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คําชี้แจง 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเนนเพ่ือตองการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถท่ี

ทัดเทียมกับนานาชาติ ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและ

การแกปญหาท่ีหลากหลาย มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไปนี้ โรงเรียนจะตองใชหลักสูตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) สสวท. จึงไดจัดทําหนังสือเรียนท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือใหโรงเรียนไดใชสําหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ เลม ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

เลมนี้ สสวท. ไดพัฒนาข้ึน เพ่ือนําไปใชประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี  ๔ เลม ๒ 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 ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก

คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และครูผูสอน จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงขอขอบคุณไว  ณ ท่ีนี้ 

สสวท. หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ เลม ๒      

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ จะเปนประโยชนแกครูและผูเก่ียวของทุกฝาย ท่ีจะชวยใหการจัด

การศึกษาดานวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีขอเสนอแนะใดท่ีจะทําใหคูมือครูเลมนี้

สมบูรณยิ่งข้ึน โปรดแจง สสวท. ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
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ก คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 

 วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต สํารวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลท่ีไดมาจัดระบบหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด 

นั่นคือใหไดท้ังกระบวนการและองคความรู   

 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญ ดังนี้  

1. เพ่ือใหเขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรูพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิทยาศาสตร และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหมีทักษะท่ีสําคัญในการสืบเสาะหาความรูและพัฒนาเทคโนโลยี 

4. เพ่ือใหตระหนักการมีผลกระทบซ่ึงกันและกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ

สภาพแวดลอม 

5. เพ่ือนําความรูในแนวคิดและทักษะตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและการดํารงชีวิต 

6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ แกปญหาและการจัดการ ทักษะใน

การสื่อสาร และความสามารถใน การประเมินและตัดสินใจ 

7. เพ่ือใหเปนผู ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2     ข 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คุณภาพของนักเรียนวิทยาศาสตร เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

 นักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ควรมีความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร 

ดังนี้   

1. เขาใจโครงสราง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน

แหลงท่ีอยู การทําหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของพืช และการทํางานของระบบยอยอาหารของมนุษย  

2. เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย        

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและผันกลับไมได และการแยกสารอยางงาย 

3. เขาใจลักษณะของแรงโนมถวงของโลก แรงลัพธ แรงเสียดทาน แรงไฟฟาและผลของแรงตางๆ ผลท่ี

เกิดจากแรงกระทําตอวัตถุ ความดัน หลักการท่ีมีตอวัตถุ วงจรไฟฟาอยางงาย ปรากฏการณเบื้องตน

ของเสียง และแสง  

4. เขาใจปรากฏการณการข้ึนและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร องคประกอบ

ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษ การข้ึน

และตกของกลุมดาวฤกษ การใชแผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชนของเทคโนโลยี

อวกาศ 

5.  เขาใจลักษณะของแหลงน้ํา วัฏจักรน้ํา กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง น้ําคางแข็ง หยาดน้ําฟา 

กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใชประโยชนหินและแร การเกิดซากดึกดําบรรพ การเกิดลมบก 

ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ

ปรากฏการณเรือนกระจก  

6. คนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประเมินความนาเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกขอมูลใชเหตุผลเชิงตรรกะ

ในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํางานรวมกัน เขาใจสิทธิและหนาท่ี

ของตน เคารพสิทธิของผูอ่ืน 

7. ต้ังคําถามหรือกําหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรูตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ คาดคะเน

คําตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานท่ีสอดคลองกับคําถามหรือปญหาท่ีจะสํารวจตรวจสอบ 

วางแผนและสํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการ

เก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

8.  วิเคราะหขอมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธของขอมูลท่ีมาจากการสํารวจตรวจสอบใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบไดอยางมีเหตุผลและหลักฐาน

อางอิง 

9.  แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน ในสิ่งท่ีจะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความ

สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในขอมูลท่ีมีหลักฐานอางอิง และรับฟงความ

คิดเห็นผูอ่ืน 
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10.  แสดงความรับผิดชอบดวยการทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมุงม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซ่ือสัตย จน

งานลุลวงเปนผลสําเร็จ และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

11. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ในการดํารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคนและศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ 

12.  แสดงถึงความซาบซ้ึง หวงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกับการใช การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
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ทักษะที่สําคัญในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

 

ทักษะสําคัญท่ีครูผูสอนจําเปนตองพัฒนาใหเกิดข้ึนกับนักเรียนเม่ือมีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills) 

การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสู         

การสืบเสาะคนหาผานการสังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง และวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือนําขอมูล สารสนเทศและ

หลักฐานเชิงประจักษมาสรางคําอธิบายเก่ียวกับแนวคิดหรือองคความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยางสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไมลงความคิดเห็นของ     

ผูสังเกตลงไปดวย ประสาทสัมผัสท้ัง 5 อยาง ไดแก การดู การฟงเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เปนความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ จากเครื่องมือท่ีเลือกใชออกมาเปน

ตัวเลขไดถูกตองและรวดเร็ว พรอมระบุหนวยของการวัดไดอยางถูกตอง  

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) เปนความสามารถในการคาดการณอยางมี

หลักการเก่ียวกับเหตุการณหรือปรากฏการณ โดยใชขอมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ท่ีเคย

เก็บรวบรวมไวในอดีต 

ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying)  เปนความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุม

สิ่งตาง ๆ ท่ีสนใจ เชน วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุตาง ๆ หรือปรากฏการณท่ีตองการศึกษาออกเปน

หมวดหมู นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑหรือลักษณะรวมลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งของสิ่งตาง ๆ ท่ีตองการจําแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ 

คือ พ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง ในท่ีนี้อาจเปนตําแหนง รูปราง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหลานี้อาจมีความสัมพันธกัน 

ดังนี้ 
 

การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

(Relationship between Space and Space) 

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สั ม พันธ กั น ระหว า ง พ้ื น ท่ี ท่ี วั ต ถุ ต า งๆ 

ครอบครอง 
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การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา 

(Relationship between Space and Time)  

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สัมพันธกันระหวางพ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง

เม่ือเวลาผานไป 

ทักษะการใชจํานวน (Using Number) เปนความสามารถในการใชความรูสึกเชิงจํานวน และ

การคํานวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งท่ีสังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล (Organizing and Communicating Data) 

เปนความสามารถในการนําผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหลงตาง ๆ มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบท่ี

มีความหมายหรือมีความสัมพันธกันมากข้ึน จนงายตอการทําความเขาใจหรือเห็นแบบรูปของขอมูล นอกจากนี้

ยังรวมถึงความสามารถในการนําขอมูลมาจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 

สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลมากข้ึน  

ทักษะการพยากรณ (Predicting) เปนความสามารถในบอกผลลัพธของปรากฏการณ สถานการณ 

การสังเกต การทดลองท่ีไดจากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณท่ี

แมนยําจึงเปนผลมาจากการสังเกตท่ีรอบคอบ การวัดท่ีถูกตอง การบันทึก และการจัดกระทํากับขอมูลอยาง

เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนจะทําการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานคําตอบท่ีคิด

ลวงหนาท่ียังไมรูมากอน หรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมากอน การตั้งสมมติฐานหรือคําตอบท่ีคิดไว

ลวงหนามักกลาวไวเปนขอความท่ีบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ซ่ึงอาจเปนไปตามท่ี

คาดการณไวหรือไมก็ได  

ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เปนความสามารถในการ

กําหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในสมมติฐานของการทดลอง หรือท่ีเก่ียวของกับการทดลอง 

ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได 

ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เปนความสามารถในการ

กําหนดตัวแปรตาง ๆ ท้ังตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ใหสอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน แตอาจ

สงผลตอผลการทดลอง หากไมควบคุมใหเหมือนกันหรือเทากัน ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ไดแก       

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ซ่ึงลวนเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ดังนี้ 

ตัวแปรตน  

(Independent Variable) 

สิ่งท่ีเปนตนเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงตองจัด

สถานการณใหมีสิ่งนี้แตกตางกัน 
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ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 

สิ่งท่ีเปนผลจากการจัดสถานการณบางอยางให

แตกตางกัน และเราตองสังเกต วัด หรือติดตามดู 

ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี

(Controlled Variable) 

สิ่งตาง ๆ ท่ีอาจสงผลตอการจัดสถานการณ จึงตองจัด

สิ่งเหลานี้ใหเหมือนกันหรือเทากัน เพ่ือใหม่ันใจวาผล

จากการจัดสถานการณเกิดจากตัวแปรตนเทานั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การออกแบบการ

ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเปนความสามารถในการ

ออกแบบและวางแผนการทดลองไดอยางรอบคอบ และสอดคลองกับคําถามการทดลองและสมมติฐาน รวมถึง

ความสามารถในการดําเนินการทดลองไดตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองไดละเอียด 

ครบถวน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting and Making Conclusion) 

ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของขอมูลท่ีมีอยู ตลอดจน

ความสามารถในการสรุปความสัมพันธของขอมูลท้ังหมด 

ทักษะการสรางแบบจําลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสรางและใชสิ่งท่ีทํา

ข้ึนมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาหรือสนใจ เชน กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสามารถในการนําเสนอขอมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจในรูป

ของแบบจําลองแบบตาง ๆ  

 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 

ราชบัณฑิตยสถานไดระบุทักษะท่ีจําเปนแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคลองกับสมรรถนะท่ีควรมีในพลเมือง  

ยุคใหมรวม 7 ดาน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 

ในระดับประถมศึกษาจะเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ ดังตอไปนี้ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใชเหตุผลท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับสถานการณ มีการคิดอยางเปนระบบ วิเคราะห และประเมินหลักฐานและขอคิดเห็นดวยมุมมองท่ี

หลากหลาย สังเคราะห แปลความหมาย และจัดทําขอสรุป สะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใช

ประสบการณและกระบวนการเรียนรู 

การแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง การแกปญหาท่ีไมคุนเคย หรือปญหาใหมได โดยอาจ

ใชความรู ทักษะ วิธีการและประสบการณท่ีเคยรูมาแลว หรือการสืบเสาะหาความรู วิธีการใหมมาใชแกปญหา

ก็ได  นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือทําความเขาใจมุมมองท่ีแตกตาง หลากหลายเพ่ือใหไดวิธีแกปญหาท่ีดี

มากข้ึน 
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การส่ือสาร (Communications) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารไดอยางชัดเจน เชื่อมโยง 

เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองตาง ๆ แลวสื่อสารโดยการใชคําพูด ไมใชคําพูดหรือการเขียน เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ

ไดหลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงคนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการฟงอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเขาใจ

ความหมายของผูสงสาร  

ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง การแสดงความสามารถในการทํางานรวมกับคนกลุมตาง ๆ 

ท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพและใหเกียรติ มีความยืดหยุนและยินดีท่ีจะประนีประนอม เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย การทํางาน พรอมท้ังยอมรับและแสดงความรับผิดชอบตองานท่ีทํารวมกัน และเห็นคุณคาของ

ผลงานท่ีพัฒนาข้ึนจากสมาชิกแตละคนในทีม 

การสรางสรรค (Creativity) หมายถึง การใชเทคนิคท่ีหลากหลายในการสรางสรรคแนวคิด เชน 

การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาตอยอดแนวคิดเดิม หรือไดแนวคิดใหม และ

ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงใหไดแนวคิดท่ีจะสงผลให

ความพยายามอยางสรางสรรคนี้เปนไปไดมากท่ีสุด 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology 

(ICT)) หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเปนเครื่องมือในการสืบคน จัดกระทํา 

ประเมินและสื่อสารขอมูลความรูตลอดจนรูเทาทันสื่อโดยการใชสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน (concept map)  

รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เลม 2 
 

 

 

 

เนื้อหาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เลม 2 

หนวยท่ี 4 วัสดุและสสาร 
หนวยท่ี 5 โลกและอวกาศ 

การนําไฟฟา 

การข้ึนและตกและ

รูปรางของดวงจันทร 

ของแข็ง 

ระบบสุริยะ 

ไดแก ไดแก 

ประกอบดวย 

ความแข็งของวัสดุ 

สภาพยืดหยุนของวัสดุ 

การนําความรอนของวัสดุ 

ของเหลว 

แกส 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง วิทยาศาสตร ป.4 เลม 2 

 

ตัวช้ีวัดช้ันป สาระการเรียนรูแกนกลาง 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เปรียบเทียบสมบัติทาง

