเคลื่อนย้ายไปยังยอดเกสรเพศเมีย
เพื่อเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ในออวุลได้นั้น อาจมีตัวช่วย เช่น สัตว์ ลม น้ า 
และสิ่งที่ช่วยในการดึงดูดสัตว์ คือ สีสันของกลีบดอก และ/หรือกลีบดอก 
กลิ่น และน้ าหวาน 

11.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าดอกของพืชมีส่วนประกอบ 4 
ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งแต่ละ
ส่วนท าหน้าที่ร่วมกันในการสืบพันธุ์ของพืชดอก  (S13)  

12.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพิ่มเติมในการอภิปรายเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 

13.  นักเรียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี ้จากน้ันครูให้นักเรียนอ่าน สิ่งที่ได้
เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของ  ตนเอง 

14. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพิ่มเติม
ใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ
ตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่
น าเสนอ 

15.  ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด 
แล้วให้บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 82  

16.  นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 95 ครูน า
อภิปรายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “พืชใช้ส่วน
ต่าง ๆ ท าหน้าที่อย่างไร และอาหารที่พืชสร้างคืออะไร” ครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบค าถาม เช่น พืชใช้รากในการดูดน้ า น้ า
จะถูกล าเลียงส่งต่อไปยังล าต้น และส่วนอื่น ๆ ของพืช พืชใช้ใบในการ
สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง ใช้ดอกในการสืบพันธุ์โดย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอกท าหน้าที่ร่วมกันให้ดอกสามารถสืบพันธุ์ได้ 
ครูควรเน้นให้นักเรียนตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 

16.  ครูชักชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายค าถาม ใน ชวนคิด ในหนังสือเรียน
หน้า 93  และแนะน าให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
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  แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. สังเกตส่วนประกอบของดอก รวบรวมข้อมูล และบรรยายหน้าทีส่่วนต่าง ๆ ของดอก  
2. อภิปรายและสรุปการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนประกอบของดอก 
 

นักเรียนบนัทึกผลตามชนิดดอกพืชที่ใช้จริง 
และจากการอภิปรายของกลุ่ม เช่น 

 

ชบา 

 

ต าลึง 

 

หุ้มดอก 

 

ล่อแมลง 

 

สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 

 

สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 

 

สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 

 

ล่อแมลง 

 

หุ้มดอก 

 

สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
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กลีบเลี้ยง 

 
กลีบดอก 

 
เกสรเพศผู ้

 
เกสรเพศเมีย 

 

ห่อหุ้มดอกขณะที่ยังตูมอยู่ 

 
ดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาถ่ายเรณู 

 
สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 

 
สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 

 

ท าหน้าที่ร่วมกันในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยดอกที่ยังตูมอยู่จะมีกลีบเลี้ยง
ห่อหุ้มส่วนอื่นๆ ของดอกไว้เพื่อให้เจริญเติบโต พร้อมที่จะสืบพันธุ์ เมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่กลีบดอกจะบานดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาถ่ายเรณูจากเกสรเพศผู้ไปยังเกสรเพศเมีย 
ท าให้เกิดการผสมกันของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย   

กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย 

 

นักเรียนตอบตามผลการสังเกตจริงในห้องเรียน เช่น ดอกของพืชที่สังเกตมีส่วนประกอบ
แตกต่างกัน คือดอกชบามีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน แต่ดอกต าลึงไม่มีเกสรเพศเมีย 
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กลีบเลี้ยงมีหน้าท่ีห่อหุ้มดอกขณะท่ีดอกยังตูม 

กลีบดอกมีหน้าท่ีดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาถ่ายเรณู 

เกสรเพศผู้มีหน้าท่ีสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 
เกสรเพศเมียมหีน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 
 

เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 

 

ดอกของพืชมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศ
เมีย ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าท่ีแตกต่างกัน แต่ท าหน้าที่ร่วมกันในการสืบพันธุ์ของพืชดอก 

 
ดอกของพืชดอกมีหน้าท่ีในการสืบพันธุ์  

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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สามารถสืบพนัธุ์ได้ เพราะการสืบพนัธุข์องพืชจะมีการถ่ายเรณูจากเกสรเพศผู้ไป
ยังเกสรเพศเมีย ซึ่งเกิดข้ามดอกได้ โดยอาศัยสัตว์ ลม หรือน้ า ช่วยน าเรณูจาก
ดอกที่มีเกสรเพศผู้ไปยังดอกที่มีเกสรเพศเมียได้ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในช้ันเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.3 ดอกของพืชท าหน้าที่อะไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เกี่ ยวกับลั กษณ ะ
ส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของดอก 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็ บ ร าย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนประกอบแต่ละส่วน
ของดอกได้ ด้ วยตน เอง 
โด ย ไม่ เพิ่ ม เติ ม ค ว า ม
คิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็ บ ร า ย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ
บรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ส่วนประกอบแต่ละส่วน
ของดอก จากการชี้แนะ
ข อ งค รู ห รื อ ผู้ อื่ น  ห รื อ
เพิ่มเติมความคิดเห็น  

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
ราย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ
บ รรย าย เกี่ ย วกั บ
ลั ก ษ ณ ะ
ส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของดอก แม้ว่า
จะ ได้ รับ ค าชี้ แ น ะ
จากครูหรือผู้อื่น 

S6 การจัดกระท าและ
สื่อความหมายข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ ได้
จากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้
เกี่ ยวกับลั กษณ ะ
แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง
ส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของดอกของ
พื ช ม า ว า ด ภ า พ 
แ ล ะ สื่ อ ให้ ผู้ อื่ น
เข้ า ใจหน้ าที่ ขอ ง
ดอก 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการอ่านใบ
ความรู้ เกี่ยวกับลักษณะ
แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วน
ของดอกของพืชมาวาด
ภาพ และสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
หน้ าที่ ของดอกได้อย่าง
ถูกต้อง ได้ด้วยตนเอง  

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการอ่านใบ
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วน
ของดอกของพืชมาวาด
ภาพ และสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
หน้าที่ของดอกได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าข้อมูล
ที่ ได้จากการสังเกต
แ ล ะ ก า ร อ่ า น ใบ
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ลักษณะและหน้าที่
ของส่วนประกอบแต่
ละส่วนของดอกของ
พืชมาวาดภาพ และ
สื่ อ ให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจ
หน้ าที่ ของดอก ได้
อย่ างถูกต้ อง จาก
การชี้ แ น ะของค รู
หรือผู้อื่น แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

ลงความ เห็ นจาก
ข้ อ มู ล ว่ า ด อ ก มี
ส่ วน ป ระก อ บ  4 
ส่วน แต่ละส่วนท า
หน้าที่แตกต่างกัน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้ อ มู ล ไ ด้ ว่ า ด อ ก มี
ส่วนประกอบ 4 ส่วน แต่
ละส่วนท าหน้าที่แตกต่าง
กัน ได้อย่ างถูกต้องและ
ชัดเจน ได้ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้ อ มู ล ไ ด้ ว่ า ด อ ก มี
ส่วนประกอบ 4 ส่วน แต่
ละส่วนท าหน้าที่แตกต่าง
กันได้อย่างถูกต้องและ
ชัด เจน จากการชี้ แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ล ง
ความเห็นจากข้อมูล
ไ ด้ ว่ า ด อ ก มี
ส่วนประกอบ 4 ส่วน 
แต่ละส่วนท าหน้าที่
แตกต่างกัน แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้
ได้ว่าดอกของพืชมี
ส่ วน ป ระก อ บ  4 
ส่วน และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับหน้าที่ของ
ดอก 

สาม ารถตี ค วามห ม าย
ข้อมูลจากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้ ได้ว่า
ด อ ก ข อ ง พื ช มี
ส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสร
เพศผู้  และเกสรเพศเมีย 
และลงข้อสรุปได้ว่าแต่ละ
ส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน 
แต่จะท าหน้าที่ร่วมกันใน
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
ได้ด้วยตนเอง 
 

สามารถตี ความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้ได้ว่า
ด อ ก ข อ ง พื ช มี
ส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสร
เพศผู้ และเกสรเพศเมีย 
และลงข้อสรุปได้ว่าแต่ละ
ส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน 
แต่จะท าหน้าที่ร่วมกันใน
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 
 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและ
การอ่านใบความรู้ได้
ว่ า ด อ ก ข อ งพื ช มี
ส่วนประกอบ 4 ส่วน 
คือ กลีบเลี้ยง กลีบ
ด อ ก  เก ส ร เพ ศ ผู้ 
และเกสรเพศ เมี ย 
และไม่สามารถลง
ข้อสรุปได้ว่าแต่ละ
ส่วนมีหน้าที่แตกต่าง
กัน แต่จะท าหน้าที่
ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร
สืบพันธุ์ของพืชดอก 
แ ม้ ว่ าจ ะ ได้ รั บ ค า
ชี้ แนะจากครูห รือ
ผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปราย
เกี่ยวกับหน้าที่ของ
ดอก 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
หน้าที่ของดอกได้อย่าง
ถูกต้อง ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่
ของดอกได้อย่างถูกต้อง จาก
การช้ีแนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
หน้าที่ของดอกได้ แม้ว่า
จะได้รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต การ
น าเสนอ และการ
แสดงความคิดเห็น
เ พื่ อ บ ร ร ย า ย
ลักษณะและหน้าที่
ขอ งดอก  รวมทั้ ง
ย อ ม รั บ ค ว า ม
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ในการสั งเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อบรรยาย
ลักษณะและหน้าที่ของ
ดอก รวมทั้งยอมรับความ
คิ ด เห็ นของผู้ อื่ น ตั้ งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ          

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นใน
การสังเกต การน าเสนอ และ
การแสดงความคิดเห็นเพื่อ
บรรยายลักษณะและหน้าที่
ของดอก รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น บางช่วงเวลา
ที่ท ากิจกรรม          

ไม่สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตลอดเวลาที่ท า
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต        216 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กิจกรรมท้ายบทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก (1 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 83 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผัง
มโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 97  

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 66 อีกครั้ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่ถูกต้องใหข้ีด
เส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจแก้ไขค าตอบด้วย
ปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจน าค าถามในรูปน าบทในหนังสือ
เรียน หน้า 78 มาร่วมกันอภิปรายค าตอบกับนักเรียนอีกครั้ง ดังนี้ “จากรูป
น าบทส่วนต่าง ๆ ของพืช ท าหน้าที่อะไรบ้าง” ครูและนักเรียนร่วมกัน  
อภิปรายแนวทางการตอบค าถาม เช่น จากรูปต้นไฮเดรนเยียมีดอก ดอกท า
หน้าที่สืบพันธุ์ ส่วนใบของพืชทุกชนิดมีหน้าที่สร้างอาหาร ล าต้นมีหน้าที่
ล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร  

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก โดยน าเสนอ
ค าตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
หรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพื่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิดร่วมท า โดยให้นักเรียนออกแบบเพื่อ
ศึกษาว่าใบพืชที่มีสีอื่นๆ นอกจากสีเขียวมีการสร้างอาหารหรือไม่ 

6. นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายเล่ม เพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนตลอดภาคเรียน หากนักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อน ครูและ
นักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายค าตอบเพ่ือช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้อง 
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        สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้จากบทนี้ตามความเขา้ใจของนักเรยีน 
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แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ข้อ ค. เพราะใบที่มีสีเขียวและได้รับแสงจะมีการสังเคราะห์ด้วยแสง ดงันั้นส่วนของใบที่
มีกระดาษสีด าปิดไว้ไม่ได้รับแสงจึงไม่มีการสังเคราะห์ดว้ยแสงเกิดขึน้ 
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ส่วนราก ล าตน้ และใบที่เหลืออยู่ท าหน้าที่ร่วมกันเพื่อการเจริญเติบโต โดยรากจะดูดน้ า 
ล าเลียงไปยังล าต้น และล าต้นจะล าเลียงไปยังใบ ใบทีม่ีสีเขียวจะใชน้้ า แสง แก๊ส
คารบ์อนไดออกไซด์ ในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้เป็นน้ าตาล
ส าหรบัใช้ในการด ารงชีวิต ต้นผักชีจึงมีการเจรญิเติบโตต่อได้ 
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นักเรียนออกแบบการทดลองตามแนวทางของตนเอง เชน่ น าใบพืชที่
มีหลายสี หรือใบพืชที่ด่างขาว มาต้มและสกัดคลอโรฟิลล์ออกด้วย
แอลกอฮอล์ และทดสอบแปง้ด้วยสารละลายไอโอดีน 
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หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน 
 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
 

บทที่ 1  มวลและ

น  าหนัก 

 

เรื่องที่ 1 มวลและแรงโน้ม

ถ่วงของโลก 

 

 

 

กิจกรรมที ่1.1 วัตถุ

เคลื่อนที่อย่างไรเมื่อถูก

ปล่อยจากมือ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.2 มวลและ

น  าหนักสัมพันธ์กัน

อย่างไร 
 

กิจกรรมที ่1.3 มวลมีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร 

 

 

ร่วมคิด ร่วมท า 

 

 มวลเป็นปริมาณเนื อของ

สสารทั งหมดทีป่ระกอบกัน

เป็นวัตถุ มวลของวัตถุจะคงตัว

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 โลกมีแรงดึงดูดมวลของ

วัตถุ ท าให้วัตถุตกสู่พื น  

 แรงที่โลกดึงดูดหรือแรง

โน้มถ่วงท าให้วัตถุมีน  าหนัก 

 น  าหนักของวัตถุวัดได้โดย

ใช้เครื่องชั่งสปริง 

 
 มวลและน  าหนกัเกี่ยวข้อง

สัมพนัธ์กัน วัตถุที่มีมวลมากจะมี

น  าหนักมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย 
 

 มวลของวัตถุมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ

วัตถุนั น  วัตถุที่มีมวลมากจะ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้

ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย 

 

ว 2.2  

ป.4/1 ระบุผล

ของแรงโน้มถ่วงที่

มีต่อวัตถุจาก

หลักฐานเชิง

ประจักษ ์

 

 

ป.4/2 ใช้เครื่องชั่ง

สปริงในการวัด

น  าหนักของวัตถุ 

 

ป.4/3 บรรยาย

มวลของวัตถุที่มี

ผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ

จากหลักฐานเชิง

ประจักษ ์
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บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
 

บทที่ 2 ตัวกลางของ
แสง 

 

เรื่องที่ 1 การมองเห็นสิ่ง
ต่างๆ ผ่านวัตถุที่น ามา
กั น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 ลักษณะ
การมองเห็นต่างกัน
อย่างไรเมื่อมีวัตถุมา
กั นแสง 

 

 

 

 

 

ร่วมคิด ร่วมท า 

 

 เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมี
วัตถุต่างชนดิกันมากั น จะท า
ให้ลักษณะการมองเห็นสิ่ง
นั นๆ แตกต่างกัน 

 จ าแนกวัตถุที่ใช้กั นแสง
ต าม เ กณฑ์ ลั ก ษณะกา ร
มองเห็นได้ 3 ประเภท คือ 
ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง
โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 

 

ว 2.3  

ป.4/1 จ าแนกวัตถุ
เป็นตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง 
และวั ตถุ ทึ บ แส ง 
จ ากลั กษณะการ
มองเห็นสิ่ งต่าง ๆ 
ผ่ า น วั ต ถุ นั น เ ป็ น
เ ก ณ ฑ์ โ ด ย ใ ช้
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษ์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี  นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายและระบุความแตกต่างระหว่าง
มวลและน  าหนกั 

2. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ 
3. วัดน  าหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง 
4. บอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน  าหนกั 
5. บรรยายมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

ของวัตถุ 
 

แนวคิดส าคัญ  
มวลและน  าหนักแตกต่างกัน โดยมวลเป็นเนื อ

ของวัตถุทั งหมดหรือเป็นการต้านการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แต่น  าหนักคือ แรงโน้มถ่วงของโลกที่
กระท าต่อมวลของวัตถุและท าให้วัตถุตกสู่พื นโลก      
วัดน  าหนักได้โดยใช้เครื่องช่ังสปริง 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน     ป.4 เล่ม 1   หน้า 103-121  

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1  หน้า 89-109 

3. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสถานีอวกาศของ
นักบินอวกาศจาก YouTube 

 

 

 

 
 
บทนี้มีอะไร 
เรื่องที่ 1  มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก 
ค าส าคัญ มวล (mass) 
  แรงโน้มถ่วง (gravitational force) 
  น  าหนัก (weight) 
กิจกรรมที ่1.1 วัตถุเคลื่อนทีอ่ย่างไรเมื่อถูกปล่อยจากมือ 

กิจกรรมที ่1.2 มวลและน  าหนักสัมพันธ์กันอย่างไร 

กิจกรรมที ่1.3 มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุอย่างไร 

 

 

 

 

  

   บทที่ 1 มวลและน้ าหนัก 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 1.3 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

S1 การสังเกต    

S2 การวัด    

S3 การใช้จ านวน    

S4 การจ าแนกประเภท    

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

   

S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล    

S7 การพยากรณ ์    

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล    

S9 การตั งสมมติฐาน    

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร    

S12 การทดลอง    

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป    

S14 การสร้างแบบจ าลอง    

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค ์    

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ    

C3 การแก้ปัญหา    

C4 การสื่อสาร    

C5 ความร่วมมือ    

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครบูันทึกแนวคิดที่ได้จากการฟังการสนทนาและการอภิปราย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สามารถแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนและต่อยอดแนวคิดที่ถูกต้อง 
 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

มวลและน  าหนกัคือสิ่งเดียวกัน มีหน่วยเดียวกันคือกิโลกรัม 
(Gonen, 2018; Stamenkovski and  Zajkov, 2014) 

มวลและน  าหนกัแตกต่างกัน มวลเป็นปริมาณเนื อทั งหมดของ
วัตถุ ส่วนน  าหนักเป็นแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกที่
กระท าต่อวัตถุ มวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม ส่วนน  าหนักมี
หน่วยเป็นนิวตัน 
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บทนี้เริ่มต้นอย่างไร (0.5 ชั่วโมง) 
1. ครนู าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิต

ของนักบินอวกาศในสถานีอวกาศเพื่อให้เห็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในสภาพไร้แรงดึงดูดของโลก จากนั นครูน าอภิปรายเพื่อกระตุ้น
ความสนใจ โดยอาจใช้ค าถามดังนี  

1.1 วีดิทัศน์น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่น การใช้ชีวิตของนักบินอวกาศในสถานีอวกาศ) 

1.2 นั ก เ รี ยน เคย ใฝ่ ฝั น เป็นนั กบินอวกาศหรื อ ไม่  ถ้ า เ คย 
เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

1.3 นักบินอวกาศมีการเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างจากนักเรียนที่
อยู่บนโลกหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น เคลื่อนที่ไม่เหมือนกัน โดยนักบินอวกาศ ลอยไป
มาในอวกาศได้) 

2. ครูชักชวนให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับมวลและแรงโน้มถ่วง โดยให้
นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า 103 แล้วเริม่อ่านชื่อหน่วย ชื่อบท 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท จากนั นครูซักถามวา่เมื่อจบ
บทเรียนนี  นักเรียนจะสามารถท าอะไรไดบ้้าง (บอกความหมายและ
ความแตกต่างระหว่างมวลและน  าหนัก ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มี
ต่อวัตถุ ใชเ้ครื่องชั่งสปริงวัดน  าหนักของวัตถุ พร้อมทั งบอก
ความสัมพันธร์ะหว่างมวลและน  าหนัก และบรรยายมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ) 

3. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า 104 อ่านชื่อบท และแนวคิด
ส าคัญ จากนั นครูซักถามว่าในบทนี จะเรียนเรื่องอะไรบ้าง (ในเรื่องนี 
จะได้เรียนเรื่องมวล น  าหนัก แรงโน้มถ่วงของโลก และการวัดน  าหนัก
ของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง) 

4. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 2 ครูอาจใช้วิธีฝึกการอ่านที่
เหมาะสมกับนกัเรียน จากนั นตอบค าถามเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิม
ของนักเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี   

4.1  นักบินอวกาศอยู่ที่ใด (นอกยานอวกาศ ที่ลอยอยู่ในอวกาศ 
นอกโลก) 

4.2  นักบินอวกาศท าภารกิจอะไร (ก าลังซ่อมยานอวกาศหรือซ่อม
อุปกรณ์ในอวกาศ) 

4.3 นักบินอวกาศมีการเคลื่อนทีเ่หมือนอยู่บนโลกหรือไม่ อยา่งไร 
(ไม่เหมือนกัน ในอวกาศนักบินอวกาศลอยไปมาได้อย่างสะดวก 

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี  
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4.4 จากเรื่องที่อ่าน มีค าถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ในบทนี  (มวล น  าหนัก การลอยในอวกาศของนักบิน
อวกาศ) 

5. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามในส ารวจความรู้ก่อนเรียน เกี่ยวกับ
มวลและน  าหนักของนักบินอวกาศเมื่ออยู่บนโลกและอยู่ในอวกาศ 

6. ครูให้นักเรียนท าส ารวจความรู้ก่อนเรียนในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 90 โดยอ่าน ชื่อหน่วย ชื่อบท  

7. ครใูห้นักเรียนอ่านค าถาม และครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
เกี่ยวกับค าถามแต่ละข้อ จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วย
ตนเอง จึงให้นักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่ง
ค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และค าตอบอาจตอบถูกหรือ
ผิดก็ได ้ 

8. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับมวลและน  าหนักอย่างไรบ้าง ครูอาจสุ่มให้นักเรียน 
2-3 คน น าเสนอค าตอบของตนเองในแต่ละข้อ โดยครูยังไม่ต้อง
เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบ     
อี กครั งหลั ง เ รี ยนจบบทนี แล้ ว  และครู อาจบันทึ กแนวคิด
คลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน แล้วน ามาออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 
และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน 

 

 

 

  

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้อ่าน

เรื่องที่ 1 มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก 
ครูควรเตรียมวัตถุหลาย ๆ ประเภท เช่น 
หนังสือเรียน แปรงลบกระดาน หรือวัตถุ
อื่น ๆ ที่หาได้ง่าย และเป็นสิ่งที่นักเรียน
พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อแสดงให้เห็น   
แรงดึงดูดของโลกที่กระท าต่อมวลของ
วัตถุที่ท าให้วัตถุตกลงสู่พื น 
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ นอยู่กบัความรู้เดิมของนักเรียน 
แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

  

 

          

มวลเป็นปริมาณเนื้อของสสาร
ทั้งหมดที่รวมกันเป็นตัวนักบิน
อวกาศ 
 

ในอวกาศ นักบินอวกาศก็ยงัคงมีปริมาณ
เนื้อของสสารที่รวมกันเป็น 
ตัวนักบินอวกาศเช่นเดิม 
 

 

เมื่ออยู่บนโลก มีแรงโน้มถ่วงของ
โลกกระท าต่อตัวนักบินอวกาศ 
 

ในอวกาศ ไมม่ีแรงโน้มถ่วงของโลก
ที่กระท าต่อตวันักบินอวกาศ จึงท า
ให้ไม่มีน้ าหนัก 
 

  

 

มวลและน้ าหนักแตกต่างกัน มวลเป็นปรมิาณเนื้อของสสารทั้งหมดทีป่ระกอบกัน
เป็นวัตถุ ส่วนน้ าหนักเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท าต่อมวลของวตัถ ุมวลของ
วัตถุจะเท่าเดิมถ้าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุหายไปหรือเพิ่มขึ้นมา แต่น้ าหนักของ
วัตถุเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าแรงโน้มถ่วงของโลก มวลมีหน่วยเป็นกรมัหรือกิโลกรัม 
ส่วนน้ าหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน 
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เรื่องที่ 1 มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก     
 

ในเรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างมวลและน  าหนักของวัตถุ ผลของแรงโน้มถ่วง
ของโลกที่กระท าต่อมวลของวัตถุ รวมทั งบอกความ 
สัมพันธ์ระหว่างมวลและน  าหนัก ตลอดจนเรียนรู้วิธีวัด
น  าหนักของวัตถุ โดยใช้เครื่องชั่งสปริง และเรียนรู้
เกี่ยวกับมวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายและระบุความแตกต่างระหว่างมวล

และน  าหนัก 
2. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อย

วัตถุจากมือ 
3. สังเกตและบอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและ

น  าหนักของวัตถุ 
4. ใช้เครื่องชั่งสปริงเพ่ือวัดน  าหนักของวัตถุ 
5. สังเกตและบรรยายมวลกับการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

เวลา 7 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน         ป.4 เล่ม 1  หน้า 106-118 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เล่ม 1  หน้า 91-105 

ดินน  ามัน แท่งไม้ ใบไม้ ลูกบอล ฟองน  า เมล็ดถั่ว   
ถุงทราย 500 กรัม เครื่องช่ังสปริง เชือกฟาง ทราย 
คานไม้ ขวดน  าพลาสติก 
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แนวการจัดการเรียนรู ้(60 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูน าวัตถุต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน แปรงลบกระดานมาให้นักเรียน
พิจารณา แล้วซักถามดังนี  
1.1 นักเรียนรู้จักค าว่ามวลหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ

ตนเอง) 
1.2 มวลของหนังสือ หรือแปรงลบกระดานคือส่วนใด (นักเรียนตอบ

ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มวลของหนังสือคือกระดาษทั งหมด
ที่รวมเป็นหนังสือเล่มนั น) 

1.3 มวลกับน  าหนักเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น มวลและน  าหนักไม่แตกต่างกัน มวลมาก 
น  าหนักจะมาก) 

 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (35 นาที) 
 

2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน
หน้า 106 แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพื่อหาแนวค าตอบ ครูบันทึก
ค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบค าตอบภายหลังการ
อ่านเรื่อง 

3. นักเรียนอ่านค าในค าส าคัญ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก
นักเรียนยังอ่านไม่ได้ ครูควรสอนการอ่านให้ถูกต้อง นักเรียนอธิบาย
ความหมายตามความเข้าใจ ครูชักชวนให้นักเรียนหาความหมายของค า 
ภายหลังจากการอ่านเนื อเรื่อง  

4. ครูชวนนักเรียนอ่านเนื อเรื่องทีละย่อหน้าตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน ร่วมกันอภิปรายใจความส าคัญตามแนว
ค าถามดังนี   
4.1 เพราะเหตุใดแอปเปิ้ลจึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย              (แอป

เปิ้ลท าให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคได้ง่าย) 
4.2 มวลคืออะไร (มวลเป็นปริมาณเนื อของสสารทั งหมดที่

ประกอบกันเป็นวัตถุ) 
4.3 สสารที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจ) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการอ่านเนื อเรื่อง 
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4.4 สสารมีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของสสารว่า สสาร
เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ ต้องการที่อยู่ โดยครู
อาจจะทบทวนกิจกรรมที่นักเรียนเคยเรียนมาในชั น ป. 3 เช่น น  าหรือ
อากาศ เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ มีน  าหนัก และต้องการที่อยู่ ดังนั น
น  าและอากาศจึงเป็นสสาร  

4.5 สสารอื่น ๆ รอบตัวนักเรียนมีอะไรอีกบ้าง เพราะเหตุใดจึง
เป็นสสาร (นักเรียนตอบได้หลากหลาย เช่น ปากกา หนังสือ 
โต๊ะ รองเท้า ตัวนักเรียน เป็นสสาร เพราะสิ่งของต่าง ๆ นี จับ
ต้องได้ มีน  าหนัก ต้องการที่อยู่) 

4.6 มวลของแอปเปิ้ลคือส่วนใดบ้าง (เนื อสสารทั งหมดที่ประกอบ
กันเป็นผลแอปเปิ้ล ทั งเปลือก เนื อผล เมล็ด ขั วผลไม้) 

4.7 มวลของตัวนักเรียนคือส่วนใดบ้าง (ทุกส่วนที่ประกอบกันเป็น
ร่างกาย ทั งเนื อ ผม อวัยวะภายใน เล็บ ฯลฯ) 

4.8 มวลมีหน่วยอะไร (มวลมีหน่วยกรัมหรือกิโลกรัม) 
4.9 เมื่อย้ายต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุ มวลของวัตถุเปลี่ยนแปลง

หรือไม่ อย่างไร (ไม่เปลี่ยนแปลง มวลของวัตถุมีค่าเท่าเดิมไม่
ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกหรือนอกโลก) 

4.10 มวลของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใด (เมื่อมีส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของวัตถุหลุดหายไปหรือเพ่ิมขึ นมา) 

4.11 นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแรงดึงดูดของโลกคือใคร (เซอร์      
ไอแซก นิวตัน) 

4.12 การค้นพบของนิวตันมีจุดเริ่มต้นจากอะไร  (จากการ
สังเกตเห็นผลแอปเปิ้หล่นจากต้นลงสู่พื น และเกิดข้อสงสัยว่า
ท า ไมผลแอปเปิ้ ลจึ งตกจากต้นสู่พื นดิน  ท า ให้นิ วตัน
ท าการศึกษาอย่างต่อเนื่อง) 

4.13 วัตถุมีน  าหนักได้อย่างไร (แรงโน้มถ่วงของโลกกระท าต่อวัตถุ) 
4.14 น  าหนกัของวัตถุมีหน่วยอะไร (นิวตัน) 

 
ขั้นสรุปจากการอ่าน (15 นาที) 
 

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปจากการอ่านว่า มวลเป็น
ปริมาณเนื อของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุ มวลมีหน่วยกรัมหรือ
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กิโลกรัม เซอร์ไอแซก นิวตัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตั งข้อสงสัยจากการ
สังเกตผลแอปเปิ้ล แล้วศึกษาอย่างต่อเนื่องจนค้นพบว่าโลกมีแรงดึงดูด
หรือแรงโน้มถ่วงซึ่งกระท าต่อมวลของวัตถุ ท าให้วัตถุมีน  าหนักและ 
น  าหนักมีหน่วยนิวตัน  

6. ครูให้นักเรียนตอบค าถามใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 9 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน

รู้หรือยังกับค าตอบที่ เคยตอบในคิดก่อนอ่าน ซึ่งครูบันทึกไว้บน
กระดาน 

8. ครชูักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน ดังนี  
8.1 แรงโน้มถ่วงของโลกมีผลอย่างไรต่อวัตถุอีกบ้าง 
8.2 วัดน  าหนักของวัตถุได้อย่างไร  
8.3 มวลและน  าหนักสัมพันธ์กันหรือไม่ มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

การเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร  
  ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนไว้โดยยังไม่เฉลยค าตอบแต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบร่วมกันในกิจกรรมที่จะท าในครั งถัดไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่ 1.1 วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อ
ถูกปล่อยจากมือ โดยนักเรียนจะได้สังเกต
เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุชนิดต่าง ๆ 
เมื่อถูกปล่อยจากมือตั งแต่เริ่มเคลื่อนที่จน
หยุดนิ่ ง ครูจะต้องเตรียมวัตถุต่าง ๆ
ล่วงหน้า คือ ดินน  ามัน ฟองน  า แท่งไม้ 
ใบไม้ ลูกบอล เมล็ดถั่ว หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
เพื่อให้นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของ
วัตถุเหล่านั น 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มวลเป็นปริมาณของเนื้อสสารทั้งหมดทีป่ระกอบเป็นวัตถ ุ
 

วัตถุมีน้ าหนักเนื่องจากมีแรงดึงดูดของโลกกระท าต่อมวลของวัตถ ุ
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กิจกรรมที่ 1.1 วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อถูกปล่อยจากมือ 
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สั ง เกตเส้นทางการ

เคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ เมื่อถูกปล่อยจากมือตั งแต่เริ่ม
เคลื่อนที่จนหยุดเพื่ออธิบายได้ว่ามีแรงดึงดูดหรือ      แรง
โน้มถ่วงของโลกกระท าต่อวัตถุ ท าให้วัตถุตกลงสู่พื น 
เวลา  2  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อย
จากมือ 
วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ดินน  ามัน 1 ก้อน 
2. ฟองน  า  1 ชิ น 
3. แท่งไม้  1 อัน 
4. ใบไม้  1 ใบ 
5. ลูกบอล  1 ลูก 
6. เมล็ดถั่ว  1 เมล็ด 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
S7 การพยากรณ ์
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 
 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน    ป.4 เล่ม 1 หน้า 108-109 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1 หน้า 92-95  

3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องแรงโน้มถ่วง
ของโลกมีผลต่อวัตถุอย่างไร http://ipst.me/8053  

 

 
 
 

 

 

 