กายภาพ ดานความแข็ง 

สภาพยืดหยุน การนาความ

รอน และการนาไฟฟาของ

วัสดุโดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษจากการทดลองและ

ระบุการนาสมบัติเรื่องความ

แข็ง สภาพยืดหยุน การนา

ความรอน และการนาไฟฟา

ของวัสดุไปใชในชีวิตประจา

วัน ผานกระบวนการ

ออกแบบชิ้นงาน  

วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน วัสดุท่ีมี

ความแข็งจะทนตอแรงขูดขีด วัสดุท่ีมีสภาพยืดหยุนจะ

เปลี่ยนแปลงรูปรางเม่ือมีแรงมากระทําและกลับสภาพ

เดิมได วัสดุท่ีนําความรอนจะรอนไดเร็วเม่ือไดรับความ

รอน และวัสดุท่ีนําไฟฟาได จะใหกระแสไฟฟาไหลผาน

ได ดังนั้น จึงอาจนําสมบัติตาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือใชใน

กระบวนการออกแบบชิ้นงานเ พ่ือใชประโยชน ใน

ชีวิตประจําวัน 

 

มาตรฐาน ว ๒.๑ แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืน

โดยการอภิปรายเก่ียวกับ

สมบัติทางกายภาพของวัสดุ

อยางมีเหตุผลจากการทดลอง  

 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เปรียบเทียบสมบัติของสสาร

ท้ัง ๓ สถานะ จากขอมูลท่ีได

จากการสังเกตมวล การ

ตองการท่ีอยู รูปรางและ

ปริมาตรของสสาร  

วัสดุเปนสสารเพราะมีมวลและตองการท่ีอยู สสารมี

สถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือแกส ของแข็งมี

ปริมาตรและรูปรางคงท่ี ของเหลวมีปริมาตรคงท่ีแตมี

รูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะสวนท่ีบรรจุของเหลว 

สวนแกสมีปริมาตรและรูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ี

บรรจุ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวล และ

ปริมาตรของสสารท้ัง ๓ 

สถานะ  

 

มาตรฐาน ว ๒.๒ ระบุผลของแรงโนมถวงท่ีมี

ตอวัตถุจากหลักฐานเชิง

ประจักษ  

แรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดท่ีโลกกระทําตอวัตถุมี

ทิศทางเขาสูศูนยกลางโลกและเปนแรงไมสัมผัส แรง

ดึงดูดท่ีโลกกระทํากับวัตถุหนึ่ง ๆ ทําใหวัตถุตกลงสูพ้ืน
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โลก และทําใหวัตถุมีน้ําหนัก วัดน้ําหนักของวัตถุไดจาก

เครื่องชั่งสปริง น้ําหนักของวัตถุข้ึนกับมวลของวัตถุ โดย

วัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ําหนักมาก วัตถุท่ีมีมวลนอยจะมี

น้ําหนักนอย 

มาตรฐาน ว ๒.๒ ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัด

น้ําหนักของวัตถุ  

 

มาตรฐาน ว ๒.๒ บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผล

ต อการ เปลี่ ยนแปลงการ

เ ค ลื่ อ น ท่ี ข อ ง วั ต ถุ จ า ก

หลักฐานเชิงประจักษ 

มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารท้ังหมดท่ีประกอบกันเปน

วัตถุซ่ึงมีผลตอความยากงายในการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุวัตถุท่ีมีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีไดยากกวาวัตถุท่ีมีมวลนอย 

ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อท้ังหมดของ

วัตถุนั้นแลวยังหมายถึงการตานการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุนั้นดวย 

มาตรฐาน ว ๒.๓ จําแนกวัตถุเปนตัวกลาง

โปรงใส ตัวกลางโปรงแสง 

และวัตถุทึบแสง โดยใช

ลักษณะการมองเห็นสิ่งตาง 

ๆ ผานวัตถุนั้นเปนเกณฑ

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

เม่ือมองสิ่งตาง ๆ โดยมีวัตถุตางชนิดกันมาก้ัน จะทําให

การมองเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตางกัน จึงจําแนกวัตถุท่ีมาก้ัน

แสงออกเปนตัวกลางโปรงใส ซ่ึงทําใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ 

ไดชัดเจน ตัวกลางโปรงแสงทําใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดไม

ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทําใหมองไมเห็นสิ่งตาง ๆ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ อธิบายแบบรูปเสนทางการ

ข้ึนและตกของดวงจันทร 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  

ดวงจันทรเปนบริวารของโลก โดยดวงจันทรโคจรรอบ

โลกพรอมกับหมุนรอบตัวเอง ขณะท่ีโลกก็หมุนรอบ

ตัวเองดวยเชนกัน การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศ

ตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเม่ือ

มองจากข้ัวโลกเหนือ ทําใหมองเห็นดวงจันทรปรากฏข้ึน

ทางดานทิศตะวันออกและตกทางดานทิศตะวันตก 

หมุนเวียนเปนแบบรูปซํ้า ๆ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ สรางแบบจําลองท่ี อธิบาย

แบบรูป การเปลี่ยนแปลง 

รูปรางปรากฏของดวงจันทร 

และพยากรณรูปรางปรากฏ

ของดวงจันทร 

ดวงจันทรเปนวัตถุท่ีเปนทรงกลม แตรูปรางของดวง

จันทรท่ีมองเห็นหรือรูปรางปรากฏของดวงจันทรบน

ทองฟาแตกตางกันไปในแตละวัน  โดยในแตละวันดวง

จันทรจะมีรูปรางปรากฏเปนเสี้ยวท่ีมีขนาดเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทร

จะแหวงและมีขนาดลดลงอยางตอเนื่องจนมองไมเห็น
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ตัวช้ีวัดช้ันป สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ดวงจันทร จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทรจะเปน

เสี้ยวใหญข้ึนจนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเชนนี้

เปนแบบรูปซํ้ากันทุกเดือน 

มาตรฐาน ว ๓.๑ สรางแบบจําลองแสดง

องคประกอบของระบบสุริยะ

และอธิบาย เปรียบเทียบคาบ

การโคจรของดาวเคราะหตาง 

ๆ จากแบบจําลอง 

ระบบสุริยะเปนระบบท่ีมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลางและมี

บริวารประกอบดวยดาวเคราะหแปดดวงและบริวาร ซ่ึง

ดาวเคราะหแตละดวงมีขนาดและระยะหางจากดวง

อาทิตยแตกตางกัน และยังประกอบดวย  ดาวเคราะห

แคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืน 

ๆ โคจรอยูรอบดวงอาทิตย วัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ เม่ือเขา

มาในชั้นบรรยากาศเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกทําให

เกิดเปนดาวตกหรือผีพุงไตและอุกกาบาต 
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ขอแนะนําการใชคูมือครู 
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จะไดฝกทักษะจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังการสังเกต การสํารวจ การทดลอง การสืบคนขอมูล การอภิปราย 

การทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนการฝกใหนักเรียนชางสังเกต รูจักตั้งคําถาม รูจักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบปญหาตาง ๆ 

ไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด ดังนั้นในการจัดการเรียนรูครูจึงเปนผู

ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนนักเรียนใหรูจักสืบเสาะหาความรูและมีทักษะจากการศึกษาหาความรูจากสื่อ

และแหลงการเรียนรูตาง ๆ และเพ่ิมเติมขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน  

 เพ่ือใหเกิดประโยชนจากคูมือครูเลมนี้มากท่ีสุด ครูควรทําความเขาใจในรายละเอียดของแตละหัวขอ 

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

เปนสาระการเรียนรูเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนท่ีจําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐานเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยสอดคลองกับสาระและความสามารถ ความถนัด

และความสนใจของนักเรียน และในทุกกิจกรรมจะมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระท่ีปรากฏอยูตาม

สาระการเรียนรูโดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม  

สําหรับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดเพ่ิมสาระเทคโนโลยี 

ซ่ึงประกอบดวยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ ท้ังนี้เพ่ือเอ้ือตอการจัดการเรียนรู   

บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรมตามแนวคิด   

สะเต็มศึกษา 

2. ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวย 

เปนภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยมีไวเพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัดท่ีจะไดเรียนในแตละกิจกรรมของหนวยนั้น ๆ และเปนแนวทางใหครูผูสอนนําไปปรับปรุง

และเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

3. จุดประสงคการเรียนรู   

ในแตละหนวยการเรียนรูนักเรียนจะไดทํากิจกรรมอยางหลากหลาย ในแตละสวนของหนังสือเรียน

ท้ังสวนนําบท นําเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดชั้นปเพ่ือให นักเรียน

เกิดการเรียนรู โดยยึดหลักใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการแกปญหา การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตและ

ในสถานการณใหม มีทักษะในการใชเทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข   
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4. บทน้ีมีอะไร 

เปนสวนท่ีบอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวยชื่อเรื่อง คําสําคัญ และชื่อกิจกรรม เพ่ือ

ครูจะไดทราบองคประกอบโดยรวมของแตละบท 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

เปนสวนท่ีบอกรายละเอียดสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูท่ีตองใชสําหรับการเรียนในบท เรื่อง และ 

กิจกรรมนั้น ๆ โดยสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูประกอบดวยหนาหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม 

และอาจมีโปรแกรมประยุกต เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนูปกรณหรือตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครู 

6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

เปนทักษะท่ีนักเรียนจะไดฝกปฏิบัติในแตละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เปนทักษะท่ีนักวิทยาศาสตรนํามาใชในกระบวนการตาง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู สวนทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีชวยเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานตาง ๆ 

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ มีดังนี้  

รายการตัวอยางวีดิทัศน

ปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
Short link QR code 

วีดิทัศน   การสังเกตและการลง

ความเห็นจากขอมูล   

ทําไดอยางไร 

การสังเกตและการลง

ความเห็นจากขอมูล 

http://ipst.me/8115    

 

 

 
 

วีดิทัศน   การวัดทําไดอยางไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน   การใชตัวเลข         

ทําไดอยางไร 

การใชจํานวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน   การจําแนกประเภท  

ทําไดอยางไร 

การจําแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน   การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับสเปซ

ทําไดอยางไร 

การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน   การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับเวลา

ทําไดอยางไร 

การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120 
 

 
 

วีดิทัศน   การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล    

ทําไดอยางไร 

การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

http://ipst.me/8121 
 

 
 

วีดิทัศน   การพยากรณ         

ทําไดอยางไร 

การพยากรณ http://ipst.me/8122 
 

 
 

http://ipst.me/8115
http://ipst.me/8116
http://ipst.me/8117
http://ipst.me/8118
http://ipst.me/8119
http://ipst.me/8120
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รายการตัวอยางวีดิทัศน

ปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
Short link QR code 

วีดิทัศน   ทําการทดลองได

อยางไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123 
 

 
 

วีดิทัศน   การตั้งสมมติฐานทําได

อยางไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124 
 

 
 

วีดิทัศน   การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปรและ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการทําได

อยางไร 

การกําหนดและควบคุม    

ตัวแปรและ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน   การตีความหมายของ

ขอมูลและลงขอสรุป

ทําไดอยางไร 

การตีความหมายขอมูลและ

ลงขอสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน   การสรางแบบจําลอง

ทําไดอยางไร 

การสรางแบบจําลอง http://ipst.me/8127 
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7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 

เปนความเชื่อ ความรู หรือความเขาใจท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากประสบการณใน

การเรียนรูท่ีรับมาผิดหรือนําความรูท่ีไดรับมาสรุปความเขาใจของตนเองผิด แลวไมสามารถอธิบาย

ความเขาใจนั้นได โดยเม่ือเรียนจบบทนี้แลวครูควรแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นใหเปนแนวคิดท่ี

ถูกตอง 

8. บทน้ีเริ่มตนอยางไร 

เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดดวยตนเอง 

รูจักคนควาหาเหตุผล โดยครูกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ และใหนักเรียนตอบ

คําถามสํารวจความรูกอนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนโดยครูยังไมเฉลยคําตอบ

ท่ีถูกตอง เพ่ือใหนักเรียนไปหาคําตอบจากเรื่องและกิจกรรมตาง ๆ ในบทนั้น 

9. เวลาท่ีใช  

เปนการเสนอแนะวาในแตละสวนควรใชเวลาประมาณก่ีชั่วโมง เพ่ือชวยใหครูผูสอนไดจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามครูอาจปรับเปลี่ยนเวลาไดตามสถานการณและ

ความสามารถของนักเรียน   

10. วัสดุอุปกรณ  

เปนรายการวัสดุอุปกรณท่ีใชท้ังหมดในการจัดกิจกรรม โดยอาจมีท้ังวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ

สําเร็จรูป อุปกรณพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 

11. การเตรยีมตวัลวงหนาสําหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป  

เปนการเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครูสําหรับการจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป เพ่ือครูจะไดเตรียมสื่อ 

อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ท่ีตองใชในกิจกรรมใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีและมีจํานวนท่ีเพียงพอกับ

นักเรียน โดยอาจมีบางกิจกรรมตองทําลวงหนาหลายวัน เชน การเตรียมถุงปริศนาและขาวโพดค่ัว

หรือสิ่งท่ีกินได 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดท่ีเปนรูปธรรม จึงควรจัดการเรียนการสอนท่ี

มุงเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติหรือทําการทดลองซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีนักเรียนจะไดมีประสบการณตรง ดังนั้น

ครูผูสอนจึงตองเตรียมตัวเองในเรื่องตอไปนี้  

11.1  บทบาทของครู โดยครูจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นําหรือผูถายทอด

ความรูเปนผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นไปใช

สรางสรรคความรูของตนเอง  
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11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน โดยครูควรเตรียมนักเรียนใหพรอมอยูเสมอในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ บางครั้งนักเรียนไมเขาใจและอาจจะทํากิจกรรมไมถูกตอง ดังนั้นครูจึงตอง

เตรียมตัวเอง โดยทําความเขาใจในเรื่องตอไปนี้  

  การสืบคนขอมูลหรือการคนควาเปนการหาความรูดวยตนเอง โดยวิธีการตาง ๆ เชน 

การสอบถามจากผูรูในทองถ่ิน การดูจากรูปภาพแผนภูมิ การอานหนังสือหรือเอกสาร

เทาท่ีหาได นั่นคือการใหนักเรียนเปนผูหาความรูและพบความรูหรือขอมูลดวยตนเอง ซ่ึง

เปนการเรียนรูวิธีแสวงหาความรู  

  การนําเสนอ มีหลายวิธี เชน การใหนักเรียนหรือตัวแทนกลุมออกมาเลาเรื่องท่ีไดรับ

มอบหมายใหไปสํารวจ สังเกต หรือทดลองหรืออาจใหเขียนเปนคําหรือเปนประโยคลงใน

แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอ่ืนตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจใหวาดรูป หรือตัด

ขอความจากหนังสือพิมพ แลวนํามาติดไวในหอง เปนตน 

  การสํารวจ ทดลอง สืบคนขอมูล สรางแบบจําลองหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสรางองคความรู

เปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูผูสอนสามารถใหนักเรียนทํากิจกรรมไดท้ัง

ในหองเรียน นอกหองเรียนหรือท่ีบาน โดยไมจําเปนตองใชอุปกรณวิทยาศาสตรราคาแพง 

ซ่ึงอาจดัดแปลงจากสิ่งของเหลือใช หรือใชวัสดุธรรมชาติมาทํากิจกรรมได ขอสําคัญ คือ 

ครูผูสอนตองใหนักเรียนทราบวา ทําไมจึงตองทํากิจกรรมนั้น และจะตองทําอะไร อยางไร 

ผลจากการทํากิจกรรมจะสรุปผลอยางไร ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดความรู ความคิด และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพรอมกับเกิดคานิยม คุณธรรม เจตคติทาง

วิทยาศาสตรดวย 

12. แนวการจัดการเรียนรู 

  เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมุงสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิด

ดวยตนเอง รูจักคนควาหาเหตุผลและสามารถแกปญหาไดดวยการนําเอาวิธีการตาง ๆ ของกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใช วิธีการจัดการเรียนรูท่ี สสวท. เห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํานักเรียนไปสูเปาหมายท่ี

กําหนดไวก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ การมองเห็นปญหา การ

สํารวจตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหวางครูกับนักเรียนเพ่ือนําไปสูขอมูลสรุป  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามคูมือครูนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามบริบทของ

ตนเองใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยจะคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

12.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน โดยครูควรใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลาดวยการกระตุนใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและอภิปรายผล 

โดยใชเทคนิคตาง ๆ ของการสอน เชน การใชคําถาม การเสริมพลังมาใชใหเปนประโยชน 

ท่ีจะทําใหการเรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา  
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12.2  การใชคําถาม โดยครูควรวางแผนการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะนํานักเรียนเขา

สูบทเรียนและลงขอสรุปไดโดยท่ีไมใชเวลานานเกินไป ซ่ึงครูควรเลือกใชคําถามท่ีมีความ

ยากงายพอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การสํารวจตรวจสอบซํ้า เปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู ครู

ควรเนนย้ําใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบซํ้าเพ่ือนําไปสูขอสรุปท่ีถูกตองมากข้ึนและเชื่อถือได 

 

13. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

  เปนขอเสนอแนะสําหรับครูท่ีอาจเปนประโยชนในการจัดการเรียนรู เชน ตัวอยางวัสดุอุปกรณท่ี

เหมาะสม หรือใชแทน ขอควรระวัง วิธีการใชอุปกรณใหเหมาะสมและปลอดภัย วิธีการทํากิจกรรม

เพ่ือลดขอผิดพลาด ตัวอยางตาราง และเสนอแหลงเรียนรูเพ่ือการคนควาเพ่ิมเติม 

14. ความรูเพ่ิมเติมสาํหรับครู  

  เปนความรูเพ่ิมเติมในเนื้อหาท่ีสอนซ่ึงจะมีรายละเอียดท่ีลึกข้ึน เพ่ือเพ่ิมความรูและความม่ันใจ

ใหกับครูในเรื่องท่ีจะสอนและแนะนํานักเรียนท่ีมีความสามารถสูง แตครูตองไมนําไปสอนนักเรียน 

เพราะไมเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  

15. อยาลืมนะ 

 เปนสวนท่ีเตือนไมใหครูเฉลยคําตอบท่ีถูกตองใหกับนักเรียน หรือครูรับฟงความคิดและ

เหตุผลของนักเรียนกอน โดยครูควรใหคําแนะนําท่ีจะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดดวยตนเองและให

ความสนใจตอคําถามของนักเรียนทุกคน เพ่ือใหนักเรียนไดคิดดวยตนเองและครูจะไดทราบวานักเรียน

มีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นอยางไรบาง  

16. แนวการประเมินการเรยีนรู 

เปนการประเมินการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดจากการอภิปรายในชั้นเรียน คําตอบของนักเรียน

ระหวางการจัดการเรียนรูและในแบบบันทึกกิจกรรม รวมท้ังการฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

17. กิจกรรมทายบท 

 เปนสวนที่ใหนักเรียนไดสรุปความรู ความเขาใจ ในบทเรยีน และไดตรวจสอบความรูใน

เนื้อหาที่เรียนมาทัง้บท หรอือาจตอยอดความรูในเรือ่งนัน้ ๆ  

ขอแนะนําเพ่ิมเติม 

1. การสอนการอาน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคําวา “อาน” หมายถึง วาตาม

ตัวหนังสือ ถาออกเสียงดวย เรียกวา อานออกเสียง ถาไมตองออกเสียง เรียกวา อานในใจ หรืออีกความหมาย

ของคําวา “อาน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือใหเขาใจ เชน อานสีหนา อานริมฝปาก อานใจ  ตีความ 

เชน อานรหัส อานลายแทง  
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เม่ือปพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอานเปนทักษะท่ี

สําคัญ จําเปนตองเนนและฝกฝนใหแกนักเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากการอานเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําให

ผูอานสรางความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห ตีความในระหวางอาน ผูอานจะตองรูหัวเรื่อง รูจุดประสงคการ

อาน มีความรูทางภาษาใกลเคียงกับภาษาท่ีใชในหนังสือท่ีอานและจําตองใชประสบการณเดิมท่ีเปน

ประสบการณพ้ืนฐานของผูอาน ทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน ท้ังนี้นักเรียนแตละคนอาจมีทักษะในการอานท่ี

แตกตางกัน ข้ึนกับองคประกอบหลายอยาง เชน ประสบการณเดิมของนักเรียน ความสามารถดานภาษา หรือ

ความสนใจเรื่องท่ีอาน ครูควรสังเกตนักเรียนวานักเรียนแตละคนมีความสามารถในการอานอยูในระดับใด ซ่ึง

ครูจะตองพิจารณาท้ังหลักการอาน และความเขาใจในการอานของนักเรียน ท้ังนี้ สสวท. ขอเสนอแนะวิธีการ

สอนแบบตาง ๆ เพ่ือเปนการฝกทักษะการอานของนักเรียน ดังนี้  

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

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการ

อานดวยตนเอง โดยใหนักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือคําตอบลวงหนาจากประสบการณเดิมของนักเรียน โดยมี

ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดแบงเนื้อเรื่องท่ีจะอานออกเปนสวนยอย และวางแผนการสอนอานของเนื้อเรื่องท้ังหมด  

2. ในการนําเขาสูบทเรียน ครูชักชวนใหนักเรียนคิดวานักเรียนรูอะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอานบาง 

3. ครูใหนักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวขอ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาท่ีจะเรียน 

4. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องท่ีกําลังจะอาน ซ่ึงอาจใหนักเรียนคิดวาจะไดเรียน

เก่ียวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  

5. ครูอาจใหนักเรียนเขียนสิ่งท่ีตนเองคาดคะเนไว โดยจะทําเปนรายคนหรือเปนคูก็ได หรือครูนํา

อภิปรายแลวเขียนแนวคิดของนักเรียนแตละคนไวบนกระดาน  

6. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายวาการคาดคะเนของตนเองตรง

กับเนื้อเรื่องท่ีอานหรือไม ถานักเรียนประเมินวาเรื่องท่ีอานมีเนื้อหาตรงกับท่ีคาดคะเนไวใหนักเรียน

แสดงขอความท่ีสนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  

7. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน โดยครูวิเคราะหวานักเรียนแตละคนสามารถใชการคาดคะเนดวย

ตนเองอยางไรบาง  

8. ทําซํ้าข้ันตอนเดิมในการอานเนื้อเรื่องสวนอ่ืน ๆ เม่ือจบท้ังเรื่องแลว ครูปดเรื่องโดยการทบทวน

เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนท่ีควรใชสําหรับการอานเรื่องอ่ืน ๆ  

 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learning)  

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมอยางเปน

รูปธรรมและเปนระบบ โดยผานตาราง 3 ชอง คือ K-W-L (นักเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน นักเรียน

ตองการรูอะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องท่ีอาน) โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียน

การสอน ดังนี้ 
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1. ครูนําเขาสูบทเรียนดวยการกระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องท่ีจะอาน เชน       

การใชคําถาม การนําดวยรูปภาพหรือวีดิทัศนท่ีเก่ียวกับเนื้อเรื่อง  

2. ครูทําตารางแสดง K-W-L และอธิบายข้ันตอนการทํากิจกรรมโดยใชเทคนิค K-W-L วามีข้ันตอน 

ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1  กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ข้ัน K มาจาก know (What we know) เปนข้ันตอนท่ีให

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน แลวบันทึกสิ่งท่ีตนเองรูลงใน

ตารางชอง K ข้ันตอนนี้ชวยใหนักเรียนรูวาตนเองรูอะไรแลวตองอานอะไร โดยครูพยายาม

ตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

ข้ันท่ี 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ข้ัน W มาจาก want (What we want to know) เปน

ข้ันตอนท่ีใหนักเรียนตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีตองการรูเก่ียวกับเรื่องท่ีกําลังจะอาน โดยครูและ

นักเรียนรวมกันกําหนดคําถาม แลวบันทึกสิ่งท่ีตองการรูลงในตารางชอง W 

ข้ันท่ี 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ข้ัน L มาจาก learn (What we have learned) เปน

ข้ันตอนท่ีสํารวจวาตนเองไดเรียนรูอะไรบางจากการอาน โดยหลังจากอานเนื้อเรื่อง นักเรียน

หาขอความมาตอบคําถามท่ีกําหนดไวในตารางชอง W จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการอานมา

จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสรุปเนื้อหาสําคัญลงในตารางชอง L 

3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบคําตอบในตาราง K-W-L  

4. ครูและนักเรียนอาจรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชตาราง K-W-L มาชวยในการเรียนการสอนการอาน 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนมีความเขาใจในการจัดหมวดหมูของคําถามและตั้งคําถาม เพ่ือจะ

ไดมาซ่ึงแนวทางในการหาคําตอบ ซ่ึงนักเรียนจะไดพิจารณาจากขอมูลในเนื้อเรื่องท่ีจะเรียนและประสบการณ

เดิมของนักเรียน โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดทําชุดคําถามตามแบบ QAR จากเรื่องท่ีนักเรียนควรรูหรือเรื่องใกลตัวของนักเรียน เพ่ือชวยให

นักเรียนเขาใจถึงการจัดหมวดหมูของคําถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะอาน

ตอไป 

2. ครูแนะนําและอธิบายเก่ียวกับการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนในการอานและตั้งคําถาม

ตามหมวดหมู ไดแก คําถามท่ีตอบโดยใชเนื้อหาจากสิ่งท่ีอาน คําถามท่ีตองคิดและคนควาจากสิ่งท่ีอาน 

คําถามท่ีไมมีคําตอบโดยตรงในเนื้อหาซ่ึงนักเรียนใชความรูเดิมและสิ่งท่ีผูเขียนเขียนไว และคําถามท่ี

ใชความรูเดิมของนักเรียนในการตอบคําถาม  

3. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง ตั้งคําถามและตอบคําถามตามหมวดหมู และรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปคําตอบ

ของคําถาม 

4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชเทคนิคนี้ดวยตนเองไดอยางไร 

5. ครูและนักเรียนอาจรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชตาราง K-W-L มาชวยในการเรียนการสอนการอาน 
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2. การใชงานส่ือ QR CODE 

 QR CODE เปนรหัสหรือภาษาท่ีตองใชโปรแกรมอานหรือสแกนขอมูลออกมา ซ่ึงตองใชงานผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดตั้งกลองไว แลวอาน QR Code ผานโปรแกรมตาง ๆ เชน 

LINE (สําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ี) Code Two QR Code Reader (สําหรับคอมพิวเตอร) Camera (สําหรับ

ผลิตภัณฑของ Apple Inc.) 