 

http://ipst.me/8053
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับน  าหนักของวัตถุโดยอาจใช้ค าถามดังนี  วัตถุมี

น  าหนักได้อย่างไร (น  าหนักเกิดจากแรงดึงดูดของโลกกระท าต่อมวลของ
วัตถุ) 

2. ครูน าเข้าสู่กิจกรรมโดยการซักถามว่านอกจากแรงดึงดูดของโลกจะท า
ให้วัตถุมีน  าหนักแล้ว นักเรียนคิดว่าแรงดึงดูดของโลกมีผลอย่างไรต่อ
วัตถุอีก (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

3. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียน
หน้า 108 จากนั นตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยอาจใช้ค าถามดังนี  

3.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร          
(การเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ) 

3.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ที่ปล่อยจากมือได้) 
นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 92 

4. นักเรียนอ่านสิ่งที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรม หน้า 108 จากนั นครูน าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ น ามาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง พร้อมให้
นักเรียนบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์นั น ๆ ทั งนี ครูยังไม่แจกวัสดุอุปกรณ์ให้
นักเรียนในช่วงนี  

5. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ทีละข้อ โดยครูอาจใช้วิธีการอ่านที่เหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียน จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ล าดับขั นตอนการท ากิจกรรมทีละขั น โดยใช้ค าถามเพ่ือช่วยสรุปดังนี  

5.1 เริ่มสังเกตแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ ตั งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด 
(สังเกตตั งแต่เริ่มปล่อยวัตถุให้หลุดจากมือลงสู่พื นจนวัตถุหยุดการ
เคลื่อนที่) 

5.2 นักเรียนจะบันทึกการสังเกตอย่างไร (บันทึกโดยการวาดลูกศร
แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชนิดตั งแต่เริ่มปล่อยวัตถุ
จนวัตถุหยุดการเคลื่อนที่) 

5.3 เมื่อบันทึกผลการสังเกตแล้ว นักเรียนต้องท าอะไรต่อไป (ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนรับวัสดุอุปกรณ์ 
แล้วเริ่มท ากิจกรรม โดยปฏิบัติตามขั นตอน ดังนี  

6.1 สังเกตลักษณะของวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรม (S1) 
6.2 พยากรณ์และบันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชิ นตั งแต่

ปล่อยจากมือจนวัตถุหยุดการเคลื่อนที่ (S7)  

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี  
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6.3 สังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชิ นตั งแต่ปล่อยจากมือ
จนหยุดการเคลื่อนที่ (S1) บันทึกผล (S6) 

6.4 น าเสนอและร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เกิดขึ น จากนั นร่วมกันลง
ความเห็นจากข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้
วัตถุเคลื่อนที่เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ (S8) (C4,C5) 

7.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรมโดยอาจใช้ค าถามดังนี  
7.1 เมื่อถือวัตถุในมือ วัตถุมีการเคลื่อนที่หรือไม ่(วัตถุไม่เคลื่อนที)่  
7.2 เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ วัตถุแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่หรือไม่ อย่างไร (วัตถุแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่เหมือนกัน  โดยเปลี่ยนจากหยุดนิ่งในมือเป็นเคลื่อนที่ลง
สู่พื น) 

7.3 เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ มีแรงกระท าต่อวัตถุหรือไม่ รู้ได้อย่างไร        
(มี เพราะวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ได้เมื่อมีแรงมา
กระท า) 

7.4 เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ มีแรงจากมือกระท าต่อวัตถุหรือไม่ (ไม่มี
แรงกระท าจากมือ)  

7.5 เมื่อไม่มีแรงที่มือกระท าต่อวัตถุ วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
โดยมีแรงอะไรกระท าต่อวัตถุ (มีแรงอื่นที่ไม่ใช่แรงจากมือ โดย
แรงนั นเป็นแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกที่กระท าต่อวัตถุ)  

7.6 เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชิ นที่ถูกปล่อยจากมือแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกันคือ วัตถุบางชนิด เช่น ดินน  ามัน 
แท่งไม้ เคลื่อนที่ลงสู่พื นในแนวตรง แต่วัตถุบางชนิด เช่น ใบไม้
เคลื่อนที่ร่อนไปมาขณะตกลงสู่พื น และวัตถุบางชนิด เช่น ฟองน  า
เมล็ดถั่ว เมื่อตกลงสู่พื นจะกระดอนขึ นจากพื น แล้วจึงตกลงสู่พื น) 

7.7 วัตถุแต่ละชิ นหยุดเคลื่อนที่ที่ใด เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (วัตถุ
แต่ละชิ นหยุดการเคลื่อนที่ที่พื นเหมือนกัน)  

7.8 แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกกระท าต่อวัตถุในทิศทางใด     
รู้ได้อย่างไร (ทิศทางลงสู่พื นเสมอ เพราะวัตถุตกสู่พื นโลกเสมอ) 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อลง
ความเห็นว่าวัตถุทุกชนิดเมื่อปล่อยจากมือ จะตกลงสู่พื นเสมอ เนื่องจาก
มีแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงกระท าต่อวัตถุ 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจ
เพิ่มเติมค าถามในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

10.ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่าน สิ่งที่
ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

11. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่านซึ่งถามว่านอกจากแรง
โน้มถ่วงของโลกจะท าให้วัตถุมีน  าหนักแล้ว แรงโน้มถ่วงของโลกยังมีผล
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ต่อวัตถุอย่างไรบ้าง ซึ่งนักเรียนควรตอบได้ว่าแรงโน้มถ่วงของโลกท าให้
วัตถุตกลงสู่พื นโลก 

12. ครูให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพิ่มเติมใน 
อยากรู้อีกว่า จากนั นครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ให้น าเสนอค าถามของ
ตนเองหน้าชั นเรียน  

13. นักเรียนอ่านความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกในหัวข้อ     
เกร็ดน่ารู้ จากนั นครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่อ่านเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก
ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส และค่าของแรงขึ นอยู่กับระดับความสูงจากพื นโลก  

14.ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอน
ใดบ้าง จากนั นบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 95 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมที่ 1.2 มวลและน  าหนักสัมพันธ์กัน
อย่างไร โดยการใช้เครื่องชั่งสปริงอ่านค่าน  าหนักของถุงทราย ทั งนี ครูต้องเตรียม
เครื่องชั่งสปริง และถุงทรายมวล 500 กรัม ถ้าไม่มีถุงทราย อาจใช้วัตถุอื่นที่ทราบ
ค่ามวลบรรจุลงในถุงพลาสติกมีหูหิ ว แล้วจึงน ามาแขวนกับขอเกี่ยวของเครื่องชั่ง
สปริง โดยวัตถุที่ใช้จะต้องมีน  าหนักไม่เกินค่าสูงสุดที่เครื่องชั่งสปริงอ่านได้ คือ 10 
นิวตัน   

 นอกจากนี ครเูตรียมสื่อการสอนเพิ่มเติมโดยดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นส าหรับดูสื่อ
ความเป็นจริงเสริม (Augment Reality) ส าหรับให้นักเรียนศึกษาในเกร็ดความรู้ใน
กิจกรรมต่อไป 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกตและอธบิายการเคลื่อนที่ของวัตถุตา่งชนิดกนั เมือ่ถูกปล่อยจากมือ 

ขึ้นอยู่กับความคิดและเหตุผลของนักเรียน 

ขึ้นอยู่กับความคิดและเหตุผลของนักเรียน 
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ขึ้นอยู่กับความคิดและเหตุผลของนักเรียน 

ขึ้นอยู่กับความคิดและเหตุผลของนักเรียน 

ขึ้นอยู่กับความคิดและเหตุผลของนักเรียน 

ขึ้นอยู่กับความคิดและเหตุผลของนักเรียน 
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เมื่อปล่อยวัตถจุากมือ วัตถุทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยน
จากหยุดนิ่งในมือเป็นเคลื่อนที่ลงสู่พื้น  

 
 

แรงทีก่ระท าตอ่วัตถุ เป็นแรงโน้มถ่วงของโลก  

 

เมื่อปล่อยวัตถจุากมือ  มีแรงกระท าต่อวัตถุ รู้ได้จากวัตถุเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเปน็เคลื่อนทีล่งสูพ่ื้น 
 

เมื่อปล่อยวัตถจุากมือ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชนิดที่ตกลงสู่พื้นอาจ
แตกต่างกัน แต่วัตถุทุกชนิดจะหยุดเคลื่อนที่ที่พื้นเสมอ  

  

ขณะที่วัตถุอยูใ่นมือ วัตถุไม่มีการเคลื่อนที ่

 
 

วัตถแุต่ละชิ้นมีเส้นทางการเคลื่อนที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ เช่น ดินน้ ามัน แท่งไม ้ตกลงสู่
พื้นในแนวดิ่งแล้วหยุดนิ่ง ขณะทีลู่กบอล ฟองน้ า เมล็ดถ่ัว จะตกในแนวดิ่งเช่นกัน เมื่อถึง
พื้นจะกระดอนขึ้นลงจนหยดุนิ่ง ส่วนใบไม้เคลื่อนที่ร่อนไปทางซ้าย ทางขวาจนตกลงสู่พื้น    
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือวัตถุทกุชนิด หยุดเคลื่อนที่ทีพ่ื้นเสมอ  
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เมื่อปล่อยวัตถจุากมือ วัตถุทุกชนิดตกลงสูพ่ื้นเสมอเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลก
กระท าต่อวัตถใุนแนวดิ่ง ในทิศทางลงสู่พื้นโลก 

 

 
 
 

 
 

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อถูกปล่อยจากมือ 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S7 การพยากรณ ์  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การบรรยาย

รายละเอียด
เกี่ยวกับเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแต่ละชนิด
เมื่อถูกปล่อยจาก
มือ จนวัตถุหยุด
น่ิง 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุแต่
ละชนิดเมื่อถูกปล่อยจาก
มือ จนวัตถุหยุดนิ่งได้ 
ด้วยตนเอง โดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็น  
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางการเคลื่อนที่
ของวัตถุแต่ละชนิดเมื่อถูก
ปล่อยจากมือ จนวัตถุหยุดนิ่ง
ได้ จากการชี แนะของครูหรือ
ผู้อื่น หรือมีการเพิ่มเติม
ความคิดเห็น 

ไม่สามารถใช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
เส้นทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุแต่
ละชนิดเมื่อถูก
ปล่อยจากมือ จน
วัตถุหยุดนิ่งได้ 
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S6 การจัดกระท าและ
สื่อความหมายข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตเกี่ยวกับ
เส้นทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ
แต่ละชนิดเมื่อถูก
ปล่อยจากมือ จน
วัตถุหยุดนิ่งมาจัด
กระท าโดยการ
เขียนแผนภาพ 
และสื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลง
เคลื่อนที่ของวัตถุ
แต่ละชนิด 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตเกี่ยวกับเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละ
ชนิดเมื่อถูกปล่อยจากมือ 
จนวัตถุหยุดนิ่งมาจัด
กระท าโดยการเขียน
แผนภาพและสื่อ
ความหมายการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ของ
วัตถุแต่ละชนิดให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ได้
ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตเกี่ยวกับ
เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แต่ละชนิดเมื่อถูกปล่อยจาก
มือ จนวัตถุหยุดนิ่งมาจัด
กระท าโดยการเขียน
แผนภาพ และสื่อความหมาย
การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่
ของวัตถุแต่ละชนิดให้ผู้อื่น
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง จาก
การชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกต
เกี่ยวกับเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุแต่
ละชนิดเมื่อถูกปล่อย
จากมือ จนวัตถุหยุด
น่ิงมาจัดกระท าโดย
การเขียนแผนภาพ 
และไม่สามารถสื่อ
ความหมายการ
เปลี่ยนแปลง
เคลื่อนที่ของวัตถุแต่
ละชนิดให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
 

S7 การพยากรณ ์ พยากรณ์เส้นทาง
การเคลื่อนทีข่อง
วัตถุแต่ละชนิดเมื่อ
ถูกปล่อยจากมอื 
จนหยุดเคลื่อนที่ 

สามารถพยากรณ์เส้นทาง
การเคลื่อนทีข่องวัตถุแต่ละ
ชนิดเมื่อถูกปล่อยจากมือ 
จนหยุดเคลื่อนที่ โดยอาศัย

สามารถพยากรณ์เส้นทาง
การเคลื่อนทีข่องวัตถุแต่ละ
ชนิดเมื่อถูกปล่อยจากมือ จน
หยุดเคลื่อนที่จากการชี แนะ
ของครูและผู้อืน่ 

ไม่สามารถพยากรณ์
เส้นทางการเคลื่อนที่
ของวัตถุแต่ละชนิด
เมื่อถูกปล่อยจากมือ 
จนหยุดเคลื่อนที่ 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู ่ได้
ด้วยตัวเอง 

แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

ลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่ามีแรง
โน้มถ่วงของโลก
กระท าต่อวัตถุที่
ปล่อยจากมือ ท า
ให้วัตถุ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่จากหยุด
นิ่งในมือ เป็น
เคลื่อนทีล่งสู่พื นได ้

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่ามีแรงโน้มถ่วง
ของโลกกระท าต่อวัตถุที่
ปล่อยจากมือ ท าให้วัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
จากหยุดนิ่งในมือ เป็น
เคลื่อนที่ลงสู่พื นได้อย่าง
ถูกต้อง ได้ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่ามีแรงโน้มถ่วงของ
โลกกระท าต่อวตัถุที่ปล่อย
จากมือ ท าให้วตัถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
จากหยุดนิ่งในมือ เป็น
เคลื่อนที่ลงสู่พื นได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถลง
ความเห็นจากข้อมูล
ได้ว่ามีแรงโน้มถ่วง
ของโลกกระท าต่อ
วัตถุที่ปล่อยจากมือ 
ท าให้วัตถุ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง
ในมือ เป็นเคลือ่นที่
ลงสู่พื นได้ แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก

การสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ
เส้นทางการ
เคลื่อนทีข่องวัตถแุต่
ละชนิดเมื่อถูก
ปล่อยจากมือ จน
วัตถุหยุดนิ่งเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ 
เส้นทางการเคลื่อนที่
ของวัตถแุต่ละชนิดเมื่อ
ถูกปล่อยจากมอื จน
วัตถุหยุดนิ่งเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ 
เส้นทางการเคลื่อนทีข่อง
วัตถุแต่ละชนิดเมื่อถูก
ปล่อยจากมือ จนวัตถุ
หยุดนิ่งเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้  โดยอาศัยการชี แนะ
จากครูหรือผู้อืน่ 

ไม่สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและอภิปราย
เกี่ยวกับ เส้นทางการ
เคลื่อนทีข่องวัตถุแต่ละชนิด
เมื่อถูกปล่อยจากมือ จน
วัตถุหยุดนิ่งเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได ้แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต
เส้นทางการ
เคลื่อนทีข่องวัตถุแต่
ละชนิดเมื่อถูก
ปล่อยจากมือ จน
วัตถุหยุดนิ่งรวมทั ง
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกตสังเกต
เส้นทางการเคลื่อนที่
ของวัตถุแต่ละชนิดเมื่อ
ถูกปล่อยจากมอื จน
วัตถุหยุดนิ่ง รวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตั งแต่เริ่มต้นจน
ส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกตสังเกต
เส้นทางการเคลื่อนทีข่อง
วัตถุแต่ละชนิดเมื่อถูก
ปล่อยจากมือ จนวัตถุ
หยุดนิ่ง รวมทั งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น
บางช่วงเวลาที่ท า
กิจกรรม 

ไม่สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อืน่ได้ตลอดเวลาที่ท า
กิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1.2 มวลและน้ าหนักสัมพันธ์กันอย่างไร 
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและใช้เครื่อง    

ชั่งสปริงในการช่ังน  าหนักของวัตถุซึ่งมีมวลต่างกัน เพื่อ
บอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน  าหนัก โดยเมื่อ
วัตถุที่มีมวลมาก จะมีน  าหนักมาก          

 

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและบอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและ

น  าหนักของวัตถุ 
2. ใช้เครื่องชั่งสปริงเพ่ือชั่งน  าหนักของวัตถุ 

 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ถุงทรายขนาด 500 กรัม   2 ถุง 
2. เครื่องชั่งสปริง  1 เครื่อง 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S2 การวัด 
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
S7 การพยากรณ ์
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4   การสื่อสาร 

C5   ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน  ป.4 เล่ม 1 หน้า 111-113 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1 หน้า 96-100 

3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อ งมวลและ
น  าหนักเป็นอย่างไร http://ipst.me/8054  
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://ipst.me/8054
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู้ที่เรียนมา โดยอาจใช้ค าถามดังนี  

1.1 มวลและน  าหนักต่างกันอย่างไร (มวลเป็นปริมาณเนื อสสารที่
รวมกันเป็นวัตถุ ส่วนน  าหนักเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท าต่อ
วัตถุ) 

1.2 มวลมีหน่วยอะไร และน  าหนักมีหน่วยอะไร (มวลมีหน่วยเป็นกรัม
หรือกิโลกรัม และน  าหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน) 

2. ครูน าวัตถุหลาย ๆ ชนิด เช่น หนังสือ หรือกล่องใส่ดินสอให้นักเรียน
สังเกตหรือยก เพื่อให้นักเรียนคาดคะเนน  าหนักของวัตถุว่าเป็นเท่าไร 
นักเรียนอาจตอบได้หลากหลาย ครูอาจน าอภิปรายว่าการยกวัตถุโดย
อาศัยเพียงความรู้สึกของแต่ละคนนั นจะท าให้คาดคะเนค่าน  าหนักที่
แตกต่างกัน) 

3. ครูซักถามว่าเราจะมีวิธีหาน  าหนักของวัตถุได้อย่างไร (นักเรียนอาจตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการชั่ง
น  าหนัก) 

4. นักเรียน อ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียน หน้า 
111 ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท า
กิจกรรม โดยอาจใช้ค าถามดังนี  
4.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้ เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การหา

ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน  าหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่ง
สปริง) 

4.2 นักเรียนจะได้เรียนเรือ่งนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (บอกความสัมพันธ์ระหว่าง

มวลและน  าหนักของวัตถุ และใช้เครื่องชั่งสปริงหาค่าน  าหนักของ
วัตถุได)้ 

นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 96  
5. นักเรียนอ่านสิ่งที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรม ในหนังสือเรียนหน้า 111 

ซึ่งครูอาจเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง 
พร้อมกับให้นักเรียนบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์และวิธีใช้อุปกรณ์ โดยครูให้
ค าแนะน าเพิ่มเติม ในกรณีที่นักเรียนไม่รู้จักวัสดุอุปกรณ์ ครูควรบอกชื่อ 
และแนะน าวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์นั น ๆ เช่น ในกิจกรรมนี ครูควรแนะน าให้
นักเรียนรู้จักถุงทรายและเครือ่งช่ังสปริง 

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

วิธีช่วยให้นักเรียนสามารถสังเกตเห็นหมุดที่
ชี บอกค่าแรงของเครื่องชั่งสปริงได้ชัดเจน 
ขณะที่ครูน าอภิปรายวิธีการอ่านค่าของแรง
จากเครื่องช่ังสปริงหน้าชั นเรียนอาจท าได้โดย
ใช้ไม้จิ มฟันเลก็ ๆ ทาด้วยสีแดง ตัดให้ยาวจาก
ปลายด้านแหลมประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
แล้วน ามายึดติดกับรอยบากกึ่งกลางของหมุด 
ดังรูป 
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6. นักเรียนอ่านท าอย่างไรทีละข้อ โดยครูอาจใช้วิธีการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั นตอนการท ากิจกรรมทีละขั นและอาจเขียนสรุปเป็นล าดับขั นตอน
สั นๆ บนกระดาน  

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว นักเรียนจะได้
ปฏิบัติตามขั นตอน ดังนี  
7.1 สังเกตลักษณะของเครื่องชั่งสปริงอย่างละเอียด (S1) และวาดรูป

เพื่อบันทึกผล (S6) 
7.2 ร่วมกันอภิปรายวิธีการใช้เครื่องชั่งสปริงด้วยตนเอง (C5) ถ้า

นักเรียนยังไม่สามารถบอกวิธีการใช้เครื่องชั่งสปริงได้ครบถ้วน ครู
ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมกับนักเรียน  

7.3 ออกแรงดึงตะขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงจ านวน 3 ครั ง สังเกตค่า
ของแรงที่อ่านได้จากการดึงแต่ละครั ง (S1) 

7.4 น าถุงทราย 1 ถุง แขวนกับขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงเมื่อถุงทราย
อยู่นิ่ง อ่านค่าของแรง บันทึกผล (S2) 

7.5 พยากรณ์และบันทึกค่าของแรงเมื่อแขวนถุงทราย 2 ถุง กับขอเกี่ยว 
ของเครื่องช่ังสปริง (S7) 

7.6 น าถุงทราย 2 ถุง แขวนกับขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงเมื่อถุงทราย
อยู่นิ่ง อ่านค่าของแรง บันทึกผล (S2) 

7.7 ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนถุงทรายและมวลของถุง
ทราย (S8)  

7.8 ลงข้อสรุปเพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลและ
น  าหนัก 

7.9 น าเสนอผลการท ากิจกรรมในชั นเรียน (C4)  
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม

ดังต่อไปนี  
8.1 จากการสังเกต เครื่องชั่งสปริงมีลักษณะอย่างไร (เครื่องชั่งสปริงมี

ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก)  
8.2 เครื่ องชั่ งสปริ งมีส่ วนประกอบอะไรบ้าง ( เครื่ องชั่ งสปริ ง

ประกอบด้วยตัวกระบอกเครื่องชั่งที่มีขีดสเกล 2 ด้าน ด้านหนึ่งมี
หน่วยเป็นกรัมและอีกด้านหนึ่งมีหน่วยเป็นนิวตัน มีหูจับด้านบน 
และมีนอตหมุนด้านบนของกระบอก ด้านล่างของกระบอกมี      

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. หลังจากอภิปรายวิธีการใช้เครื่อง   
ชั่งสปริงแล้ว ครูอาจสุ่มนักเรียนมา
ส า ธิ ต ก า ร ใ ช้ แ ล ะ อ่ า น ค่ า เ พื่ อ
ตรวจสอบว่านักเรียนทุกคนเข้าใจ
วิธีการใช้อย่างถูกตอ้ง 

2. ครูไม่ควรแจกอุปกรณ์ทั งหมดให้แก่
นักเรียน เพราะนักเรียนอาจท า
กิจกรรมข้ามขั นตอน ครูควรก าหนด
กติกาให้แต่ละกลุ่มมารับอุปกรณ์    
ทีละอย่างตามล าดับคือ เครื่องชั่ง
สปริง ถุงทราย 1 ถุง และหลังจาก
นั นรับถุงทรายเพิ่มอีก 1 ถุง และ
ควรให้นักเรียนได้พยากรณ์ก่อน
เริ่มท ากิจกรรม 

3. ครูควรใช้กระดาษหรือเทปกาวปิด
สเกลด้านที่เป็นหน่วยกรัมไว้ก่อน 
เพื่อไม่ให้นักเรียนเห็นสเกลด้านนี  
ป้องกันการเกิดความสับสนในการ
อ่านค่าของแรงที่มีหน่วยเป็นนิวตัน 
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ขอเกี่ยวยื่นออกมา ขอเกี่ยวยึดกับสปริงที่อยู่ด้านในของกระบอก 
และมีหมุดสีเงินอยู่ระหว่างกระบอก สามารถเลื่อนไปมาได้)  

8.3 เมื่อออกแรงในการดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงเกิดอะไรขึ นกับ
เครื่องชั่งสปริง (สปริงยืด โดยหมุดที่ติดกับสปริงจะเลื่อนลงมา
ด้านล่างชี สเกลอ่านค่าของแรง)  

8.4  เมื่อออกแรงในการดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงให้มากขึ น จะ
เกิดอะไรขึ นกับเครื่องชั่งสปริง (สปริงยืดมากขึ น หมุดจะเลื่อนลง
มาด้านล่างมากขึ น ค่าตัวเลขที่อ่านได้ก็จะมากขึ น)  

8.5 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงคือค่าของแรงอะไร (แรงที่ถุงทราย
ดึงเครื่องชั่งสปริงหรือน  าหนักของถุงทราย) 

8.6  ค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อแขวนถุงทราย 2 ถุง 
เทียบกับเมื่อแขวนถุงทราย 1 ถุง แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (เมื่อ
แขวนถุงทราย 2 ถุง ค่าของแรงที่อ่านได้จะมากกว่าเมื่อแขวน    
ถุงทราย 1 ถุง โดยมากกว่าเท่ากับ 4.9 นิวตัน)  

8.7 ถุงทราย 2 ถุง มีมวลเท่าใดและมีมวลมากกว่าถุงทราย 1 ถุง 
เท่าใด (ถุงทราย 2 ถุง มีมวล 500 x 2 = 1,000 กรัม ดังนั นถุง
ทราย 2 ถุง มีมวลมากกว่า ถุงทราย 1 ถุง เท่ากับ 500 กรัม) 

9. ครูและนักเรียนร่วมเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อลงความเห็น
ว่าเครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงที่กระท าต่อเครื่องชั่งและ
สามารถวัดน  าหนักของวัตถุได้ มวลและน  าหนักสัมพันธ์กัน โดยเมื่อเพิ่ม
มวลของถุงทรายให้มากขึ น ค่าน  าหนักที่อ่านได้จะมากขึ นด้วย และลง
ข้อสรุปว่าวัตถุที่มีมวลมาก จะมีน  าหนักมาก 

10. ครูน าวัตถุที่เตรียมมาให้นักเรียนคาดคะเนน  าหนักเมื่อช่วงต้นชั่วโมง
เรียน มาชั่งด้วยเครื่องชั่งสปริง และให้อ่านค่าน  าหนักว่าเป็นไปตามที่
นักเรียนคาดคะเนไว้หรือไม ่

11. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าแรงที่ถุงทรายดึงเครื่องชั่งสปริงจะเท่ากับน  าหนัก
ของถุงทราย หรือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท าต่อถุงทรายและวิธีอ่าน
ค่าน  าหนักของถุงทรายที่ถูกต้องท าโดยแขวนถุงทรายให้อยู่นิ่งในแนวดิ่ง 
ครูเขียนแผนภาพบนกระดานแสดงแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท าต่อ    
ถุงทรายและแรงทีเ่ครื่องชั่งสปริงดึงถุงทราย ดังรูป 

12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจเพิ่มเติม
ค าถามในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง  

แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท าต่อ     
ถุงทราย หรือน  าหนักของถุงทราย 

แรงที่เครื่องชั่งสปริงดึงถุงทราย 
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13. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่านสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

14. นักเรียนตั งค าถามในอยากรู้อีกว่า โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนตั งค าถาม
ในเรื่องที่นักเรียนสงสัยหรืออยากรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนและควรเป็น
ค าถามที่พัฒนาความคิดระดับสูง จากนั นครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ให้
น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน  

15. นักเรียนอ่านความรู้ เพิ่มเติมใน เกร็ดน่ารู้ ครูแนะให้นักเรียนใช้          
แอพลิเคชันส าหรับการสังเกตภาพสื่อเสริมเพิ่มความรู้ (AR) เกี่ยวกับ
ลักษณะ รูปทรงของโลกในหนังสือเรียน หน้า 114 และร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกที่ต าแหน่งบริเวณเส้นศูนย์สูตรและ
บริเวณขั วโลกซึ่งแตกต่างกัน ท าให้น  าหนักของวัตถุอันเดียวกันที่ชั่งใน
สองบริเวณนั น มีค่าแตกต่างกันด้วย 

16. ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอนใดบ้าง 
แล้วบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 100 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมที่ 1.3 มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไร 

โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของขวดบรรจุทรายที่มีมวลต่างกัน   

ในขั นน าเข้าสู่บทเรียน ครูท าชุดสาธิตโดยบรรจุทรายลงในขวดพลาสติกปิดทึบที่มีลักษณะ
เหมือนกันทั ง 2 ใบขวดใบหนึ่งบรรจุทรายเต็มขวด และอีกใบหนึ่งบรรจุทรายเพียง 1 ใน 4 ของขวด 
จากนั นปิดฝาขวด  ผูกขวดไว้กับไม้เมตรให้ขวดทั งสองใบห่างกันพอประมาณ น าไม้เมตรไปพาด
ระหว่างโต๊ะหรือเก้าอี ในต าแหน่งที่นักเรียน ทั งชั นมองเห็น เพื่อให้ครูน าอภิปรายส าหรับตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักเรียน 
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ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

 

 วิธีการใช้และอ่านค่าของแรงบนเครื่องชั่งสปริงที่ถูกต้อง ให้จับที่หูจับด้านบน ส่วนการอ่านค่าของแรงจะท าได้
เมื่อหมุดหยุดนิ่ง แล้วมองตรงรอยบากกึ่งกลางของหมุดที่ระดับสายตาว่าตรงกับขีดบอกค่าที่เท่าใด การอ่านค่าของแรง
อาจจะคลาดเคลื่อนได้ถ้าระดับสายตาของผู้สังเกตอยู่ต่ าหรือสูงกว่าหมุด นอกจากนี ถ้าเครื่องชั่งสปริงบางเครื่องมีค่า
เริ่มต้นไม่ตรงกับค่าศูนย์ สามารถปรับระดับให้ตรงที่ขีดศูนย์ได้  โดยการหมุนนอตที่อยู่ด้านบนของกระบอกเครื่องชั่ง
เพื่อปรับให้หมุดตรงที่ขีดศูนย์ 

     การอ่านค่าน  าหนักของวัตถุหรือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ เมื่อแขวนวัตถุไว้กับ
เครื่องชั่งสปริงจะต้องสังเกตที่ขีดสเกลหน่วยนิวตันบนเครื่องชั่งสปริง ซึ่งแบ่งค่า
ไว้ตั งแต่ 1-10 นิวตัน นอกจากขีดสเกลจะแสดงค่าของแรงแล้ว เครื่องชั่งสปริง
ยังมีขีดสเกลหน่วยกรัม ที่แสดงค่าของมวล ซึ่งแบ่งค่าไว้ตั งแต่ 0-1,000 กรัม 
หรือ 1 กิโลกรัมอีกด้วย เนื่องจากน  าหนักและมวลมีความสัมพันธ์กัน จึงสามารถ
เทียบเคียงระหว่างน  าหนักและมวลของวัตถุได้ 

 เครื่องชั่งสปริงจะยืดออกเมื่อมีแรงมาดึง เราสามารถอ่านค่าของแรงที่ใช้ดึงได้จากสเกล ในกรณีที่น าวัตถุมา
แขวนไว้กับเครื่องชั่งสปริง ค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงคือแรงที่วัตถุดึงเครื่องชั่งสปริง ซึ่งเท่ากับน  าหนักของ
วัตถุ เช่น น าวัตถุหนัก 8 นิวตัน มาแขวนไว้กับเครื่องชั่งสปริง เข็มสเกลจะชี ที่เลข 8 นิวตัน กรณีนี ค่าที่อ่านได้จาก
เครื่องชั่งสปริงเท่ากับน  าหนักของวัตถุซึ่งเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท าต่อวัตถ ุ

  

 



 คู่มือครูรายวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  |  หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต       252 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู (ต่อ) 

 

 
 ถ้าออกแรงพยุงวัตถุขึ นเล็กน้อย ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะลดลง ในขณะที่แรงโน้มถ่วงของโลกที่
กระท าต่อวัตถุมีค่าคงเดิม น  าหนักของวัตถุก็จะมีค่าคงเดิมด้วย แต่ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะลดลง 
แสดงว่าค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งในกรณีนี จะไม่เท่ากับน  าหนักของวัตถุ และถ้าออกแรงดึงวัตถุให้เลื่อนลง ค่าที่
อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงจะเพิ่มขึ น ค่าที่อ่านได้นั นก็จะไม่เท่ากับน  าหนักของวัตถุ จึงสรุปได้ว่า ค่าที่อ่านได้
จากเครื่องชั่งสปริงจะเท่ากับน  าหนักของวัตถุ เฉพาะในกรณีที่แขวนวัตถุให้อยู่นิ่ง โดยไม่มีแรงอื่นมาเกี่ยวข้อง
เท่านั น 

 ส าหรับเครื่องชั่งสองแขนซึ่งอาจเห็นได้ตามร้านขายทองเป็นเครื่องชั่งส าหรับชั่งมวลของวัตถุโดย
เปรียบเทียบกับมวลมาตรฐาน โดยใช้หลักการที่ว่า ถ้ามวลบนจานทั งสองข้างของเครื่องชั่งมีค่าเท่ากัน      
แขนของเครื่องชั่งจะอยู่ในแนวระดับ 