 

ข้ันตอนการใชงาน 

 1. เปดโปรแกรมสําหรับอาน QR Code  

 2. เลื่อนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต เพ่ือสองรูป QR Code ไดท้ังรูป 

 3. เปดไฟลหรือลิงกท่ีข้ึนมาหลังจากโปรแกรมไดอาน QR CODE  

**หมายเหตุ อุปกรณท่ีใชอาน QR CODE ตองเปด Internet ไวเพ่ือดึงขอมูล 

3. การใชงานโปรแกรมประยุกตความจริงเสริม (ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ) 

 โปรแกรมประยุกตความจริงเสริม (AR) เปนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนสื่อเสริมชวยใหนักเรียนเขาใจ

เนื้อหาสาระของแตละชั้นปอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงสําหรับระดับประถมศึกษาปท่ี 4 จะใชงานผาน

โปรแกรมประยุกต  “วิทย ป.4” ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดทาง Play Store หรือ Apps Store  

**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟลท่ีใหญประมาณ 150 เมกะไบต หากพ้ืนท่ีจัดเก็บไมเพียงพออาจ

ตองลบขอมูลบางอยางออกกอนติดตั้งโปรแกรม 

 

ข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 1. เขาไปท่ี Play Store ( ) หรือ Apps Store ( ) 

 2. คนหาคําวา “วิทย ป.4”  

 3. กดเขาไปท่ีโปรแกรมประยุกตท่ี สสวท. พัฒนา  

 4. กด “ติดตั้ง” และรอจนติดตั้งเรียบรอย 

 5. เขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาแรก จากนั้นกด “วิธีการใชงาน” เพ่ือศึกษาการใชงานโปรแกรม

เบื้องตนดวยตนเอง 

 6. หลังจากศึกษาวิธีการใชงานดวยตนเองแลว กด “สแกน AR” 

และเปดหนังสือเรียนหนาท่ีมีสัญลักษณ AR 

 7. สองรูปท่ีอยูบริเวณสัญลักษณ AR โดยมีระยะหางประมาณ 10 

เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองตาง ๆ ตามความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.1 - ป.3) ตามธรรมชาติแลวมีความอยากรูอยากเห็น

เก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว และเรียนรูไดดีท่ีสุดดวยการคนพบ จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยอาศัยประสาท

สัมผัสท้ังหา สวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) มีพัฒนาการทางสติปญญาจากข้ันการคิด

แบบรูปธรรมไปสูข้ันการคิดแบบนามธรรม มีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว และสนใจวาสิ่งตาง ๆ ถูกประกอบ

เขาดวยกันอยางไร และสิ่งเหลานั้นทํางานกันอยางไร นักเรียนในชวงวัยนี้สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน คือ การใหโอกาสนักเรียนมีสวน

รวมในการลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การคนพบ ตามดวยการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการอภิปราย มีการ

แลกเปลี่ยนผลการทดลองดวยคําพูด หรือวาดภาพ และมีการอภิปรายเพ่ือสรุปผลรวมกัน สําหรับนักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตองการโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุมโดยการทํางานแบบ

รวมมือ ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกันซ่ึงจะเปนการสรางความสามัคคี และ

ประสานสัมพันธระหวางนักเรียนในระดับนี้ดวย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
 

 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร หมายถึงวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรใชเพ่ือศึกษาสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยาง

เปนระบบ และเสนอคําอธิบายเก่ียวกับสิ่งท่ีศึกษาดวยขอมูลท่ีไดจากการทํางานทางวิทยาศาสตร มีวิธีการอยู

หลากหลาย เชน การสํารวจ การสืบคน การทดลอง การสรางแบบจําลอง  

 นักเรียนทุกระดับชั้นควรไดรับโอกาสในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรและพัฒนาความสามารถในการ

คิดและแสดงออกดวยวิธีการท่ีเชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรูซ่ึงรวมท้ังการตั้งคําถาม การวางแผนและดําเนินการ

สืบเสาะหาความรู การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการรวบรวมขอมูล การคิดอยางมีวิจารณญาณและมี

เหตุผลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพยานหลักฐานและการอธิบาย การสรางและวิเคราะหคําอธิบายท่ีหลากหลาย 

และการสื่อสารขอโตแยงทางวิทยาศาสตร 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนมีสวนรวมใน

กระบวนการทํานาย จัดกระทําและตีความหมายขอมูล และสื่อสารเก่ียวกับผลท่ีไดโดยใชคําศัพททางวิทยาศาสตร 

วิธีการนี้มีศักยภาพสูงในการจูงใจนักเรียนและทําใหนักเรียนตื่นตัว เปนการกระตุนความอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับ     

สิ่งตางๆ รอบตัวนักเรียน และในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย การนําวิธีนี้ไปใชได

อยางประสบความสําเร็จ ตองอาศัยการเตรียมตัวและการคิดลวงหนาของครูผูสอน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ

สืบเสาะหาความรู ควรมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีความตอเนื่องกันจากท่ีเนนครูเปนสําคัญไปจนถึงเนนนักเรียน

เปนสําคัญ ดังนี้ การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured Inquiry) การสืบเสาะหาความรูแบบ

ท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided Inquiry)  การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง 

(Open Inquiry) นักเรียนทํากิจกรรมตามท่ีครูกําหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบจากคําถามท่ีครู

ตั้งข้ึน นักเรียนตั้งคําถามในหัวขอท่ีครูเลือก พรอมท้ังออกแบบการสํารวจตรวจสอบดวยตนเอง 
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การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured Inquiry)  

 การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูตั้งคําถามและบอกวิธีการใหนักเรียนคนหาคําตอบ ครูชี้แนะ

นักเรียนทุกข้ันตอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนื้อหาบางเรื่องในสาระการเรียนรูเหมาะท่ีจะใชการ

สืบเสาะดวยวิธีนี้ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับคําถามตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองใชเครื่องมือทดลองพิเศษ 

เชน 

    พืชสูญเสียน้ําโดยผานทางใบใชหรือไม  

   อะไรบางท่ีจําเปนตอการเผาไหม  

   อะไรคือความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนท่ี  

 ประโยชนของการสืบเสาะหาความรูโดยวิธีนี้คือ ทําใหนักเรียนคุนเคยกับวิธีการสืบเสาะหาความรู เพ่ือนําไปสู

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนื่องจากนักเรียนจะไดรับการฝกฝนเทคนิคบางอยาง เชน การทดสอบ

คา pH หรือการคํานวณหาคาความหนาแนน ซ่ึงครูสามารถทราบลวงหนาถึงคําถามท่ีนักเรียนจะตั้งข้ึนเพ่ือหาคําตอบ 

จึงทําใหครูมีความพรอมในสิ่งท่ีตองอภิปรายรวมกัน 

 การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทางอาจไมไดทําใหนักเรียนมีสวนรวมท้ังหมดหรือไมได

พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณข้ันสูงเหมือนอยางสองรูปแบบถัดไป   

การสืบเสาะหาความรูแบบท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided Inquiry) 

การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูตั้งคําถามและจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบ

ใหกับนักเรียน นักเรียนจะเปนผูออกแบบการทดลองดวยตัวเอง หัวขอเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรูหลายหัวขอ

สามารถใชการสืบเสาะหาความรูแบบนี้ คําถามท่ีครูอาจใชถามนักเรียน เชน  

● จะเกิดอะไรข้ึนกับบอลลูนถาบอลลูนลอยจากบริเวณท่ีมีอากาศรอนไปสูบริเวณท่ีมีอากาศเย็น  

● พืชโดยท่ัวไปมีโครงสรางอะไรท่ีเหมือนกัน  

● จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือหยอนวัตถุท่ีมีมวลตางกันลงในน้ํา  

 การสืบเสาะหาความรูแบบท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทางตองการใหนักเรียนคุนเคยกับข้ันตอน

หลักของการสืบเสาะหาความรู ครูมีความรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูและ

ติดตามประเมินนักเรียน 

การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Open Inquiry)  

 การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบใหกับนักเรียน แต

นักเรียนเปนผูตั้งคําถามและออกแบบการสํารวจตรวจสอบดวยตัวเอง ตอไปนี้เปนตัวอยางวัสดุอุปกรณท่ีครูจัดหา

ใหกับนักเรียน แลวใหนักเรียนตั้งคําถามปญหาท่ีเก่ียวของกับวัสดุอุปกรณท่ีจัดให เชน  

● เทียนไข ไมขีดไฟ แผนกันแสงท่ีแสงผานไดตางกัน  

● สิ่งของตางๆ หลายชนิดท่ีอาจจมหรือลอยน้ํา  

● ของแข็ง บีกเกอร น้ํา และแทงแกวคน  

● ถุงท่ีมีกอนหินขนาดตาง ๆ 1 ถุง 
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 เนื่องจากนักเรียนเปนผูออกแบบการทดลองตามคําถามท่ีตั้งข้ึนเอง จึงเปนการยากท่ีจะใชวิธีการนี้กับ

หัวขอเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู สิ่งสําคัญในการสืบเสาะหาความรูแบบนี้คือ การท่ีนักเรียนเลือกหัวขอเรื่อง

หลังจากการตรวจสอบวัสดุอุปกรณท่ีกําหนดมาให เพ่ือใหประสบความสําเร็จกับการสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ 

ครูควรสามารถ จัดการเรียนการสอนไดดังนี้ 

● วางแผนการประเมินท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูอยางรอบคอบ  

● สรางกฎระเบียบในหองเรียนในการทํางานรวมกันของนักเรียน และการใชวัสดุอุปกรณการ

ทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

● ใหคําแนะนํากับนักเรียนท่ียังสับสนเก่ียวกับการสืบเสาะหาความรูโดยวิธีนี้  

● เตรียมคําถามหลังจากการทํากิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนการ

สอนแบบการสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทางนี้ อาจทําใหครูตองเผชิญ

ปญหาเฉพาะหนามากข้ึนกวา การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูแบบครู

เปนผูกําหนดแนวทาง แตถาใชหัวขอท่ีเหมาะสมและมีการเตรียมบทเรียนอยางรอบคอบ วิธี

นี้สามารถทําใหท้ังนักเรียนและครูตื่นตัว และยังเปนการใหโอกาสนักเรียนในการพัฒนา

ทักษะการสืบเสาะหาความรูและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรอีกดวย 

การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในหองเรียน 

 เราสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในหองเรียนโดยจัดโอกาสใหนักเรียนไดสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตรตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยกระบวนการแบบเดียวกันกับท่ีนักวิทยาศาสตรสืบเสาะ แตอาจมี

รูปแบบท่ีหลากหลายตามบริบทและความพรอมของครูและนักเรียน เชน การสืบเสาะหาความรูแบบปลายเปด 

(Opened Inquiry) ท่ีนักเรียนเปนผูควบคุมการสืบเสาะหาความรูของตนเองตั้งแตการสรางประเด็นคําถาม   

การสํารวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งท่ีศึกษาโดยใชขอมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence) ท่ี

ไดจากการสํารวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรูท่ีเก่ียวของหรือคําอธิบายอ่ืนเพ่ือปรับปรุง