ประเด็นเรื่องมวล (mass) และน  าหนัก (weight) ถือเป็นประเด็นส าคัญที่มักพบความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก สาเหตุนั นอาจมาจากความคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเรามักใช้แต่ค าว่าน  าหนัก 
เช่น เมื่อไปซื อของที่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ ข้างกล่องหรือบรรจุภัณฑ์จะบอกน  าหนักของสินค้าหรือ
การช่ังน  าหนักร่างกาย ซึ่งไม่ปรากฏค าว่ามวลในชีวิตประจ าวันเลย จึงท าให้มีการใช้ค าว่า “น  าหนัก” แทน    
ค าว่า “มวล” เสมอ 

ทั งที่มวลและน  าหนักไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ต่างกันทั งความหมาย และหน่วยทีใ่ช้ก็ต่างกัน เราแต่อาจจะไม่
ชินที่จะพูดถึงมวล เพราะในชีวิตประจ าวันเรานั นใช้แต่ค าว่าน  าหนัก และในชีวิตประจ าวันก็จะใช้หน่วยของ
น  าหนักเป็นกิโลกรัมด้วย ในทางวิทยาศาสตร์นั นถือว่าใช้หน่วยไม่ถูกต้อง แต่สถานการณ์ในชีวิตจริง เมื่อเวลา
ซื อของต่าง ๆ เช่น เนื อสัตว์   ที่ผู้บริโภคต้องการคือปริมาณเนื อทั งหมดของเนื อสัตว์หรือมวลของเนื อสัตว์นั น 
ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัม แต่การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน  าหนัก ท าให้เราสามารถชั่งน  าหนักหรือ    
แรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อเนื อสัตว์ แล้วเทียบค่ากลับเป็นมวลในหน่วยกิโลกรัมได้  
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

รูปที่วาดควรมีหูจับด้านบน ขีดสเกลบอกหน่วยกรัมและนิวตัน มีหมุดสีเงนิ
สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ มีขอเกี่ยวส าหรับเก่ียววัตถุด้านล่าง 

1. สังเกตและบอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ าหนกัของวัตถุ 
2. ใช้เครื่องชัง่สปรงิเพื่อวัดน้ าหนักของวตัถุ 
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(ขึ้นอยู่กับแรงที่นักเรียนดึง) 

4.9 หรือ 5

 
 4.9  

(ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์) 
9.8 หรือ 10

 
 4.9  

(ขึ้นอยู่กับแรงที่นักเรียนดึง) 

(ขึ้นอยู่กับแรงที่นักเรียนดึง) 
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เครื่องชั่งสปรงิใช้อ่านค่าแรง ถ้าน าวัตถุแขวนกับเครื่องชั่งสปริงแล้ววตัถุอยู่นิ่ง 
จะหาคา่น้ าหนักของวัตถุนัน้ได้ 

นิ่ง  
 

เมื่อดึงเครื่องชัง่สปรงิให้ยืดมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่าของแรงที่อา่นได้จากเครือ่งชั่งสปริงจะแตกต่างกัน    
เมื่อดึงเครื่องชัง่สปรงิให้ยืดมากขึ้น  หมุดของเครื่องชั่งจะเลื่อนลงมาก ท าให้อ่านค่าแรงได้มากขึ้น    

 
 

ค่าที่อ่านได้บนถุงทราย 1 ถุง มีค่า 500 กรัม เป็นค่ามวลของถุงทราย 

เครื่องชั่งสปรงิใช้วัดค่าของแรงที่ใช้ดึง 

เมื่อออกแรงดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงมากขึ้น ค่าแรงที่อ่านได้จะมากขึ้น เมื่อแขวนถุงทราย                           
กับเครื่องชั่งสปริงแล้วถุงทรายอยู่นิ่ง จะท าให้รู้ค่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท าต่อถุงทรายหรือ
น้ าหนักของถุงทรายได้ 
 

 

ค่าที่อ่านเมื่อแขวนถุงทรายไว้นิ่ง ๆ เป็นค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกทีก่ระท าต่อ
ถุงทรายหรือน้ าหนักของถุงทราย 

เมื่อเพิ่มมวลของถุงทรายใหม้ากขึ้น คา่น้ าหนักที่อ่านได้จะมีค่ามากขึน้ 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 มวลและน้ าหนักสัมพันธ์กันอย่างไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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 ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การบรรยาย

รายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะ
ของเครื่องช่ังสปริง
และสิ่งที่เกิดขึ นกับ
เครื่องชั่งสปริงเมื่อ
ออกแรงดึง 
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของเครื่อง
ชั่งสปริงและสิ่งที่เกิดขึ นกับ
เครื่องชั่งสปริงเมื่อออกแรง
ดึงได้ ด้วยตนเอง โดยไม่
เพิ่มเติมความคิดเห็น  
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของเครื่อง
ชั่งสปริงและสิ่งที่เกิดขึ นกับ
เครื่องชั่งสปริงเมื่อออกแรง
ดึงได้ จากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น หรือมีการเพิ่มเติม
ความคิดเห็น 

ไม่สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเกบ็รายละเอียด
ของข้อมูลเกีย่วกับ
ลักษณะของเครื่องชั่ง
สปริงและสิ่งทีเ่กิด
ขึ นกับเครื่องชั่งสปริง
เมื่อออกแรงดึงได้ 
แม้ว่าจะไดร้ับค า
ชี แนะจากครูหรือผู้อื่น 

S2 การวัด 
 

-ใช้เครื่องชั่งสปริง
อ่านค่าของแรง 
เมื่อแขวนด้วยถุง
ทราย 
-ระบุหน่วยของ
แรง 

สามารถใช้เครือ่งชั่งสปริง
และระบุหน่วยของแรงได้
ถูกต้อง 

สามารถใช้เครือ่งชั่งสปริงได้
ถูกต้องแต่ระบุหน่วยของแรง
ไม่ถูกต้อง 
หรือใช้เครื่องช่ังสปริงไม่
ถูกต้อง แต่ระบุหน่วยของ
แรงได้ถูกต้อง 

ไม่สามารถใช้เครื่อง
ชั่งสปริงและระบุ
หน่วยของแรงได้ 

S6 การจัดกระท าและ
สื่อความหมายข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและ
เกี่ยวกับลักษณะ
และส่วนประกอบ
ของเครื่องช่ังสปริง
มาจัดกระท าโดย
การวาดภาพหรือ
เขียนบรรยาย และ
สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
การท างานของ
เครื่องชั่งสปริง 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตเกี่ยวกับลักษณะ
และส่วนประกอบของ
เครื่องชั่งสปริงมาจัด
กระท าโดยการวาดภาพ
หรือเขียนบรรยาย และสื่อ
ให้ผู้อื่นเข้าใจการท างาน
ของเครื่องช่ังสปริงได้อย่าง
ถูกต้อง ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตเกี่ยวกับ
ลักษณะและสว่นประกอบ
ของเครื่องช่ังสปริงมาจัด
กระท าโดยการวาดภาพหรือ
เขียนบรรยาย และสื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจการท างานของ
เครื่องชั่งสปริงได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าข้อมูลที่
ได้จากการสังเกต
เกี่ยวกับลักษณะและ
ส่วนประกอบของ
เครื่องชั่งสปริงมาจัด
กระท าโดยการวาด
ภาพหรือเขียน
บรรยาย และไม่
สามารถสื่อใหผู้้อื่น
เข้าใจการท างานของ
เครื่องชั่งสปริงได้ 
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S7 การพยากรณ ์ พยากรณค์่าของ

แรงที่อ่านได้เมื่อ
เพิ่มถุงทรายเป็น 2 
ถุง 

สามารถพยากรณ์ค่าของ
แรงที่อ่านได้เมื่อเพิ่มถุง
ทรายเป็น 2 ถุง โดยอาศัย
ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ ได้
ด้วยตัวเอง 

สามารถพยากรณ์ค่าของแรง
ที่อ่านได้เมื่อเพ่ิมถุงทรายเป็น     
2 ถุง จากการชี แนะของครู
และผู้อื่น 

ไม่สามารถพยากรณ์
ค่าของแรงที่อ่านได้
เมื่อเพ่ิมถุงทรายเป็น  
2 ถุง แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใน
ถุงปริศนา 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในถุง
ปริศนาไดด้้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในถุง
ปริศนาได้ โดยอาศัยการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถสามารถลง
ความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในถุง
ปริศนาได้ แม้ว่าจะ
ได้รับค าแนะน าจาก
ครูหรือผู้อื่น 

S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
จากการกิจกรรม
ได้ว่าเมื่อช่ังถุง
ทราย 2 ถุง จะมี
น  าหนักมากกว่าชั่ง     
ถุงทราย 1 ถุงและ
ลงข้อสรุปวัตถุที่มี
มวลมาก จะมี
น  าหนักมากกว่า 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการกิจกรรมได้
ว่าเมื่อชั่งถุงทราย   2 ถุง 
จะมีน  าหนักมากกว่าชั่งถุง
ทราย 1 ถุงและลงข้อสรุป
วัตถุที่มีมวลมาก จะมี
น  าหนักมากกว่าได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการกิจกรรมได้ว่าเมื่อช่ัง
ถุงทราย   2 ถุง จะมีน  าหนัก
มากกว่าชั่งถุงทราย 1 ถุง
และลงข้อสรุปวัตถุที่มีมวล
มาก จะมีน  าหนักมากกว่า 
จากการชี แนะจากครูและ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการกิจกรรมได้
ว่าเมื่อชั่งถุงทราย 2 
ถุง จะมีน  าหนัก
มากกว่าชั่งถุงทราย 1 
ถุงและ ลงข้อสรุป
วัตถุที่มีมวลมาก จะมี
น  าหนักมากกว่า
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

 
 
 
 
 



261       คู่มือครูรายวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เลม่ 1  |  หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก

การสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ
การหาน  าหนักของ
วัตถุและ
ความสัมพันธ์
ระหว่างมวลและ
น  าหนักเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ การหา
น  าหนักของวัตถุและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มวลและน  าหนกัเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ การหา
น  าหนักของวัตถุและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มวลและน  าหนกัเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้  โดยอาศัย
การชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอ
ข้อมูลจากการสังเกต
และอภิปรายเกี่ยวกับ 
การหาน  าหนักของวัตถุ
และความสัมพนัธ์
ระหว่างมวลและ
น  าหนักเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C5 ความ
ร่วมมือ 

ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกต
ลักษณะของเครื่อง
ชั่งสปริง การใช้
เครื่องช่ังสปริงชั่ง
น  าหนักของวัตถุ
และบอก
ความสัมพันธ์
ระหว่างมวลและ
น  าหนัก รวมทั ง
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต
ลักษณะของเครื่องช่ัง
สปริง การใช้เครื่องช่ัง
สปริงช่ังน  าหนักของวัตถุ
และบอกความสัมพันธ์
ระหว่างมวลและน  าหนัก 
รวมทั งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต
ลักษณะของเครื่องช่ัง
สปริง การใช้เครื่องช่ัง
สปริงช่ังน  าหนักของวัตถุ
และบอกความสัมพันธ์
ระหว่างมวลและน  าหนัก 
รวมทั งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

ไม่สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ตลอดเวลาที่ท า
กิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1.3 มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
อย่างไร 

กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตเรื่องมวลกับ           
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยสังเกตแรงที่
ใช้เพื่อท าให้วัตถุที่มีมวลแตกต่างกันให้เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่  

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกตและบรรยายมวลกับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ขวดพลาสติกปิดให้ทึบด้วยกระดาษ  2 ใบ 
2. ทราย    1 ถัง 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
  1. คานไม้หรือไม้เมตร            1 อัน 

2. เชือกฟาง              2 เส้น 
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ขวดพลาสติกเปล่า ขนาด 1 ลิตร     2 ขวด       
2. ทราย    1 ถัง 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1   การสังเกต 
S7   การพยากรณ์ 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน   ป.4 เล่ม 1   หน้า 115-117 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เล่ม 1   หน้า 101-104  
   

C4   การสื่อสาร 

C5   ความร่วมมือ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูน าชุดสาธิตขวดพลาสติกปิดทึบ 2 ใบ ภายในบรรจุทรายไม่เท่ากัน 
แขวนกับไม้เมตรมาแสดงให้นักเรียนสังเกตหน้าชั นเรียน จากนั นครูให้
ตัวแทนนักเรียนมาลองหาวิธีบอกให้ได้ว่าขวดทั งสองใบมีมวลเท่ากัน
หรือไม่โดยครูอาจใช้ค าถามดังนี  
1.1 ขวดทั งสองใบมีมวลแตกต่างกันหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (ต่างกัน รู้ได้

จากการลองยกขวด เพื่อเปรียบเทียบน  าหนัก หรือใช้เครื่องชั่ง
สปริงมาแขวนก็จะสามารถอ่านค่าน  าหนักได้ ก็จะรู้ว่าน  าหนัก
แตกต่างกันหรือไม่ ถ้าน  าหนักแตกต่างกัน มวลก็จะแตกต่างกัน) 

1.2 ถ้าไม่ใช้เครื่องชั่งสปริง  นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าขวดทั งสองใบมี
มวลแตกต่างกันหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ) 

ครูชักชวนนักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรมต่อไป 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียน หน้า 115 
จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังจะเรียน 
โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี  
2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (มวลกับการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรือ่งนี ด้วยวิธีใด (การสงัเกต) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (บรรยายมวลและการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้) 
นักเรียนบันทกึจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 101  

3. นักเรียนอ่าน สิ่งที่ต้องใช้ ในการท ากิจกรรม ในหนังสือเรียนหน้า 115 
ครูน าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมมาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง 
โดยให้นักเรียนบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์นั น ๆ แต่ครูยังไม่แจกวัสดุอุปกรณ์
แก่นักเรียน 

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั นตอนการท ากิจกรรมทีละขั น จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ จึงให้
นักเรียนท ากิจกรรม ครูควรเขียนสรุปขั นตอนการท ากิจกกรรมทีละขั น
แบบสั น ๆ บนกระดาน โดยน าอภิปรายตามแนวค าถาม ดังนี  
4.1 นักเรียนต้องท าอะไรบ้างกับขวดบรรจุทรายทั งสองใบที่แขวนกับ     

ไม้คาน (ขั นแรกใช้มือแตะขวดเบา ๆ ให้ขวดเริ่มขยับ และ        

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี  
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ขั นต่อมาใช้มือวางในแนวที่ขวดแขวน แล้วดึงขวดให้ออกจาก   
แนวเดิม แล้วปล่อยให้ขวดเคลื่อนมาปะทะกับฝ่ามือแล้วจับให้ขวด
หยุดนิ่ง) 

4.2 นักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้าง (แรงที่ใช้เพื่อท าให้ขวดที่แขวนอยู่นิ่ง
ให้เริ่มขยับ และแรงที่ใช้เพ่ือให้ขวดที่เคลื่อนที่มาปะทะกับฝ่ามือให้
หยุด) 

 ครูอาจต้องสาธิตวิธีการแตะขวดและวิธีการวางฝ่ามือในแนว
เดียวกับไม้เมตรให้นักเรียนดูก่อนเริ่มท ากิจกรรม 

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว นักเรียนจะได้ปฏิบัติ
ตามขั นตอน ดังนี  
5.1 ใช้มือแตะข้างขวดแต่ละใบเบา ๆ เพื่อให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่ สังเกต

และเปรียบเทียบแรงที่ใช้ บันทึกผล (S1) 
5.2 พยากรณ์และบันทึกแรงที่ใช้หยุดขวดแต่ละใบเมื่อขวดถูกดึงให้ท า

มุมกับแนวดิ่ง แล้วปล่อยให้เคลื่อนมาปะทะกับฝ่ามือ (S7)  
5.3 ใช้ฝ่ามือรับขวดที่เคลื่อนที่ให้หยุด สังเกตและเปรียบเทียบแรงที่ใช้ 

บันทึกผล (S1) 
5.4 น าเสนอและร่วมกันอภิปรายสิ่งที่เกิดขึ น จากนั นลงความเห็นจาก

ข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมเกี่ยวกับมวลของขวด จากปริมาณ
ทรายที่บรรจุในขวด (S8) (C4, C5) 

5.5 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ (S13) 

6. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังต่อไปนี  
6.1 ขวดบรรจุทรายทั งสองใบมีสิ่งใดแตกต่างกัน (ขวดทั งสองใบมีมวล

ต่างกัน ขวดที่มีปริมาณทรายมาก จะมีมวลมาก และขวดที่มี
ปริมาณทรายน้อย จะมีมวลน้อย)  

6.2 แรงที่ใช้ผลักขวดทั งสองใบให้เริ่มเคลื่อนที่ เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร (แตกต่างกัน โดยเราต้องออกแรงมากเพื่อแตะให้ขวดที่มี
ทรายมากหรือมวลมากให้เริ่มเคลื่อนที่ และออกแรงน้อยเพื่อแตะ
ขวดที่มีทรายน้อยหรือมวลน้อยให้เริ่มเคลื่อนที่)  

6.3 แรงที่ใช้ใจับขวดทั งสองใบให้หยุดนิ่ง เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร (แตกต่างกัน ดังนี  ขวดที่มีทรายมากหรือมวลมาก ต้องใช้
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แรงมากเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของขวด ส่วนขวดที่มีทรายน้อยหรือ
มวลน้อย ใช้แรงน้อยกว่าเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของขวด)  

6.4 ขวดใบใดเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่า รู้ได้อย่างไร (ขวดที่
มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากกว่า รู้ได้จากเราต้อง
ออกแรงมากเพื่อท าให้ขวดที่มีมวลมากซึ่งอยู่นิ่งเริ่มเคลื่อนที่ หรือ
ท าให้ขวดที่มีมวลมากที่ก าลังเคลื่อนที่ แล้วหยุดนิ่ง) 

6.5 มวลของวัตถุเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
หรือไม่ อย่างไร (มวลของวัตถุเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ คือวัตถุที่มีมวลมากจะต้านการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่มากกว่า ส่วนวัตถุที่มีมวลน้อยจะต้านการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่น้อยกว่า)  

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท ากิจกรรมได้ว่ามวลของวัตถุมี
ความสัมพันธ์กับการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่
มีมวลมากกว่าจะต้านการเปลี่ ยนแปลงการเคลื่อนที่มากกว่า 
นอกจากนั นมวลยังมีความสัมพันธ์กับน  าหนักของวัตถุด้วย โดยวัตถุที่มี
มวลมาก จะมีน  าหนักมากกว่า 

8. ครูให้นักเรียนลองน าความรู้เรื่องมวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง        การ
เคลื่อนที่ของวัตถุมาวิเคราะห์สถานการณ์จริง เช่น เพื่อนสองคนมีมวล
ไม่เท่ากัน ก าลังนั่งเล่นชิงช้า ถ้านักเรียนจะต้องไปช่วยผลักชิงช้าของ
เพื่อนทั งสองคนให้แกว่ง แรงที่ใช้ผลักชิงช้าของเพื่อนทั งสองคนเท่ากัน
หรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนควรตอบได้ว่าการผลักชิงช้าของเพื่อนที่
มีมวลน้อย จะออกแรงในการผลักน้อยกว่า เนื่องจากมวลน้อย การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จึงท าได้ง่ายกว่า) 

9. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามในฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถามเพิ่มเติม
ในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง  

10. ครูเลือกนักเรียนให้สาธิตหน้าชั นเรียนเพื่อหาว่าขวดในชุดสาธิต (ช่วง
น าเข้าสู่บทเรียน) ใบใดมีมวลมากกว่ากัน โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมที่ผ่านมา 

11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน ให้น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามที่น าเสนอ 
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12. นักเรียนตรวจสอบตนเองว่าได้ท าอะไรเหมือนนักวิทยาศาสตร์บ้างใน
แบบบันทึกกิจกรรม โดยครูทบทวนว่านักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอน
ใดบ้าง แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 104 

13. ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นครูให้นักเรียนอ่าน    
สิ่งที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

14. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 118 ครูน า
อภิปรายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี  จากนั นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื อเรื่อง ดังนี             
“รู้หรือไม่ว่าบนดวงจันทร์ก็มีแรงดึงดูดเช่นกัน แต่แรงดึงดูดบนดวง
จันทร์จะน้อยกว่าบนโลก ถ้าเราอยู่บนดวงจันทร์ มวลและน  าหนักของ
เราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร” ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
แนวทางการตอบค าถาม เช่น เมื่ออยู่บนดวงจันทร์ มวลของเราจะเท่า
เดิม ถ้าไม่มีส่วนใดหายไปหรือเพิ่มขึ นมา แต่น  าหนักของเราจะลดลง 
เพราะแรงดึงดูดบนดวงจันทร์น้อยกว่าบนโลก นักเรียนอาจมีค าตอบ
ที่แตกต่างจากนี  ครูควรเน้นให้นักเรียนตอบค าถามพร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้เรียนบทที่ 

2 ตัวกลางของแสง โดยการใช้วัตถุชนิดต่าง ๆ 
มากั นแสงจากเปลวเทียนไข  ดังนั นครูเตรียม
สื่อเพื่อจัดการเรียนการสอน เช่น แผ่นไม้ แผ่น
กระจกฝ้า แผ่นพลาสติกใส กระดาษไข
กระดาษแก้วสีต่าง ๆ ให้เพียงพอกับจ านวน
กลุ่มของนักเรียน 

 



267       คู่มือครูรายวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เลม่ 1  |  หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกตและบรรยายมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

นักเรียนพยากรณ์ตาม
ความคิดของตนเอง 
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ขวดที่บรรจุทรายทั้งสองมีมวลแตกต่างกัน ขวดที่มีทรายน้อย จะมีมวลน้อย  
ขวดที่มีทรายมากจะมีมวลมาก 

ขวดที่มีทรายเต็มขวดเคลื่อนที่ได้ยากกว่า รู้ได้จากต้องออกแรงในการแตะข้าง
ขวดมากกว่า 

ขวดที่มีทรายเต็มขวด หยุดได้ยากกว่า รู้ได้จากต้องออกแรงมากกว่าเพื่อต้าน
การเคลื่อนที่ของขวดให้หยดุ 

การท าให้ขวดที่มีทรายเต็มขวดหรือมีมวลมากเปลีย่นแปลงการเคลื่อนที่จากอยู่
นิ่งให้เริ่มเคลื่อนที่ หรือท าใหข้วดที่เคลื่อนที่ แล้วหยุดนิ่งได้ จะต้องใช้แรงมากกว่า
ขวดที่มีทรายน้อยหรือมีมวลน้อย  
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วัตถุที่มีมวลมาก ท าให้เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย  

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 รากและล าต้นของพืชท าหน้าที่อะไร 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S7 การพยากรณ ์  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต - การบรรยายแรง

ที่ใช้ในการแตะให้
วัตถุที่มีมวลต่างกัน
ให้เริ่มเคลื่อนที ่
- การบรรยายแรง
ที่ใช้ในการท าให้
วัตถุที่มีมวลต่างกัน 
หยุดการเคลื่อนที ่
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับแรงที่ใช้ในการ
แตะให้วัตถุที่มีมวลต่างกัน
ให้เริ่มเคลื่อนทีแ่ละแรงที่
ใช้ในการท าใหว้ัตถุที่มีมวล
ต่างกัน หยุดการเคลื่อนที่
ได้ ด้วยตนเอง โดยไม่
เพิ่มเติมความคิดเห็น  
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับแรงที่ใช้ในการแตะ
ให้วัตถุที่มีมวลต่างกันให้เริ่ม
เคลื่อนที่และแรงที่ใช้ในการ
ท าให้วัตถุที่มีมวลต่างกัน 
หยุดการเคลื่อนที่ได้ จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น หรือมี
การเพ่ิมเติมความคิดเห็น 

ไม่สามารถใช้
ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับแรงที่
ใช้ในการแตะให้วัตถุ
ที่มีมวลต่างกันให้เริ่ม
เคลื่อนที่และแรงที่ใช้
ในการท าให้วัตถุที่มี
มวลต่างกัน หยุดการ
เคลื่อนที่ได้ แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
 

S7 การพยากรณ ์ พยากรณแ์รงทีใ่ช้
ในการท าให้วัตถุ
มวลต่างกันหยุด
การเคลื่อนที ่

สามารถพยากรณ์พยากรณ์
แรงที่ใช้ในการท าให้วัตถุ
มวลต่างกันหยุดการ
เคลื่อนที่โดยอาศัยข้อมูล
หรือความรู้ที่มีอยู่ ได้ด้วย
ตัวเอง 

สามารถพยากรณ์ค่าของแรง
ที่อ่านได้เมื่อเพ่ิมถุงทรายเป็น     
2 ถุง พยากรณ์แรงที่ใช้ใน
การท าให้วัตถุมวลต่างกัน
หยุดการเคลื่อนที่ จากการ
ชี แนะของครูและผู้อื่น 

ไม่สามารถพยากรณ์
แรงที่ใช้ในการท าให้
วัตถุมวลต่างกันหยุด
การเคลื่อนที ่แม้ว่า
จะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อืน่ 

S8 การลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

ลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าขวดที่มี
ทรายปริมาณ
ต่างกัน มีมวล
ต่างกัน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าขวดที่มีทราย
ปริมาณต่างกัน มีมวล
ต่างกันได้อย่างถูกต้องได้
ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าขวดที่มีทราย
ปริมาณต่างกัน มีมวลต่างกัน
ได้อย่างถูกต้อง จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถ         
ลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าขวดที่มี
ทรายปริมาณต่างกัน 
มีมวลต่างกันได้ 
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
จากการกิจกรรม
ได้ว่าขวดที่มีมวล
มากจะต้องใช้แรง
กระท าต่อขวด
มากกว่า เพื่อให้
ขวดเคลื่อนที่หรือ
หยุดการเคลื่อนที่ 
และลงข้อสรุปวัตถุ
ที่มีมวลมาก จะ
ต้านการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ยาก 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการกิจกรรมได้
ว่าขวดที่มีมวลมากจะต้อง
ใช้แรงกระท าต่อขวด
มากกว่า เพื่อให้ขวด
เคลื่อนที่หรือหยุดการ
เคลื่อนที่ และลงข้อสรุป
วัตถุที่มีมวลมาก จะต้าน
การเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ยากได้ด้วย
ตนเอง 

ตีความหมายข้อมูลจากการ
กิจกรรมได้ว่าขวดที่มีมวล
มากจะต้องใช้แรงกระท าต่อ
ขวดมากกว่า เพื่อให้ขวด
เคลื่อนที่หรือหยุดการ
เคลื่อนที่ และลงข้อสรุปวัตถุ
ที่มีมวลมาก จะต้านการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้
ยากจากการชี แนะจากครู
และผู้อื่น 

ไม่สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการกิจกรรมได้
ว่าขวดที่มีมวลมาก
จะต้องใช้แรงกระท า
ต่อขวดมากกว่า 
เพื่อให้ขวดเคลื่อนที่
หรือหยุดการ
เคลื่อนที่ และลง
ข้อสรุปวัตถุที่มีมวล
มาก จะต้านการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ยาก
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การสื่อสาร น าเสนอข้อมูลจาก

การสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้  โดยอาศัย
การชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มวลกับการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
แม้ว่าจะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อืน่ 

C5 ความร่วมมือ ท างานร่วมกับผู้อื่น
ในการสังเกตและ
อภิปราย
ความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ
รวมทั งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกตและ
อภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุรวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตั งแต่เริ่มต้นจน
ส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกตและ
อภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุรวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นบางช่วงเวลาที่ท า
กิจกรรม 

ไม่สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกตและ
อภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุรวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตลอดเวลาที่ท า
กิจกรรม 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 มวลและน้ าหนัก (1.5 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี  ในแบบ
บันทึกกิจกรรม หน้า 105 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ    
ผังมโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 119 

3. นักเรียนกลบัไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน 
ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 90 อีกครั ง โดยถ้าค าตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจ
แก้ไขค าตอบด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี ครูอาจน า
สถานการณ์ (หรือค าถาม) ในรูปน าบทในหนังสือเรียน หน้า104 มาร่วม
กันอภิปรายค าตอบกับนักเรียนอีกครั ง ดังนี  “นักบินอวกาศที่ปฏิบัติ
ภารกิจในอวกาศมีน  าหนักหรือไม่” ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนว
ทางการตอบค าถาม เช่น นักบินอวกาศไม่มีน  าหนัก เพราะในอวกาศไม่
มีแรงโน้มถ่วงของโลกกระท าต่อนักบินอวกาศ นักเรียนอาจมีค าตอบที่
แตกต่างจากนี  ครูควรเน้นให้นักเรียนตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบ 

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 น าเสนอค าตอบหน้าชั นเรียน ถ้า
ค าตอบยังไม่ถูกต้องครูน าอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพิ่มเติมเพื่อแก้ไข
แนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า เพื่อออกแบบและสร้าง
เครื่องชั่งสปริงของตนเอง  
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 สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรู้จากบทนี้ตามความเขา้ใจของนักเรยีน 
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  แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

มวลไม่เปลี่ยนแปลง แต่น้ าหนักเปลี่ยนแปลง 
โดยน้ าหนักจะเพิ่มขึน้ 
 

มวลไม่เปลี่ยนแปลง แต่น้ าหนักเปลี่ยนแปลง โดยน้ าหนกัจะลดลง จนเกือบจะ
ไม่มีน้ าหนัก 
 

รถบรรทุกจะหยุดได้ยากกว่า เพราะรถบรรทุกมีมวลมากกว่า จึงเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ยากกว่า 
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ไม่เท่ากัน โดยแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณยอดเขาจะมีคา่น้อยกว่าบริเวณเชิงเขา 
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แรงที่ใช้ในการโยนลูกบอลแต่ละลูกแตกต่างกัน นัทต้องออกแรงมากที่สุดเมื่อโยน
ลูกบอล C ซึ่งมีมวลมากที่สุด และออกแรงน้อยลง เมื่อโยนลูกบอล A และ B ซึ่งมี
มวลน้อยลงตามล าดบั 
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การออกแบบขึ้นอยู่กับความคิดของนักเรยีน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี  นักเรียนสามารถ 

1. บรรยายลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เมือ่มีวัตถุ
ต่างชนิดกันมากั นแสง 

2. จ าแนกวัตถุที่ใช้กันแสงโดยใช้ลักษณะการ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นเกณฑ ์

 

แนวคิดส าคัญ  
เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั นแสงจะ

ท าให้มองเห็นสิ่งเหล่านั นได้ต่างกัน จึงใช้ลักษณะการ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกวัตถุนั น ๆ 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องที่ 1  การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ  ผ่านวัตถุที่น ามา

กั้น 
ค าส าคัญ ตัวกลางของแสง (optical medium) 
กิจกรรมที่ 1  ลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อ

มีวัตถุมากั นแสง 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1 หน้า 123-134  

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1  หน้า 110-119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   บทที่ 2 ตัวกลางของแสง 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ กิจกรรมที่ 1 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S3 การใช้จ านวน  

S4 การจ าแนกประเภท  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

 

S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  

S7 การพยากรณ ์  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S9 การตั งสมมติฐาน  

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C1 การสร้างสรรค ์  

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C3 การแก้ปัญหา  

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครบูันทึกแนวคิดที่ได้จากการฟังการสนทนาและการอภิปราย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สามารถแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนและต่อยอดแนวคิดที่ถูกต้อง 
 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางโปร่งแสง เราจะสังเกตเห็น   
สิ่งเหล่านั นมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ (New York 
Science Teacher, 2017) 

เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางโปร่งแสง เราจะสังเกตเห็นสิ่ง
เหล่านั นมีลักษณะไม่เหมือนเดิม โดยภาพที่เห็นอาจไม่ชัดเจน    
โดยอาจมีรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิม 
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บทนี้เริ่มต้นอย่างไร (0.5 ชั่วโมง) 
1. ครทูบทวนบทความรู้พื นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับแสงและการ

มองเห็นซึ่งเคยเรียนผ่านมาแล้วในชั นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
ค าถาม ดังนี  

1.1 เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร (ถ้าสิ่งนั นเป็นแหล่งก าเนิดแสง 
จะมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสงเข้าสู่ตาโดยตรง แต่ถ้าสิ่งนั นไม่ได้
เป็นแหล่งก าเนิดแสง จะต้องมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสงกระทบ
วัตถุนั นเข้าสู่ตาเรา จึงท าให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้) 