คําอธิบายของตนและนําเสนอตอผูอ่ืน   นอกจากนี้ ครูอาจใชการสืบเสาะหาความรูท่ีตนเองเปน   ผูกําหนด

แนวในการทํากิจกรรม (Structured Inquiry) โดยครูสามารถแนะนํานักเรียนไดตามความเหมาะสม  

ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ครูสามารถออกแบบการสอนใหมี

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

1. นักเรียนมีสวนรวมในประเด็นคําถามทางวิทยาศาสตร  คําถามทางวิทยาศาสตรในท่ีนี้หมายถึงคําถาม

ท่ีนําไปสูการสืบเสาะคนหาและรวบรวมขอมูลหลักฐาน คําถามท่ีดีควรเปนคําถามท่ีนักเรียนสามารถ    

หาขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือตอบคําถามนั้น ๆ ได  

2. นักเรียนใหความสําคัญกับขอมูลหลักฐานในการอธิบายและประเมินคําอธิบายหรือคําตอบ นักเรียน

ตองลงมือทําปฏิบัติการ เชน สังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง เพ่ือนําหลักฐานเชิงประจักษตาง ๆ         

มาเชื่อมโยง หาแบบรูป และอธิบายหรือตอบคําถามท่ีศึกษา  
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3. นักเรียนอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตรจากหลักฐานเชิงประจักษ โดยตองอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผล 

ตองแสดงความสัมพันธชองขอมูลเชิงประจักษท่ีรวบรวมได สามารถจําแนก วิเคราะห  ลงความเห็น

จากขอมูล พยากรณ ตั้งสมมติฐาน หรือลงขอสรุป  

4. นักเรียนประเมินคําอธิบายของตนกับคําอธิบายอ่ืนๆ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจแนวคิด            

ทางวิทยาศาสตร นักเรียนสามารถประเมิน (Judge) ขอมูลและหลักฐานตางๆ เพ่ือตัดสินใจ (Make 

Decision) วาควรเพิกเฉยหรือนําคําอธิบายนั้นมาพิจารณาและปรับปรุงคําอธิบายของตนเอง         

ในขณะเดียวกันก็สามารถประเมินคําอธิบายของเพ่ือน บุคคลอ่ืน หรือแหลงขอมูลอ่ืน แลวนํามา

เปรียบเทียบ เชื่อมโยง สัมพันธ แลวสรางคําอธิบายอยางมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน ซ่ึงสอดคลอง

กับความรูทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับการยอมรับแลว 

5. นักเรียนสื่อสารการคนพบของตนใหผูอ่ืนเขาใจ นักเรียนไดสื่อสารและนําเสนอการคนพบของตนใน

รูปแบบท่ีผูอ่ืนเขาใจ สามารถทําตามได รวมท้ังเปดโอกาสใหไดมีการซักและตอบคําถาม ตรวจสอบ

ขอมูล      ใหเหตุผล วิจารณและรับคําวิจารณและไดแนวคิดหรือมุมมองอ่ืนในการปรับปรุงการ

อธิบาย หรือวิธีการสืบเสาะคนหาคําตอบ 

แผนผังการสืบเสาะหาความรู 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในหองเรียน 

 ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ครูสามารถออกแบบการสอนใหเหมาะสม

และสอดคลองกับเนื้อหาท่ีสอน สภาพหองเรียน ความพรอมของครูและนักเรียน และบริบทอ่ืนๆ การยืดหยุน

ระดับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสามารถอธิบายไดดังตารางท่ี 1 

มีสวนรวมในคําถาม 

เก็บขอมูลหลักฐาน 

อธิบายสิ่งท่ีพบ เชื่อมโยงสิ่งท่ีพบกับสิ่งท่ีผูอ่ืนพบ 

สื่อสารและใหเหตุผล 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะจําเปนของการสืบเสาะหาความรูในชั้นเรียนและระดับของการสืบเสาะหาความรู 

ลักษณะจําเปน ระดับการสืบเสาะหาความรู 

1. นักเรียนมสีวนรวม

ในประเด็นคาํถาม

ทางวิทยาศาสตร 

นักเรียนเปนผูถาม

คําถาม 

นักเรียนเลือกคําถาม

และสรางคําถามใหม

จากรายการคําถาม 

นักเรียนพิจารณา

และปรับคําถามท่ีครู

ถามหรือคําถามจาก

แหลงอ่ืน 

นักเรียนสนใจคําถาม

จาก สื่อการสอนหรือ

แหลงอ่ืนๆ 

2. นักเรียนให

ความสําคญักับ

ขอมูลหลักฐานท่ี

สอดคลองกับ

คําถาม 

นักเรียนกําหนด

ขอมูลท่ีจําเปนในการ

ตอบคําถามและ

รวบรวมขอมลู 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีนําในการเก็บ

รวบรวมขอมลูท่ี

จําเปน 

นักเรียนไดรับขอมลู

เพ่ือนําไปวิเคราะห 

นักเรียนไดรับขอมลู

และการบอกเลา

เก่ียวกับ การวิเคราะห

ขอมูล 

3. นักเรียนอธิบายสิ่ง

ท่ีศึกษาจาก

หลักฐานหรือ

ขอมูล 

นักเรียนอธิบายสิ่งท่ี

ศึกษาหลังจาก

รวบรวมและสรุป

ขอมูล/หลักฐาน 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีแนะในการสราง

คําอธิบายจากขอมูล

หลักฐาน 

  นักเรียนไดรับ

แนวทาง 

  ท่ีเปนไปไดเพ่ือสราง

คําอธิบายจากขอมูล

หลักฐาน 

นักเรียนไดรับหลักฐาน

หรือขอมูล 

4. นักเรียนเช่ือมโยง

คําอธิบายกับ    

องคความรูทาง

วิทยาศาสตร 

นักเรียนตรวจสอบ

แหลงขอมูลอ่ืนและ

เช่ือมโยงกับ

คําอธิบายท่ีสรางไว 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีนําเก่ียวกับ

แหลงขอมูลและ

ขอบเขตความรูทาง

วิทยาศาสตร 

 นักเรียนไดรับการ  

แนะนําถึงความ

เช่ือมโยงท่ีเปนไปได 

นักเรียนไดรับการ

เช่ือมโยงท้ังหมด 

5. นักเรียนสื่อสาร

และใหเหตุผล

เก่ียวกับการ

คนพบของตน 

นักเรียนสราง

ขอคิดเห็นท่ีมีเหตุผล

และมีหลักการเพ่ือ

สื่อสารคําอธิบาย 

นักเรียนไดรับการ

ฝกฝนในการพัฒนา

วิธีการสื่อสาร 

 นักเรียนไดรับ

แนวทางกวางๆ 

สําหรับการสื่อสารท่ี

ชัดเจน ตรงประเด็น 

นักเรียนไดรับ

คําแนะนําถึงข้ันตอน

และวิธีการสื่อสาร 

 มาก                          ปริมาณการจัดการเรยีนรูโดยนักเรียน                                นอย                                                     

นอย                        ปริมาณการช้ีนําโดยครูหรือสื่อการสอน                              มาก                                                         
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตรท่ีมีความแตกตางจากศาสตรอ่ืน ๆ 

เปนคานิยม ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายท่ีบอกวา วิทยาศาสตร คืออะไร มีการทํางานอยางไร 

นักวิทยาศาสตรคือใคร ทํางานอยางไร และงานดานวิทยาศาสตรมีความสัมพันธอยางไรกับสังคม คานิยม 

ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายเหลานี้จะผสมกลมกลืนอยูในตัววิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร และการ

พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน ความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ึนอยูกับระดับพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนและ

ประสบการณท่ีครูจัดใหกับนักเรียน ความสามารถของนักเรียนในการสังเกตและการส่ือความหมายในสิ่งท่ี

สังเกตของนักเรียนในระดับนี้คอย ๆ พัฒนาข้ึน ครูควรอํานวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและแนวคิดทางวิทยาศาสตรของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มท่ีจะเขาใจวาวิทยาศาสตร

คืออะไร วิทยาศาสตรทํางานอยางไร และนักวิทยาศาสตรทํางานกันอยางไรจากการทํากิจกรรมในหองเรียน 

จากเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร และจากการอภิปรายในหองเรียน 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซ่ึงกําลังพัฒนาฐานความรูโดยใชการสังเกตมากข้ึน สามารถ

นําความรูมาใชเพ่ือกอใหเกิดความคาดหวังเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับนี้ 

ควรเนนไปท่ีทักษะการตั้งคําถามเชิงวิทยาศาสตร การสรางคําอธิบายท่ีมีเหตุผลโดยอาศัยพยานหลักฐานท่ี

ปรากฏ และการส่ือความหมายเก่ียวกับความคิดและการสํารวจตรวจสอบของตนเองและของนักเรียนคนอ่ืนๆ 

นอกจากนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตรสามารถเพ่ิมความตระหนักถึงความหลากหลายของคนในชุมชน

วิทยาศาสตร นักเรียนในระดับนี้ควรมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีชวยใหเขาคิดอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานและความสัมพันธระหวางพยานหลักฐานกับการอธิบาย 

 

การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนแตละระดับช้ันมีพัฒนาการเปนลําดับดังนี้  

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถตั้งคําถาม บรรยายคําถามดวยคําพูด และเขียน

เกี่ยวกับคําถาม เขาสามารถสํารวจตรวจสอบคําถาม และรวบรวมพยานหลักฐานจากการสังเกต การสังเกต

ของเขาจะมีรายละเอียดมากข้ึนและมีความสัมพันธกับคําถามท่ีมีอยู นักเรียนสามารถบันทึกขอมูลในสิ่งท่ี

สังเกตและจากประสบการณของเขา นักเรียนควรไดรับโอกาสในการฝกทักษะเหลานี้โดยผานการสํารวจ

ตรวจสอบในหองเรียน นักเรียนควรไดรับโอกาสในการมองหาพยานหลักฐานและสังเกตแบบแผนท่ีเกิดข้ึน 

การอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานและความคิดควรไปดวยกันกับการสํารวจตรวจสอบ

เพ่ือใหนักเรียนไดใชความสามารถท่ีเกิดข้ึนในการทบทวนความคิดท่ีตั้งอยูบนพยานหลักฐานใหม เรื่องราว

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับนักวิทยาศาสตรสามารถชวยใหนักเรียนในระดับชั้นนี้เรียนรูวา นักวิทยาศาสตรมีความคิด

สรางสรรคและมีความอยากรูอยากเห็น และเขาสามารถเรียนรูรวมกันและแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน 

โดยผานเรื่องราวตางๆท่ีปรากฏ นักเรียนสามารถเรียนรูวาทุกคนสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรได   
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นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 สามารถพัฒนาความสามารถในการออกแบบและดําเนินการ

สํารวจตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีไดตั้งไว เขาควรไดรับการกระตุนในการวาดภาพสิ่งท่ีสังเกตไดและ          

ส่ือความหมายความคิดของเขาจากสิ่งท่ีสังเกต เขาควรไดรับคําแนะนําในการใชการสังเกตเพ่ือสรางคําอธิบายท่ี

มีเหตุผลในการตอบคําถามของตัวเอง การอานและการอภิปรายเรื่องราวตางๆ วาวิทยาศาสตรคืออะไร และ

วิทยาศาสตรทํางานไดอยางไร เหลานี้ลวนเปนกลวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหนักเรียนเรียนรูธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถชวยนําเสนอแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรใหม ๆ ดวย 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในระดับนี้ครูสามารถสรางความอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับ   

สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยการใหนักเรียนไดตั้งคําถามท่ีสามารถตอบไดโดยการใชฐานความรูทางวิทยาศาสตรและ

การสังเกตของตัวนักเรียนเอง นักเรียนสามารถทํางานในกลุมแบบรวมมือเพ่ือทําการสํารวจตรวจสอบท่ี

เริ่มตนจากคําถามและกระบวนการท่ีนําไปสูการคนหาขอมูลและการส่ือความหมายเก่ียวกับคําตอบของ

คําถามนั้นๆ ครูควรเนนใหนักเรียนสังเกตอยางละเอียดถ่ีถวนและสรางคําบรรยายและคําอธิบายจากสิ่งท่ี

สังเกต ควรนําเสนอตัวอยางทางประวัติศาสตรท่ีนาสนใจของความแตกตางระหวางนักวิทยาศาสตรหญิงและ

ชายท่ีทํางานในชุมชนวิทยาศาสตรจากเรื่องราวและวีดิทัศน ตัวอยางเหลานี้สามารถใหขอมูลเก่ียวกับวา

วิทยาศาสตรคืออะไรและวิทยาศาสตรทํางานอยางไร 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ควรไดรับโอกาสท่ีจะพัฒนาและทําการทดลองอยางงาย ๆ ท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเพียงตัวเดียวในแตละครั้งท่ีทําการทดลอง นักเรียนอาจตองการคําแนะนําบางในการ

ทดลอง ครูจึงควรเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีจะชวยเขาใหเหตุผลเก่ียวกับการสังเกต การส่ือความหมายกับ

คนอ่ืน ๆ และวิจารณการทํางานของตนเองและของคนอ่ืน ๆ โดยผานกิจกรรมท่ีลงมือปฏิบัติการทดลองและ

การอภิปราย นักเรียน สามารถเรียนรูถึงความแตกตางระหวางการสังเกตและการลงความคิดเห็น (การ

ตีความหมายสิ่งท่ีสังเกตได) ขณะท่ีนักเรียนสํารวจตรวจสอบคําถาม นักเรียนตองการคําแนะนําในการคนหา

แหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดและบูรณาการขอมูลเหลานั้นกับการสังเกตของตนเอง นักเรียนควรอานเรื่องราวตาง ๆ 

และดูวีดิทัศนเก่ียวกับตัวอยางทางประวัติศาสตรของนักวิทยาศาสตรชายและหญิงท่ีไดชวยพัฒนาวิทยาศาสตร 

นักเรียนควรมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับวาวิทยาศาสตรคืออะไร วิทยาศาสตรทํางานอยางไร และใคร

ทํางานวิทยาศาสตร 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตองการคําแนะนําในการพัฒนาและนําการสํารวจ

ตรวจสอบไปใช การสํารวจตรวจสอบนี้ตองทันสมัยและแสดงถึงความสัมพันธระหวางการอธิบายและ

พยานหลักฐานท่ีมี กิจกรรมท่ีนักเรียนทําใหคําถามชัดเจนชวยใหเขาพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามทาง

วิทยาศาสตรท่ีทดสอบได นักเรียนควรไดรับโอกาสในการตีความหมายขอมูลและคิดอยางมีวิจารณญาณวา

ใชหรือไมท่ีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือไมสนับสนุนคําอธิบายทางวิทยาศาสตร ตัวอยางทางประวัติศาสตร

สามารถนํามาใชเพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีวา

วิทยาศาสตรคือความมานะอุตสาหะของมนุษยและของคนในชุมชนวิทยาศาสตร และมนุษยจะไดผลประโยชน

จากความรูท่ีเพ่ิมข้ึนโดยผานทางวิทยาศาสตร 



ภ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ควรเนนการสํารวจตรวจสอบท่ีทาทายคําอธิบายและความ

เขาใจในปจจุบันของพวกเขา นักเรียนในระดับนี้ควรดําเนินการสํารวจตรวจสอบท่ีเนนการหาคําอธิบายของ

คําถาม การสํารวจตรวจสอบเหลานี้จะพัฒนานักเรียนในเรื่องทักษะการสังเกต การทดสอบความคิด   การ

รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ การมองหาแบบแผนของขอมูล การส่ือความหมายและการแลกเปล่ียนเรียนรู

กับคนอ่ืน ๆ การฟงและการถามคําถามเก่ียวกับคําอธิบายท่ีนําเสนอโดยคนอ่ืนๆ เม่ือนักเรียนไดพัฒนาทักษะ

เหลานี้ นักเรียนเริ่มตนท่ีจะเขาใจวานักวิทยาศาสตรสรางคําอธิบายโดยอาศัยพยานหลักฐานจํานวนมาก 

วิทยาศาสตรเปดกวางสูแนวคิดใหม วิทยาศาสตรยอมรับความคิดใหมถาพยานหลักฐานชี้วาความคิดใหมเปน

คําอธิบายท่ีดีท่ีสุด และพยานหลักฐานใหมอาจเปนสาเหตุใหเกิดการทบทวนความคิด การทําใหเกิดความ

แตกตางระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถเริ่มตนไดในนักเรียนระดับนี้ถึงแมวาจะไมงายนัก

สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ก็ตาม การมีสวนรวมในการออกแบบและการแกปญหาเปน

พ้ืนฐานท่ีทําใหเขาใจถึงความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางก็ข้ึนอยูกับกันและกัน การใชกรณี

ตัวอยางและเรื่องราวทางประวัติศาสตรสามารถชวยใหนักเรียนเขาใจวาชุมชนวิทยาศาสตรมีหลากหลาย 

นักวิทยาศาสตรจํานวนมากทํางานเปนทีม และนักวิทยาศาสตรท้ังหมดสื่อสารกันและกันในเรื่องงานวิจัย 

พยานหลักฐาน และคําอธิบายของพวกเขา โดยผานท้ังตัวอยางทางประวัติศาสตรและตัวอยางสมัยใหม ครู

สามารถแสดงใหนักเรียนเห็นวานักวิทยาศาสตรชายและหญิงไมวาจะมาจากภูมิหลังทางเชื้อชาติ หรือ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรก็คือ ความมานะ 

พยายาม และความอุตสาหะของมนุษยและคนในขุมชนวิทยาศาสตรท่ีมีพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยทางสติปญญา 

ความสงสัยใครรู และใจกวางตอแนวคิดใหม 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 แนวคิดสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปด

โอกาสใหนักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

เต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

หองเรียน เพราะสามารถทําใหครปูระเมินระดับพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนได  

 กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนมีหลากหลาย เชน กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กิจกรรมการสํารวจ

ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคนควา กิจกรรมศึกษาปญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร อยางไรก็

ตามในการทํากิจกรรมเหลานี้ตองคํานึงวานักเรียนแตละคนมีศักยภาพแตกตางกัน นักเรียนจึงอาจทํางาน     

ชิ้นเดียวกันไดเสร็จในเวลาท่ีแตกตางกัน และผลงานท่ีไดก็อาจแตกตางกันดวย เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมเหลานี้

แลวก็ตองเก็บรวบรวมผลงาน เชน รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติตาง ๆ เจตคติทาง

วิทยาศาสตร เจตคติตอวิทยาศาสตร ความรัก ความซาบซ้ึง กิจกรรมท่ีนักเรียนไดทําและผลงานเหลานี้ตองใช

วิธีประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกตางกันเพ่ือชวยใหสามารถประเมินความรูความสามารถและความรูสึก

นึกคิดท่ีแทจริงของนักเรียนได การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือมีการประเมินหลายๆ ดาน 

หลากหลายวิธี ในสถานการณตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง และตองประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดขอมูลท่ี

มากพอท่ีจะสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียนได 

 

จุดมุงหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 

 1. เพ่ือคนหาและวินิจฉัยวานักเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตร มีทักษะความชํานาญใน

การสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยางไรและในระดับใด เพ่ือเปน

แนวทางใหครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได

อยางเต็มศักยภาพ  

 2. เพ่ือใชเปนขอมูลยอนกลับใหกับนักเรียนวามีการเรียนรูอยางไร 

 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการดานการเรียนรูของนักเรียน

แตละคน 

 การประเมินการเรียนรูของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพ่ือคนหาและวินิจฉัย การประเมิน

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  

 การประเมินเพ่ือคนหาและวินิจฉัย เปนการประเมินเพ่ือบงชี้กอนการเรียนการสอนวา นักเรียนมีพ้ืน

ฐานความรู ประสบการณ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนอะไรบาง การประเมินแบบนี้สามารถบงชี้

ไดวานักเรียนคนใดตองการความชวยเหลือเปนพิเศษในเรื่องท่ีขาดหายไป หรือเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนกอนท่ีจะเรียนเรื่องตอไป การประเมินแบบนี้ยังชวยบงชี้ทักษะหรือแนวคิดท่ีมีอยูแลวของ

นักเรียนอีกดวย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการประเมินในระหวางชวงท่ีมีการเรียนการสอน การ
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ประเมินแบบนี้จะชวยครูบงชี้ระดับท่ีนักเรียนกําลังเรียนอยูในเรื่องท่ีไดสอนไปแลว หรือบงชี้ความรูของนักเรียนตาม

จุดประสงคการเรียนรูท่ีไดวางแผนไว เปนการประเมินท่ีใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนและกับครูวาเปนไปตาม

แผนการท่ีวางไวหรือไม ขอมูลท่ีไดจากการประเมินแบบนี้ไมใชเพ่ือเปาประสงคในการใหระดับคะแนน แตเพ่ือชวยครู

ในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณตางๆ ท่ีจะใหกับนักเรียนตอไป  

 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว สวนมากเปน “การ

สอบ” เพ่ือใหระดับคะแนนกับนักเรียน หรือเพ่ือใหตําแหนงความสามารถของนักเรียน หรือเพ่ือเปนการบงชี้

ความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน การประเมินแบบนี้ถือวาสําคัญในความคิดของผูปกครองนักเรียน ครู 

ผูบริหาร อาจารยแนะแนว ฯลฯ แตก็ไมใชเปนการประเมินภาพรวมท้ังหมดของความสามารถของนักเรียน ครูตอง

ระมัดระวังเม่ือประเมินผลรวมในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือใหเกิดความสมดุล ความยุติธรรม และเกิด

ความตรง  

 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับส่ิงอางอิง สวนมากการประเมินมักจะ

อางอิงกลุม (norm reference) คือเปนการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุมหรือ

คะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ การประเมินแบบกลุมนี้จะมี “ผูชนะ” และ “ผูแพ” แตในหลายบริบท กลุมอางอิง

หรือกลุมเปรียบเทียบนี้จะมีความตรงและเหมาะสม อยางไรก็ตาม การประเมินแบบอิงกลุมนี้จะมีนักเรียน

ครึ่งหนึ่งท่ีอยูต่ํากวาระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิงเกณฑ (criterion reference) 

ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑท่ีตั้งเอาไวโดยไมคํานึงถึงคะแนนคนอ่ืนๆ ฉะนั้น

จุดมุงหมายในการเรียนการสอนจะตองชัดเจนและมีเกณฑท่ีบอกใหทราบวาความสามารถระดับใดจึงจะเรียกวา

บรรลุถึงระดับ “รอบรู” โดยท่ีนักเรียนแตละคน หรือชั้นเรียนแตละชั้น หรือโรงเรียนแตละโรงจะไดรับการตัดสิน

วาประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือ นักเรียนแตละคน หรือชั้นเรียนแตละชั้น หรือโรงเรียนแตละโรงไดสาธิตผลสําเร็จ 

หรือสาธิตความรอบรูตามจุดประสงคการเรียนรูหรือตามเกณฑท่ีตั้งไว ขอมูลท่ีใชสําหรับการประเมินเพ่ือวินิจฉัย 

หรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนสามารถใชการประเมินแบบอิงกลุมหรือ

อิงเกณฑ เทาท่ีผานมาการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนจะใชการประเมินแบบอิงกลุม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู 

 การเรียนรูจะบรรลุตามเปาหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีวางไวได ควรมีแนวทางดังตอไปนี้  

1. วัดและประเมินผลท้ังความรูความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมในวิทยาศาสตร รวมท้ังโอกาสในการเรียนรูของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว  

3. เก็บขอมูลท่ีไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตองประเมินผลภายใตขอมูลท่ีมีอยู  

4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนตองนําไปสูการแปลผลและลงขอสรุปท่ี

สมเหตุสมผล  

5. การวัดและประเมินผลตองมีความเท่ียงตรงและเปนธรรม ท้ังในดานของวิธีการวัดและโอกาสของการประเมิน  
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วิธีการและแหลงขอมูลท่ีใชในการวดัผลและประเมินผล  

 เพ่ือใหการวัดผลและประเมินผลไดสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ

ไดมาจากแหลงขอมูลและวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้  

 1. สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  

 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  

 3. การสัมภาษณท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  

 4. บันทึกของนักเรียน  

 5. การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางนักเรียนและครู  

 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  

 7. การวัดและประเมินผลดานความสามารถ  

 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟมผลงาน 
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ตารางแสดงความสอดคลองระหวางเนื้อหาและกิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เลม 2  

กับตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หนวยการ

เรียนรู 
ช่ือกิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

หนวยท่ี 4 

วัสดุและ

สสาร 

ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยท่ี 4 

วัสดุและสสาร 

บทท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

บทนี้เริ่มตนอยางไร 

เรื่องท่ี 1  ความแข็งของวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 วัสดุแตละชนิดมี

ความแข็งเปน

อยางไร 

เรื่องท่ี 2  สภาพยืดหยุนของวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 2 วัสดุแตละชนิดมี