1.2 แสงเคลื่อนที่อย่างไร (แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและออกจาก
แหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทาง) 

2. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับตัวกลางของแสงโดยให้นักเรียน
อ่านหนังสือเรียน บทที่ 2 ของหน่วยที่ 3 โดยเริ่มจากการอ่าน ชื่อ
หน่วย ชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท จากนั นครู
ซักถามว่าเมื่อจบบทเรียนนี  นักเรียนจะสามารถท าอะไรได้บ้าง 
(บรรยายลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เมื่อมีวัตถุต่างชนิดมากั นแสง 
และจ าแนกวัตถุที่ใช้กั นแสงโดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆ นั น
เป็นเกณฑ์)  

3. นักเรียนอ่านชื่อบท แนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 124 
จากนั นร่วมกันอภิปรายว่าในบทนี จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เมื่อมีวัตถุต่างชนิดกันมากั นแสง) 

4. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 124 โดยครูอาจใช้วิธีฝึก
การอ่านที่เหมาะสมกับนักเรียน จากนั นให้นักเรียนอภิปรายเนื  อ
เรื่องที่อ่านเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ด้วยค าถาม ดังนี  
4.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ

ของตนเอง เช่น เห็นต้นไม้ ถนน รถยนต์ หมอก ควันไฟ) 
4.2 สถานการณ์ในรูปนี ส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่หรือไม่ 

อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ส่งผลท า
ให้ไม่สามารถมองเห็นรถยนต์ที่สวนทางมาได)้ 

4.3 สถานการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตัวกลางของแสงหรือไม่ อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี  
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5. ครูชักชวนนักเรียนท าส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 110 โดยอ่านชื่อหน่วย ชื่อบท 

6. นักเรียนอ่านค าถาม ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเก่ียวกับ
ค าถามแต่ละขอ้จนแน่ใจว่านักเรยีนสามารถท าได้ด้วยตนเองจึงให้
นักเรียนตอบค าถาม โดยค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกนัและ
ค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

7. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเก่ียวกับตัวกลางของแสงอย่างไรบ้าง ครูอาจสุ่มให้นักเรียน 
2-3 คน น าเสนอค าตอบของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยค าตอบแต่จะ
ให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบค าตอบของตนเองอีกครั งหลังจาก
เรียนจบบทเรียนนี แล้ว ทั งนี ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือ
แนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อแก้ไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อนใหถู้กต้อง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

  ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้อ่าน
เรื่องที่ 1 การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุ
ที่น ามากั นแสง ครูอาจเตรียมอุปกรณ์สื่อ
การสอนมาแสดงเพื่อช่วยให้นักเรียน
เข้ า ใจ เรื่ องที่ อ่ านมากยิ่ งขึ น  ได้แก่  
ตัวกลางของแสง ซึ่งเป็นวัตถุที่แสงผ่าน
ได้  เช่น  กระจกใส แว่นตากันแดด 
กระดาษไข น  า และวัตถุทึบแสง ซึ่งเป็น
วั ตถุ ที่ แ ส ง ไม่ ส ามารถผ่ าน ได้  เ ช่ น 
กระดาษแข็ง กระจกเงา 
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ นอยู่กบัความรู้เดิมของนักเรียน 
แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทึบ 

ร่มทึบเป็นวัตถุทึบแสง ซึ่งแสงไม่
สามารถผ่านได้จึงสามารถน ามาใช้   
กันแดดได ้
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เรื่องที่ 1 การมองเห็นสิง่ต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่น ามากั้น   
 

ในเรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมองเห็น   
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่น ามากั นแสง ซึ่งมีการจ าแนกวัตถุที่
น ามากั นแสงโดยใช้ลักษณะการมองเห็นเป็นเกณฑ์ โดย
วัตถุที่แสงผ่านได้เรียกว่าตัวกลางของแสง ส่วนวัตถุที่แสง
ผ่านไม่ได้เรียกว่าวัตถุทึบแสง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายและบอกความแตกต่างระหว่างตัวกลางของแสง
และวัตถุทึบแสง 

2. สังเกตและจ าแนกวัตถุที่น ามาใช้กั นแสงตามลักษณะ
การมองเห็นเปลวเทียนไขเมื่อมองผ่านวัตถุนั น ๆ  

เวลา 2.5 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

แผ่นไม้ เทียนไข กระดาษแก้วสีต่าง ๆ กระดาษไข 
กระจกฝ้า แผ่นพลาสติกขุ่น กระดาษแข็ง ไม้ขีดไฟ แผ่น
พลาสติก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้

1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1  หน้า 126-131 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1  หน้า 110-116 
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แนวการจัดการเรียนรู ้(30 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 
 

1. ครูน าสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระจกเงา กระจกใส แว่นกันแดด กระดาษไข 
น  า มาให้นักเรียนลองจ าแนกตามความเข้าใจของตนเองโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับแสงและการมองเห็น ครูให้นักเรียนบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจัด
กลุ่มและอธิบายว่าสามารถจัดสิ่งของต่าง ๆ ได้กี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี
อะไรบ้าง 

 
ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (20 นาที) 
 

2. นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 
126 จากนั นนักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจของตนเอง ครูบันทึก
ค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบกับค าตอบ
หลังจากอ่านเนื อเรื่อง 

3. นักเรียนอ่านค าในค าส าคัญ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก
นักเรียนอ่านไม่ได้ ครูควรสอนการอ่านให้ถูกต้อง ) ครูชักชวนให้
นักเรียนหาความหมายของค าต่าง ๆ จากการอ่านเนื อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

จากนั นร่วมกันอภิปรายใจความส าคัญตามแนวค าถาม ดังนี  
4.1 เรามองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ เพราะเหตุใด (เพราะมีแสงจากวัตถุมา

เข้าตาของเรา)  
4.2 ตัวกลางของแสงคืออะไร (วัตถุที่กั นแสงแล้วแสงผ่านได้) 
4.3 วัตถุทึบแสงคืออะไร (วัตถุที่กั นแสงแล้วแสงผ่านไม่ได้) 

 
ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที) 
 

5. ครชูักชวนนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่าตัวกลางของ
แสงเป็นวัตถุที่แสงผ่านได้ ส่วนวัตถุที่แสงผ่านไม่ได้เป็นวัตถุทึบแสง 

6. นักเรียนตอบค าถามจากเรื ่องที ่อ ่านในรู ้หรือยัง ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 110 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียน
ในรู้หรือยังกับค าตอบที่ เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
นอกจากนั นนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการจ าแนกสิ่งของต่าง ๆ ที่ครู

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการอ่านเนื อเรื่อง 
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น ามาในตอนต้นอีกครั งโดยสิ่งของดังกล่าวจัดแบ่งได้เป็นกลุ่มตัวกลาง
ของแสงและวัตถุทึบแสง 

8. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่านตามค าถามที่ว่า 
ตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสงท าให้เรามองเห็นวัตถุได้ชัดเจน
ต่างกันอย่างไร ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยั งไม่
เฉลยค าตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม
ต่อไป 

9. นักเรียนอ่านและร่วมกันอภิปรายเกร็ดน่ารู้ในหนังสือเรียน หน้า 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่ 1 ลักษณะการมองเห็นต่างกัน
อย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั นแสง การท า
กิจกรรมนี  นักเรียนจะต้องสังเกตและ
จ าแนกวัตถุที่น ามาใช้กั นแสงตามลักษณะ
การมองเห็น ครูควรเตรียมห้องเรียนให้
มืดเพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตแสงจาก
เปลวเทียนไขได้ชัดเจน 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุที่แสงผ่านได ้
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มี 2 ประเภท คือ ตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสง 

วัตถุที่แสงไม่สามารถผา่นได ้
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กิจกรรมที่ 1 ลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง 
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและจ าแนกวัตถุที่ใช้

กันแสง โดยใช้ลักษณะการมองเห็นแหล่งก าเนิดแสงเมื่อมอง
ผ่านวัตถุนั น ๆ เป็นเกณฑ์ 

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกตและจ าแนกวัตถุที่น ามาใช้กั นแสงตามลักษณะ

การมองเห็นเปลวเทียนไขเมื่อมองผ่านวัตถุนั น ๆ  

วัสดุ อปุกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. แผ่นไม ้   1 แผ่น 
2. กระดาษไข  1 แผ่น 
3. กระดาษแข็ง  1 แผ่น 
4. เทียนไข    1 เล่ม 
5. กระจกฝ้า   1 แผ่น 
6. ไม้ขีดไฟ   1 กลัก 
7. กระดาษแก้วสีต่าง ๆ  2 แผ่น 
8. แผ่นพลาสติกสีขุ่น  1 แผ่น 
9. แผ่นพลาสติกใส   1 แผ่น 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1   การสังเกต 
S4   การจ าแนกประเภท 
S7   การพยากรณ ์
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูแ้ละแหล่งเรียนรู ้

1. หนังสือเรียน ป.4 เล่ม 1  หน้า 128-126 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เล่ม 1 หน้า 111-115  

3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องมองเห็นต่างกัน
อย่างไรเมื่อมีวัตถุกั น http://ipst.me/8049  
 

 
 
 

 

 

http://ipst.me/8049


293       คู่มือครูรายวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เลม่ 1  |  หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน โดยแจกกระจกใสให้นักเรียนมองวัตถุต่าง ๆ ผ่าน
กระจกใส ครูน าเตรียมแก้วที่บรรจุน  าร้อน แล้วให้นักเรียนน ากระจกใสมา
อังที่ปากแก้ว จากนั นให้นักเรียนมองวัตถุต่าง ๆ ผ่านกระจกอีกครั ง ครู
ซักถามด้วยค าถาม ดังนี   
1.1 การมองวัตถุต่าง ๆ ผ่านกระจกใสก่อนและหลังการน ากระจกใสมาอัง 

ความร้อนจากแก้วน  าร้อนต่างกันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น ต่างกัน เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ ผ่านกระจกใส
ในตอนแรก จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน แต่เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ ผ่าน
กระจกที่น ามาอังที่ปากแก้วแล้ว จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ แต่ไม่
ชัดเจน) 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากหนังสือเรียนหน้า 128
จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน โดยใช้
ค าถาม ดังนี  

2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การมองเห็นเปลว
เทียนไขเมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่น ามากั น และการจ าแนกวัตถุตาม
ลักษณะการมองเห็น) 

2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรือ่งนี ด้วยวิธีใด (การสงัเกต) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (จ าแนกวัตถุที่น ามาใช้กั นแสงตาม

ลักษณะการมองเห็นเปลวเทียนไขเมื่อมองผ่านวัตถุนั นๆ) 
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 111  
4. นักเรียนอ่านสิ่งที่ต้องใช้ว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ซึ่งครูอาจน า

อุปกรณ์ต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์และวิธีใช้
อุปกรณ์ ครูอาจอธิบายหรือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมรวมทั งวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในกรณีที่นักเรียนไม่รู้จักอุปกรณ์นั น ๆ ทั งนี ครูยังไม่แจกอุปกรณ์ใด ๆ      
แก่นักเรียน 

5. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ในหนังสือเรียนหน้า 128 โดยครูอาจใช้วิธีการอ่าน
ที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจ
ขั นตอนการท ากิจกรรมทีละขั นจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ ครูน า
อภิปรายเกี่ยวกับขั นตอนการท ากิจกรรมตามแนวค าถาม ดังนี  
5.1 ขั นตอนแรกของการท ากิจกรรม นักเรียนต้องท าอะไร (สังเกตและ

อภิปรายลักษณะของวัตถุต่าง ๆ ที่จะน ามากั นแสง) 

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนี  
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5.2 เมื่อน ากระดาษไขมากั นแสง นักเรียนต้องสังเกตอะไร (ลักษณะการ
มองเห็นเปลวเทียนไขเมื่อมองผ่านกระดาษไข) 

5.3 กิจกรรมนี  นักเรียนต้องพยากรณ์เรื่องอะไร (ถ้ามองเปลวเทียนไขผ่าน
วัตถุกั นแสงชนิดต่าง ๆ ลักษณะการมองเห็นเปลวเทียนไขจะเป็น
อย่างไร) 

5.4 หลังจากตรวจสอบการพยากรณ์แล้ว นักเรียนต้องท าอะไรต่อไป 
(จ าแนกวัตถุที่น ามาใช้กั นแสง) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว นักเรียนจะได้
ปฏิบัติตามขั นตอน ดังนี  
6.1 ร่วมกันสังเกตและอภิปรายลักษณะของวัตถุต่าง ๆ ที่จะน ามากั นแสง 

(S1)(C5) 
6.2 น ากระดาษไขมากั นแสงแล้วสังเกตลักษณะการมองเห็นเปลวเทียนไข

เมื่อมองผ่านกระดาษไข บันทึกผล (S1) 
6.3 พยากรณ์และบันทึกว่าเมื่อมองเปลวเทียนไขโดยน าวัตถุอื่น ๆ มากั น

แสง ลักษณะการมองเห็นเปลวเทียนไขจะเป็นอย่างไร (S7)  
6.4 จ าแนกวัตถุที่น ามาใช้กั นแสง บันทึกผลการจ าแนกและเกณฑ์ที่ใช้ใน

การจ าแนก (S4)(C2, C5) 
6.5 ร่วมกันอภิปรายและลงความเห็นจากข้อมูลว่าวัตถุใดเป็นตัวกลาง

โปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง หรือวัตถุทึบแสง และน าเสนอ (S8)(C4, 
C5) 

6.6 ร่วมกันอภิปรายลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจ าแนกวัตถุออกเป็นตัวกลาง
โปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง (C5) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยอาจใช้ค าถาม
ดังนี  
7.1 นักเรียนใช้ข้อมูลใดมาเป็นพื นฐานในการพยากรณ์ลักษณะการ

มองเห็นเปลวเทียนไขผ่านวัตถุกั นแสงต่าง ๆ (จากการสังเกตลักษณะ
การมองเห็นเปลวเทียนไขเมื่อมองผ่านกระดาษไข) 

7.2 วัตถุกั นแสงใดเมื่อน ามากั นแสงจากเปลวเทียนไขแล้ว มองเห็นเปลว
เทียนไขได้ (กระจกฝ้า กระดาษแก้วสีต่าง ๆ แผ่นพลาสติกใส      แผ่น
พลาสติกขุ่น)  

7.3 การมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านวัตถุกั นแสงทุกชนิดจะมองเห็นได้
ชัดเจนเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (ความชัดเจนไม่เหมือนกัน เมื่อน า
แผ่นพลาสติกใส กระดาษแก้วสีต่าง ๆ มากั นแสงจากเปลว เทียนไข
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จะเห็นเปลวเทียนไขชัดเจน ส่วนกระจกฝ้าและแผ่นพลาสติกขุ่นจะ
มองเห็นเปลวเทียนไขไม่ชัดเจน)  

7.4 วัตถุกั นแสงใดบ้างที่น ามากั นแสงจากเปลวเทียนไขแล้วมองไม่เห็น
เปลวเทียนไข (แผ่นกระดาษแข็ง แผ่นไม้)  

7.5 เราสามารถจ าแนกวัตถุกั นแสงตามลักษณะการมองเห็นเปลวเทียนไข
ได้กี่ประเภท อะไรบ้าง (3 ประเภท คือ (1) วัตถุที่กั นแสงจากเปลว
เทียนไขแล้วมองเห็นเปลวเทียนไขชัดเจน (2) วัตถุที่กั นแสงจากเปลว
เทียนไขแล้วมองเห็นเปลวเทียนไขได้ แต่ไม่ชัดเจน (3) วัตถุที่กั นแสง
จากเปลวเทียนไขแล้วมองไม่เห็นเปลวเทียนไข)  

7.6 วัตถุกั นแสงชนิดใดบ้ าง เป็นตั วกลางของแสง เพราะเหตุ ใด            
(กระดาษไข กระจกฝ้า กระดาษแก้วสีต่าง ๆ แผ่นพลาสติกใส แผ่น
พลาสติกขุ่น เป็นตัวกลางของแสงเพราะแสงสามารถผ่านวัตถุดังกล่าว
ได้ ท าให้เรามองเห็นเปลวเทียนไขได้)  

7.7 วัตถุกั นแสงชนิดใดบ้างเป็นวัตถุทึบแสง เพราะเหตุใด (แผ่นไม้และ
กระดาษแข็ง เพราะแสงไม่สามารถผ่านวัตถุกั นแสงได้ ท าให้เรามอง
ไม่เห็นเปลวเทียนไข)  