สภาพยืดหยุนเปน

อยางไร 

เรื่องท่ี 3  การนําความรอนของวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 3 วัสดุแตละชนิดมี

การนําความรอน

เปนอยางไร 

เรื่องท่ี 4  การนําไฟฟาของวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 4 วัสดุแตละชนิดมี

การนําไฟฟาเปน

อยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 1 สมบัติทางกายภาพ

ของวัสดุ 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม  

บทท่ี 2 สถานะของสสาร 

บทนี้เริ่มตนอยางไร 

เรื่องท่ี 1 ของแข็ง 

กิจกรรมท่ี 1.1 ของแข็งมีมวล
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มาตรฐาน ว 2.1 ป. 4 

1.  เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพดานความแข็ง 

สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการนํา

ไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษจาก

การทดลองและระบุการนําสมบัติเรื่องความแข็ง 

สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการนํา

ไฟฟาของวัสดุไปใชในชีวิตประจําวัน ผาน

กระบวนการออกแบบชิ้นงาน 

2.  แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืนโดยการอภิปราย

เก่ียวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
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3. เปรียบเทียบสมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ จาก

ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต มวล การตองการท่ีอยู 

รูปรางและปริมาตรของสสาร 
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หนวยการ

เรียนรู 
ช่ือกิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

และตองการท่ี

อยูหรือไมและมี

รูปรางอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 ของแข็งมี

ปริมาตรเปน

อยางไร 

เรื่องท่ี 2  ของเหลว 

กิจกรรมท่ี 2.1 ของเหลวมีมวล

และตองการท่ี

อยูหรือไม 

กิจกรรมท่ี 2.2 ของเหลวมี

ปริมาตร รูปราง 

และระดับ

ผิวหนาเปน

อยางไร 

เรื่องท่ี 3  แกส 

กิจกรรมท่ี 3.1 แกสมีมวลและ

ตองการท่ีอยู

หรือไม 

กิจกรรมท่ี 3.2 แกสมีปริมาตร

และรุปรางเปน

อยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 2 สถานะของสสาร 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

1 

 

 

0.5 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

0.5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4. ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารท้ัง 

3 สถานะของวัสดุ 

 

หนวยท่ี 5 

โลกและ

อวกาศ 

ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยท่ี 5 

โลกและอวกาศ 

บทท่ี 1 ดวงจันทรของเรา 

บทนี้เริ่มตนอยางไร 

เรื่องท่ี 1  การข้ึนและตกและรูปรางของ

ดวงจันทร 

กิจกรรมท่ี 1.1 ดวงจันทรมีการ

 

 

 

1 

1 

 

2 

มาตรฐาน ว 3.1 ป. 4 

1. อธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของดวง

จันทร  โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

2.  สรางแบบจําลองท่ีอธิบายแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร และ

พยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร 
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หนวยการ

เรียนรู 
ช่ือกิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

ข้ึนและตก

หรือไม อยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 ในแตละวันมอง

ดวงจันทรมี

รูปรางอยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 1 ดวงจันทรของเรา 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

บทท่ี 2 ระบบสุริยะของเรา 

บทนี้เริ่มตนอยางไร 

เรื่องท่ี 1  ระบบสุริยะ 

กิจกรรมท่ี 1 ระบบสุริยะมี

ลักษณะอยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 2 ระบบสุริยะของเรา 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

1 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ว 3.1 ป. 4 

1.  สรางแบบจําลองแสดงองคประกอบของระบบ

สุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจร

ของดาวเคราะหตาง ๆ จากแบบจําลอง 

รวมจํานวนช่ัวโมง 32.5  

หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาท่ีใช และสิ่งท่ีตองเตรียมลวงหนานั้น ครูสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมไดตามความ

เหมาะสมของสภาพทองถ่ิน 
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Ë¹‹ÇÂ·Õè 4 ÇÑÊ ǾáÅÐÊÊÒÃ 
 

ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยที่ 4 วัสดุและสสาร 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 1  สมบัติทางกายภาพ

ของวัสด ุ

 

เรื่องท่ี 1 ความแข็งของวัสด ุ

 

 

 

 

 
 

เรื่องท่ี 2 สภาพยืดหยุนของวัสดุ  

 

 

 
 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 3 การนําความรอนของ

วัสด ุ

 

 

 

 

 
 

 

เรื่องท่ี 4 การนําไฟฟาของวัสด ุ

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 วัสดุแตละชนิด

มีความแข็งเปนอยางไร 

 

 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 วัสดุแตละชนิด

มีสภาพยืดหยุนเปนอยางไร 

 

 
 

 
 

 

กิจกรรมท่ี 3 วัสดุแตละชนิด

มีการนําความรอนเปน

อยางไร 

 

 

 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 วัสดุแตละชนิด

มีการนําไฟฟาเปนอยางไร 

 

 

 

 

• ความแข็งของวัสดุ คือความ

ทนทานตอการเกิดรอยของ

วัสดุ เมื่อมีแรงมากระทํา 

ทดสอบโดยการนําวัสดุมา

ขูด ขีด กัน  สั ง เ กต รอย ท่ี

เกิดข้ึนบนเน้ือวัสดุ 
 

• สภาพยืดหยุนของวัสดุ  คือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพของ

วัสดุ  เมื่อมีแรงมากระทํา 

และสามารถกลับสูสภาพ

เดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทํา 

ทดสอบโดยการออกแรงดึง

วั ส ดุ แ ล ะ ห ยุ ด อ อ ก แ ร ง

สัง เกตการเปลี่ ยนแปลง

สภาพของวัสดุ 

• การนําความรอน คือการ

ถ า ย โอนความร อนผ าน

อนุภาคของวัสดุจากบริเวณ

ท่ีมี อุณหภูมิสู งกวา ไปยั ง

บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา 

วัสดุ ท่ีความรอนถายโอน

ผานไดดี  เรียกว า  ตัวนํา

ความรอน  

• วัสดุ ท่ีความรอนถายโอน

ผานไดไมดี หรือไมถายโอน

ความรอน เรียกวา ฉนวน

ความรอน ทดสอบโดยการ

ใหความรอนแก วัสดุแลว

มาตรฐาน ว 2.1 ป.4 

1.  เปรียบเทียบสมบัติ

ทางกายภาพดาน

ความแ ข็ ง  สภาพ

ยื ด ห ยุ น  ก า ร นํ า

ความรอน และการ

นํา ไฟฟ าของ วัสดุ

โดยใชหลักฐานเชิง

ประจั กษจากการ

ทดลองและระบุการ

นําสมบัติเรื่องความ

แข็ง สภาพยืดหยุน 

การ นํ าความร อน 

และการ นํา ไฟฟ า

ขอ ง วั ส ดุ ไ ป ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวัน ผาน

ก ร ะ บ ว น ก า ร

ออกแบบช้ินงาน 

2.  แลกเปลี่ยนความคิด

กั บ ผู อ่ื น โ ด ย ก า ร

อภิปราย เ ก่ียว กับ

สมบัติทางกายภาพ

ของวัสด ุ
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บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคิดรวมทํา  

สัง เกตการเปลี่ ยนแปลง

อุณหภูมิของวัสดุ 

• วั สดุ แ ต ล ะช นิดมี สม บั ติ

แ ต ก ต า ง กั น  เ น่ื อ ง จ า ก

องคประกอบของวัสดุ น้ัน 

วัสดุบางชนิดประกอบดวย

สารชนิดเดียว วัสดุบางชนิด

ประกอบดวยสารหลายชนิด 

จึ ง นํามาใชประโยชน ใน

ชีวิตประจําวัน 

 

บทท่ี 2 สถานะของสสาร  

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 1 ของแข็ง 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 2 ของเหลว 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 3 แกส 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1.1 ของแข็งมี

มวลและตองการท่ีอยูหรือไม 

และมีรูปรางเปนอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 ของแข็งมี

ปริมาตรเปนอยางไร 

กิจกรรมท่ี 2.1 ของเหลวมี

มวลและตองการท่ีอยูหรือไม 

กิจกรรมท่ี 2.2 ของเหลวมี

ปริมาตร รูปรางและระดับ

ผิวหนาเปนอยางไร 

กิจกรรมท่ี 3.1 แกสมีมวล

และตองการท่ีอยูหรือไม 

กิจกรรมท่ี 3.2 แกสมี

ปริมาตรและรูปร าง เปน

อยางไร 

• วัสดุตาง ๆ เปนสสารซึ่งมี

สถานะของแข็ง ของเหลว 

และแกส สสารในสถานะ

ตาง ๆ มีสมบัติบางประการ

เหมือนกันและสมบัติบาง

ประการแตกตางกัน 
 

• ของแข็งมีมวล ตองการท่ีอยู 

รูปรางและปริมาตรคงท่ี 

 
 
 

• ของเหลวมีมวล ตองการท่ี

อยู รูปรางจะเปลี่ยนแปลง

ไ ป ต า ม ภ า ช น ะ ท่ี บ ร ร จุ 

ปริมาตรคงท่ี 

 

• แกสมีมวล ตองการท่ีอยู 

รูปรางและปริมาตรของแกส

จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปราง

และปริมาตรของภาชนะท่ี

บรรจุ และฟุงกระจายเต็ม

ภาชนะท่ีบรรจุเสมอ 

มาตรฐาน ว 2.1 ป.4 

3. เปรียบเทียบสมบัติ

ข อ ง ส ส า ร ท้ั ง  3 

สถานะ จากขอมูลท่ี

ไดจากการสั ง เกต 

มวล การตองการท่ี

อ ยู  รู ป ร า ง แ ล ะ

ปริมาตรของสสาร 

4. ใชเครื่องมือเพ่ือวัด

มวล และปริมาตร

ข อ ง ส ส า ร ท้ั ง  3 

สถานะของวัสด ุ
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของวัสดุในดาน

ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และ

การนําไฟฟา 

2. อธิบายการนําสมบัติทางกายภาพของวัสดุในดาน

ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอนและ

การนําไฟฟาไปใชในชีวิตประจําวัน 

3. เลือกใชวัสดุอยางเหมาะสมตามสมบัติทาง

กายภาพในการออกแบบหรือสรางชิ้นงาน 

 

แนวคิดสําคัญ  

ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการ

นําไฟฟา เปนสมบัติทางกายภาพของวัสดุ  ซ่ึงวัสดุแตละ

ชนิด มีสมบัติ แตกต าง กัน  จึ งนํ ามาใชประโยชน ใน

ชีวิตประจําวันไดแตกตางกัน 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2      หนา 1-37 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เลม 2  หนา 2-33 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  ความแข็งของวัสดุ 

คําสําคัญ  ความแข็ง (hardness) 

กิจกรรมท่ี 1  วัสดุแตละชนิดมีความแข็งเปนอยางไร 

เรื่องท่ี 2  สภาพยืดหยุนของวัสดุ  

คําสําคัญ  สภาพยืดหยุน (elasticity) 

กิจกรรมท่ี 2  วัสดุแตละชนิดมีสภาพยืดหยุน เปน

อยางไร 

เรื่องท่ี 3  การนําความรอนของวัสดุ 

คําสําคัญ  การถายโอนความรอน (heat transfer) 

  การนําความรอน(heat conductivity) 

กิจกรรมท่ี 3  วัสดุแตละชนิดมีการนําความรอนเปน

อยางไร 

เรื่องท่ี 4  การนําไฟฟาของวัสดุ 

คําสําคัญ  ตัวนําไฟฟา (electrical conductivity) 

กิจกรรมท่ี 4  วัสดุแตละชนิด มีการนํ า ไฟฟ า เปน

อยางไร 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1 2 3 4 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

S1 การสังเกต     

S2 การวัด     

S3 การใชจํานวน     

S4 การจําแนกประเภท     

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

    

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล     

S7 การพยากรณ     

S8 การลงความเห็นจากขอมูล     

S9 การตั้งสมมติฐาน     

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร     

S12 การทดลอง     

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป     

S14 การสรางแบบจําลอง     

 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21     

C1 การสรางสรรค     

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ     

C3 การแกปญหา     

C4 การสื่อสาร     

C5 ความรวมมือ     

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูบันทึกแนวคิดท่ีไดจากการฟงการสนทนาและการอภิปราย เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

การสังเกตคือการมองดู การสังเกตคือการใชประสาทสัมผัสท้ัง การดู การดม การฟง   

การชิมรส และการสัมผัส เพ่ือบอกลักษณะของสิ่งตาง ๆ 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1.5 ชั่วโมง) 