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและน าเสนอเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นตัวกลาง
ของแสงและวัตถุทึบแสงดังนี  ตัวกลางของแสงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ตัวกลางโปร่งใส เป็นวัตถุที่กั นแสงจากเปลวเทียนไขแล้วมองเห็นเปลวเทียน
ไขชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงเป็นวัตถุที่กั นแสงจากเปลวเทียนไขแล้วสามารถ
มองเห็นเปลวเทียนไขได้แต่ไม่ชัดเจนและวัตถุทึบแสงเป็นวัตถุที่กั นแสงแล้ว
มองไม่เห็นเปลวเทียนไข  

9. ครูและนักเรียนร่วมกันลงข้อสรุปผลการท ากิจกรรมว่าเมื่อมีวัตถุกั นแสง
ชนิดต่าง ๆ มากั นแสง จะท าให้มองเห็นแสงจากเปลวเทียนแตกต่างกัน เรา
สามารถจ าแนกวัตถุกั นแสงโดยใช้ลักษณะการมองเห็นแสงเป็นเกณฑ์ได้ 3 
ประเภท คือ ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง  

10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบในฉันรู้อะไร โดยครูอาจเพิ่มค าถามใน
การอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง  

11. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่านสิ่งที่ได้
เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

12. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
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ค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามที่น าเสนอ 

13. ครูน าอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอนใด 
แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 115 

14. นักเรียนอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 130 ครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี  
จากนั นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื อเรื่อง ดังนี  
“ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน เพราะ
อากาศเป็นตัวกลางโปร่งใส แต่ถ้าวันใดมีหมอกควันหนาปกคลุม การ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร จะยังคงมองเห็นชัดเจนอยู่หรือไม่ และ
อากาศในบริเวณนั นเป็นตัวกลางชนิดใด” ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายแนวทางการตอบค าถาม เช่น ในวันที่มีหมอกควันหนาปกคลุม 
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จะไม่ชัดเจน เนื่องจากอากาศในบริเวณนั นเป็น
ตัวกลางโปร่งแสง นักเรียนอาจมีค าตอบที่แตกต่างจากนี  ครูควรเน้นให้
นักเรียนตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

 การจ าแนกตัวกลางของแสง แบ่งได้เป็นตัวกลางโปร่งใส และตัวกลางโปร่งแสง โดยเมื่อแสงกระทบ
ตัวกลางโปร่งใสแล้ว แสงจะผ่านตัวกลางเข้าสู่ตาได้โดยไม่เบนไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิม ท าให้มองเห็น
วัตถุผ่านตัวกลางโปร่งใสได้ชัดเจน ในส่วนของตัวกลางโปร่งแสง นักเรียนมักมีแนวคิดคลาดเคลื่อนว่าแสงจะ
เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งแสงเป็นแนวตรง โดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ (Sampson & 
Schleigh, 2013) ซึ่งในความเป็นจริงแสงจะกระทบตัวกลางโปร่งแสงแล้วเกิดการเบนทิศทางไปจาก      
แนวเดิมอย่างไม่เป็นระเบียบเข้าสู่ตา ท าให้มองเห็นวัตถุผ่านตัวกลางโปร่งแสงไม่ชัดเจน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สังเกตและจําแนกวัตถุท่ีนํามาใชกั้นแสงตามลักษณะการมองเห็นเปลว

เทียนไขเม่ือมองผานวัตถุนั้น ๆ 
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- วัตถุที่น ามากั้นแสง แล้วมองเห็นเปลวเทียนไขชัดเจน คือ กระดาษแก้วสีต่าง ๆ แผ่นพลาสติกใส 
- วัตถุที่น ามากั้นแสง แล้วมองเห็นเปลวเทียนไขไม่ชัดเจน คือ กระจกฝ้า แผ่นพลาสติกขุ่น 
- วัตถุที่น ามากั้นแสง แล้วมองไม่เห็นเปลวเทียนไข คือ แผ่นไม้ กระดาษแข็ง 

 

ลักษณะการมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านวัตถุที่น ามากั้นแสง 

แตกต่างกัน การมองเหน็เปลวเทียนไขเมื่อมองผ่านวัตถุต่างๆ ที่น ามากั้นแสงจะมี
ทั้งมองเห็นเปลวเทียนไขชัดเจน มองเห็นแต่ไม่ชัดเจน และมองไม่เหน็เปลวเทียนไข 

วัตถุทึบแสงคอืแผ่นไม้และกระดาษแข็ง เพราะแสงผ่านไม่ได้ 
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ตัวกลางของแสงคือ กระดาษไข กระจกฝ้า กระดาษแก้วสีต่าง ๆ  
แผ่นพลาสติกใส และแผ่นพลาสติกขุ่น เพราะแสงสามารถผ่านได้ 

แผ่นพลาสติกใสและกระดาษแก้วสีต่าง ๆ  เรียกว่าตัวกลางโปร่งใส 

กระดาษไข กระจกฝ้า และแผ่นพลาสติกขุ่น เรียกวา่ตวักลางโปร่งแสง 
 

เมื่อน าวัตถุกั้นแสงชนิดต่าง ๆ มากั้นแสงจากเปลวเทียนไข ท าให้การมองเห็น 
เปลวเทียนไขแตกต่างกัน 3 ลักษณะ ดังนี ้มองเห็นเปลวเทียนไขชัดเจน  
มองเห็นเปลวเทียนไขแต่ไม่ชัดเจน และมองไม่เห็นเปลวเทียนไข 
 

วัตถุแต่ละชนดิเมื่อน ามากัน้แสง ท าให้ลักษณะการมองเห็นแหล่งก าเนดิแสง
แตกต่างกัน  
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1 ลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง 
ระดับคะแนน 
3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
รหัส สิ่งที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
S1 การสังเกต  
S4 การจ าแนกประเภท  
S7 การพยากรณ ์  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต 
 

การบรรยายลักษณะ
การมองเห็นเปลว
เทียนไขผ่านวัตถุกั น
แสงชนิดต่างๆ 
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดและ
บรรยายสิ่งที่สังเกตจาก
การมองเห็นเปลวเทียนไข
ผ่านวัตถุกั นแสงชนิดต่างๆ 
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่
เพิ่มเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดและ
บรรยายสิ่งที่สังเกตจาก
การมองเห็นเปลวเทียนไข
ผ่านวัตถุกั นแสงชนิดต่างๆ 
ได้ จากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น หรือมีการ
เพิ่มเติมความคิดเห็น 

ไม่สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
และบรรยายสิง่ที่สังเกต
จากการมองเห็นเปลว
เทียนไขผ่านวัตถุกั น
แสงชนิดต่าง ๆ ได้ 
แม้ว่าจะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อืน่ 

S4 การจ าแนก
ประเภท 

 

การจัดกลุ่มวัตถุที่
น ามากั นแสงตาม
เกณฑ์ลักษณะการ
มองเห็นแหล่งก าเนิด
แสงเมื่อมองผ่านวัตถุ
กั นแสงนั น ๆ 

สามารถจ าแนกประเภท
วัตถุที่น ามากั นแสงได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถจ าแนกประเภท
วัตถุที่น ามากั นแสงได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถจ าแนก
ประเภทวัตถุที่น ามากั น
แสงตามเกณฑท์ี่
ก าหนดได้ แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น  

S7 การพยากรณ ์
 

การคาดการณ์ถึงผล
ที่จะเกิดขึ นเมื่อน า
วัตถุกั นแสงชนิดต่าง 
ๆ มากั นแสงจาก
เปลวเทียนไข 
 

สามารถคาดการณ์ลักษณะ
การมองเห็นเปลวเทียนไข
เมื่อมองผ่านวัตถุกั นแสง
ชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  
 

สามารถคาดการณ์
ลักษณะการมองเห็นเปลว
เทียนไขเมื่อมองผ่านวัตถุ
กั นแสงชนิดต่าง ๆ ได้ 
จากการชี แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 
 

ไม่สามารถคาดการณ์
ลักษณะการมองเห็น
เปลวเทียนไขเมื่อมอง
ผา่นวัตถุกั นแสงชนิด
ต่างๆ ได้ แม้วา่จะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 
 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าวัตถุใดเป็น
ตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง 
หรือวัตถุทึบแสง 

สามารถลงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ได้
อย่างถูกต้อง มีเหตุผล จาก
ความรู้หรือประสบการณ์
เดิมได้ด้วยตนเอง 
 

สามารถลงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ได้
อย่างถูกต้อง มีเหตุผล 
จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม จาก
การชี แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 
 

ไม่สามารถลงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง มี
เหตุผลได้ แม้วา่จะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหท์ักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับวัตถุที่เป็น
ตัวกลางของแสง
และวัตถุทึบแสง 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับวัตถุที่เป็น
ตัวกลางของแสงและ
วัตถุทึบแสงเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุ
ที่เป็นตัวกลางของแสงและ
วัตถุทึบแสงเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได้โดยอาศัยการ
ชี แนะจากครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถน าเสนอ
ข้อมูลจากการอภิปราย
เกี่ยวกับวัตถุที่เป็น
ตัวกลางของแสงและ
วัตถุทึบแสงเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการท า
กิจกรรม และการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
วัตถุที่เป็นตัวกลาง
ของแสงและวัตถุ
ทึบแสง รวมทั ง
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการท ากิจกรรม 
และการอภิปราย
เกี่ยวกับวัตถุที่เป็น
ตัวกลางของแสงและ
วัตถุทึบแสง รวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนตั งแต่เริ่มต้น
จนส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการท ากิจกรรม
และการร่วมกนัอภิปราย
เป็นครั งคราวเกี่ยวกับวัตถุ
ที่เป็นตัวกลางของแสงและ
วัตถุทึบแสง รวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น บางช่วง เวลาที่ท า
กิจกรรม 

ไม่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมและการ
อภิปรายเกี่ยวกับวัตถุที่
เป็นตัวกลางของแสง
และวัตถุทึบแสง 
ตลอดเวลาที่ท ากิจกรรม 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 ตัวกลางของแสง (2 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี  ในแบบ
บันทึกกิจกรรม หน้า 116 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบ
กับแผนภาพในหัวข้อรู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 132 

3. นักเรียนไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน 
ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 110 อีกครั ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจ
แก้ไขค าตอบด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี ครูอาจน า
สถานการณ์หรือค าถามจากรูปในหนังสือเรียนหน้า 124 มาร่วมกัน
อภิปรายค าตอบอีกครั ง 

4. นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ตัวกลางของแสงในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 117-118 จากนั นให้นักเรียนน าเสนอค าตอบหน้าชั น
เรียน ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้อง ครูอาจน าอภิปรายหรือให้สถานการณ์
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. ครอูาจชักชวนให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามในชวนคิด
ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 119 โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้เพื่อหาค าตอบ 

6. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า ในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 119 โดยร่วมกันอภิปรายเพื่อน าความรู้จากบทเรียนนั นมาใช้ใน
การเลือกวัสดุส าหรับประกอบหน้าต่างห้องเรียนเพื่อให้ภายใน
ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ 

7. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือ
เรียน หน้า 135 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความรู้
จากสิ่ งที่ ได้ เรียนรู้ ในหน่วยนี ว่ าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง ดังนี  
7.1 เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้กระจกฝ้าท าที่กั นอาบน  าแทนกระจกใส 

(เพราะต้องการให้แสงผ่านได้ คนภายนอกสามารถมองเห็นได้
แต่ไม่ชัดเจน ซึ่งจะมีประโยชน์หากคนที่อยู่ภายในเกิดอุบัติเหตุ
หกล้ม คนภายนอกจะสามารถสังเกตและช่วยเหลือได้) 

7.2 นอกจากการใช้กระจกฝ้ามาท าที่กั นอาบน  าแล้ว ยังมีสิ่งของ
ต่าง ๆ รอบตัวนักเรียนใดอีกบ้างที่น าหลักการเกี่ยวกับตัวกลาง
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ของแสงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น การติดฟิล์มที่กระจกรถยนต์) 

7.3 แว่นตากันแดดที่เราใช้ป้องกันสายตาจากแสงแดดจ้ าเป็น
ตัวกลางของแสงหรือไม่ ถ้าใช่ แว่นตากันแดดเป็นตัวกลางของ
แสงชนิดใด เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น แว่นกันแดดเป็นตัวกลางของแสงประเภทตัวกลาง
โปร่งแสง เพราะเมื่อมองผ่านแว่นตากันแดดแล้วสามารถเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน) 

8.   นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายเล่ม ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 120 
เพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดภาคเรียน หาก
นักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อน ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปราย
ค าตอบเพ่ือช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้อง 
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สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

วาดรูปหรือเขียนข้อความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ตาม 

ความเข้าใจของนักเรียน 
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แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท

 

ถุงพลาสติกที่ใช้ใสข่องร้อนอาจมีลักษณะเป็นถุงใสหรือถงุขุ่น จัดเป็นตัวกลางของ
แสงเพราะแสงสามารถผ่านได้ ถ้าเป็นถุงพลาสติกใส จะเปน็ตัวกลางโปร่งใส เพราะ
เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในถุงพลาสติกได้ชัดเจน แต่ถ้าเปน็ถุงพลาสติก
ขุ่น จะเป็นตัวกลางโปร่งแสง เพราะเราสามารถมองเหน็สิ่งตา่ง ๆ ทีอ่ยู่ใน
ถุงพลาสติกไดไ้ม่ชัดเจน 

กระจกที่ใชส้่องหน้าไมเ่ป็นตวักลางของแสง แต่เป็นวัตถทุึบแสง  

เพราะแสงไม่สามารถผ่านกระจกได้  

 



309       คู่มือครูรายวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เลม่ 1  |  หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน     

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุทึบแสง    

 ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ดา้นหลังวัตถุ A ได้ 

 ตัวกลางโปรง่แสง 

 สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลงัวัตถุ B ได้ แต่ไม่ชัดเจน 

 ตัวกลางโปรง่ใส 

 สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลงัวัตถุ C ได้ชัดเจน 

 

วัตถุที่ใช้ท าเป็นตัวกลางโปร่งใส เพราะเมือ่มอง
จากภายนอกแบบจ าลองพบว่าเราสามารถ
มองเห็นด้านในของแบบจ าลองได้ชัดเจน 
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กระจกหน้าตา่งที่เกิดเป็นฝ้าขาวเป็น
ตัวกลางโปรง่แสง เพราะท าให้มองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ข้างนอกไม่ชัดเจน 

 

ค าตอบขึ้นอยูก่ับแนวคิดและเหตุผลประกอบของนักเรียน เช่น วัสดุที่
น ามาท าเป็นหน้าต่างห้องเรยีนควรเป็นตัวกลางโปร่งใส เพราะแสงสวา่ง
ผ่านเข้ามาได้ โดยไม่ต้องเปิดหลอดไฟฟ้า และท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
ภายนอกได้ชดัเจน 
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   แนวค าตอบในทดสอบท้ายเล่ม 
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ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ดร. กุศลิน  มุสิกลุ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
คณะผู้จัดท าคู่มือครู 

ดร. กุศลิน  มุสิกุล   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางชุติมา  เตมียสถิต    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางกิ่งแก้ว  คูอมรพัฒนะ    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวดวงกมล  เหมะรัต   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววราภรณ์  ถิรสิร ิ   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวลัดดาวัลย์  แสงส าล ี  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร. เทพกัญญา  พรหมขัติแก้ว  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร. เบ็ญจวรรณ  หาญพิพัฒน์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร. พจนา  ดอกตาลยงค์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร. วันชัย  น้อยวงค ์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร. ณัฐธิดา  พรหมยอด      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร. เสาวลักษณ์  บัวอิน   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวรตพร  หลิน   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวภคมน  เนตรไสว   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวลักษมี  เปรมชัยพร  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวจีรนันท์  เพชรแก้ว  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวกมลลักษณ์  ถนัดกิจ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะบรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  สุตรา    ข้าราชการบ านาญ 
นางณัฐสรวง   ทิพานุกะ     ข้าราชการบ านาญ 
หม่อมหลวงพิณทอง  ทองแถม    ข้าราชการบ านาญ 

 
 
 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

The Institute for the Promotion of Teaching Science and 

Technology (IPST) www.ipst.ac.th 

http://www.ipst.ac.th/
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