1. ครูทบทวนความหมายและชนิดของวัสดุโดยใหนักเรียนสังเกตวัตถุ

หรือสิ่งของท่ีอยูรอบ ๆ ตัว เชน หนังสือ แกวน้ํา ปากกา รองเทา

นักเรียน ไมบรรทัดสเตนเลส ตุกตา แลวอภิปรายเก่ียวกับวัตถุแตละ

ชิ้นวาทํามาจากวัสดุอะไร เขียนคําตอบลงในตารางบนกระดาน  

ตัวอยางตารางบันทึกคําตอบ ดังนี้ 

วัตถุ วัสดุ สมบัติ 

1. หนังสือ   

2. แกวน้ํา   

3. ปากกา   

4. รองเทานักเรียน   

5. ไมบรรทัดสเตนเลส   

6. ตุกตา   
 

2. ครูนําอภิปรายคําตอบในตารางตามแนวคําถาม ดังนี้  

2.1 วัตถุแตละชนิดทําจากวัสดุอะไรบาง (ตัวอยางคําตอบ เชน กระดาษ 

แกว พลาสติก หนัง โลหะ ผา) 

2.2 วัสดุคืออะไร (วัสดุ คือ สิ่งท่ีนํามาประกอบกันเปนวัตถุหรือสิ่งของ

ตาง ๆ) 

2.3 วัสดุอ่ืนๆ ท่ีนักเรียนรูจักมีอะไรบาง (ตัวอยางคําตอบ เชน คอนกรีต 

เสนใย เหล็ก ทองแดง ไม)  

2.4 วัสดุเหลานี้ใชทําวัตถุอะไรบาง (คําตอบสอดคลองกับวัสดุท่ีนักเรียน

ตอบในขอ 2.3 เชน คอนกรีตใชทํากระเบื้องมุงหลังคา ทําพ้ืน

อาคาร เสนใยใชทอเปนผา ทองแดงใชทําสายไฟฟา ไมใชทําโตะ ) 

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาสมบัติตาง ๆ ของวัสดุโดยนักเรียนอานช่ือบทและ 

จุดประสงคการเรียนรู ในหนังสือเรียนหนา 1 จากนั้นครูสอบถามวาเม่ือจบ

บทเรียนนักเรียนจะสามารถทําอะไรไดบาง (เปรียบเทียบสมบัติทาง

กายภาพของวัสดุ อธิบายการนําสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใชและ

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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เลือกใชวัสดุตามสมบัติทางกายภาพดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนํา

ความรอนและการนําไฟฟา) 

4. นักเรียนอาน แนวคิดสําคัญ จากนั้นครูสอบถามถึงเรื่องท่ีจะเรียนใน

บทเรียนนี้ (ในบทนี้เราจะเรียนเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุไดแก ความ

แข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการนําไฟฟารวมถึงการนําวัสดุมา

ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน) 

5. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หนา 2 ครุใชวิธีอานตามความ

เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน จากนั้นสอบถามเพ่ือประเมิน

ความเขาใจจากการอานโดยใชแนวคําถามดังตอไปนี้  

5.1 จากรูป มีอุปกรณกีฬาอะไรบาง (ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูก

ปงปอง ลูกเทนนิส ลูกขนไก ไมตีลูกปงปอง ไมตีลูกขนไก) 

5.2 นักเรียนคิดวา อุปกรณกีฬาแตละชนิดทําจากวัสดุอะไร (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจ) 

5.3 นักเรียนคิดวา วัสดุแตละชนิดมีสมบัติอะไรบาง (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจ) 

5.4 การเรียนรูสมบัติของวัสดุจะมีประโยชนกับเราอยางไร (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจ) 

6. ครูชักชวนนักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูเดิม

เก่ียวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุในกิจกรรมนี้  

7. นักเรียนทํากิจกรรมสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 1-2 

โดยอาน ช่ือหนวย ช่ือบท  

8. นักเรียนอานสถานการณและคําถาม ครูตรวจสอบจนแนใจวานักเรียนเขาใจ

คําถามแตละขอและสามารถทําไดดวยตนเอง จึงใหนักเรียนตอบคําถาม 

โดยคําตอบของนักเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน และอาจตอบถูกหรือผิดก็

ได  

9. ครูรวบรวมคําตอบของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีแนวคิดเก่ียวกับ

สมบัติทางกายภาพของวัสดุและวิธีทดสอบอยางไรบาง ครูยังไมตองเฉลย

คําตอบท่ีถูกตอง แตจะใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งหลัง

เรียนจบบทนี้แลว (ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียน แลว

นํามาออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือแกไขแนวคิดใหถูกตองตอไป) 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียนเรื่อง 

ความแข็งของวัสดุ  โดยครูเตรียมการจัด

กิจกรรม ดังนี้ 

1. แผนไม  1 แผน 

2. ดินน้ํามัน(มีรูปรางเปนแผน

เหมือนกับแผนไมในขอ 1) 1 

กอน  
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ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

ลูกฟุตบอลมีสวนประกอบหลัก 2 สวนคือ สวนท่ีเปนลูกบอลดานในและสวนท่ีเปนผิวดานนอก ลูก

บอลดานในทําจากยาง ผิวดานนอกทําจากหนังซ่ึงอาจเปนหนังแทหรือหนังเทียม  

 ลูกฟุตบอลเม่ือเติมลมแลวควรมีสมบัติ ไมรั่วซึม ดูดซึมน้ําไดนอย กระดอนไดดี และมีความคงทน  

 ลูกเทนนิสมีสวนประกอบหลัก 2 สวนคือ สวนท่ีเปนลูกบอลขางในและสวนท่ีเปนผิวดานนอก ลูก

บอลดานในทําจากยาง ผิวดานนอกทําจากผาสักหลาด ลูกเทนนิสควรมีสภาพยืดหยุนดี ทนทาน  

เอกสารอางอิง  

1. ชิณรัตน ลาภพูลธนอนันต ลูกฟุตบอล ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ชิณรัตน ลาภพูลธนอนันต ลูกเทนนิส ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล 
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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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ความทนทานตอการขูดขีดของวัสดุ หรือความทนทานตอการเกิดรอย

ของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทํา  

 
นําวัสดุมาขูดขีดกนัและสังเกตรอยท่ีเกิดขึ้นบนเนื้อวัสดุท่ีถูกขูดขีด วัสดุท่ีถูก

ขูดขีดแลวไมเกิดรอยแสดงวามีความแข็งกวาวัสดุท่ีใชขูดขีด 

 
การเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทําและสามารถ

กลับสูสภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทํา 

ออกแรงดึงวัสดุ สังเกตสภาพของวัสดุกอนออกแรงดึง การเปลี่ยนแปลงของ

วัสดุขณะออกแรงดึงและสภาพของวัสดุเมื่อหยุดออกแรงดึง วัสดุท่ีไดรับแรงกระทําแลวมี

สภาพเปลี่ยนแปลง เชน รูปราง และเมื่อหยุดแรงกระทําวัสดุนั้นกลับสูสภาพเดิมแสดงวา

 

 

การถายโอนความรอนจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปยัง

บริเวณท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา โดยผานอนุภาคของวัสดุ  

การใหความรอนท่ีปลายดานหนึ่งของแทงวัสดุ และสังเกตการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิท่ีปลายอีกดานหนึ่งของวัสดุ วัสดุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดเร็วแสดงวานําความ

รอนไดดี 

การท่ีมีกระแสไฟฟาผานวัสดุ 

การนําวัสดุไปตอในวงจรไฟฟาอยาง

งายท่ีประกอบดวย เซลลไฟฟา หลอดไฟฟาและ

สายไฟฟา  วัสดุท่ีทําใหหลอดไฟฟาในวงจรไฟฟา

สวาง แสดงวานําไฟฟา 
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เรื่องที่ 1 ความแข็งของวัสดุ     
 

เรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรู เก่ียวกับสมบัติและวิธี

ทดสอบความแข็งของวัสดุและการนําความรูเรื่องความ

แข็งของวัสดุไปใชประโยชน  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบ ความแข็งของวัสดุ

ชนิดตาง ๆ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติความแข็ง

ของวัสดุมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

เวลา 2 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

แผนไม แผนกระจก แผนเหล็ก แผนพลาสติก แผน

อะลูมิเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2  หนา 4 - 9 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2  หนา 4 - 9 
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

 

1. นักเรียนสังเกตแผนไมกับกอนดินน้ํามัน จากนั้นครูตรวจสอบความรูเดิม

เก่ียวกับความแข็งของวัสดุโดยใชคําถามดังนี้ 

1.1 แผนไม กับดินน้ํามัน มีสมบัติอะไรท่ีแตกตางกัน (สี กลิ่น เนื้อวัสดุ 

ความแข็ง) 

1.2 นักเรียนคิดวาวัสดุใดแข็งกวากัน ทราบไดอยางไร (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจ) 

1.3 นักเรียนคิดวา ความแข็งคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)  

1.4 นักเรียนคิดวาการทดสอบความแข็งทําไดอยางไร (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจ) 

ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนสูการเรียนเรื่องความแข็ง

ของวัสดุและชักชวนนักเรียนอานเรื่องความแข็งของวัสดุ 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที) 

2. นักเรียนอาน ช่ือเรื่อง และคําถามใน คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 

4 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาคําตอบใน คิดกอนอาน ครูบันทึก

คําตอบไวบนกระดาน เพ่ือยอนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากอาน

เนื้อเรื่องแลว 

3. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก

นักเรียนอานไมได ครูควรสอนการอานใหถูกตอง) จากนั้นใหนักเรียน

อธิบายความหมายตามความเขาใจ และชักชวนใหหาความหมายท่ี

ถูกตองหลังจากการอานเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง ครูใชวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ

นักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายใจความสําคัญตามแนวคําถามดังนี้  

4.1 พอเพียงและเพ่ือนๆ ไดรับมอบหมายใหทําอะไร (สืบคนขอมูล

เก่ียวกับวัสดุท่ีคนในสมัยโบราณใช) 

4.2 สิ่งท่ีพอเพียงและเพ่ือนๆ เลือกสืบคนคืออะไร (สืบคนวัสดุท่ีใช

สรางปราสาทหิน) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 

     นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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4.3 พอเพียงมีวิธีสืบคนขอมูลอยางไร (สืบคนโดยใชโปรแกรมการดู

แผนท่ีบนอินเทอรเน็ต)  

4.4 พอเพียงและเพ่ือนๆ เลือกสืบคนปราสาทหินชื่ออะไร (ปราสาท

หินพิมาย) 

4.5 ปราสาทหินทําจากวัสดุอะไร (หิน)  

4.6 หินนํามาใช ทําสวนใดของปราสาทหินบาง (ทําตัวปราสาท 

ทางเดิน) 

4.7 หินมีสมบัติอยางไรจึงนํามาใชทําปราสาทหิน (มีความแข็ง) 

4.8 ความแข็งคืออะไร (ความทนทานตอการขูดขีดทําใหเกิดรอยได

ยาก)  

4.9 อุปกรณแกะสลักหินควรมีความแข็งมากกวาหรือนอยกวาหิน

(นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

ข้ันสรุปจากการอาน (60 นาที) 

 

5. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องท่ีอานซ่ึงควรสรุปไดวาในสมัยโบราณ

คนนําหินมาสรางปราสาทหินเนื่องจากหินเปนวัสดุท่ีมีความแข็งมาก 

ความแข็งคือความทนทานตอการขูดขีดทําใหเกิดรอยไดยาก 

6. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 4 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน และแกไข

คําตอบท่ีผิดในคิดกอนอานใหถูกตอง 

8. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน ดังนี้ เราทดสอบ

ความแข็งของวัสดุไดอยางไร ซ่ึงควรตอบไดวา นําวัสดุแตละชนิดมาขูด

ขีดกันวัสดุท่ีแข็งนอยกวาจะเกิดรอย 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้ ง ถั ด ไป  นัก เ รี ยนจะได ทํ า

กิจกรรมท่ี 1 วัสดุแตละชนิดมีความแข็ง

เปนอยางไร โดยครูเตรียมวัสดุอุปกรณ

ดังนี้ กระดาษปรูฟ  1 แผน/หองเพ่ือเขียน

ตารางสรุปผลการทดลองของท้ังหอง และ

มอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมเตรียม

กระเบื้องดินเผาและกระเบื้องเคลือบเพ่ือ

ใชในกิจกรรม 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

หินเปนกอน มีความแข็งมาก คนสมัยโบราณนําหินมาทําเปนปราสาทหิน  

ความแข็งคือความทนทานตอการขูดขีด เกิดรอยไดยาก 
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กิจกรรมที่ 1 วัสดแุตละชนิดมีความแข็งเปนอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดทดลองเรื่องความแข็งของ

วัสดุโดยนําวัสดุแตละชนิดมาขูดขีดกันแลวสังเกตรอยบน

เนื้อวัสดุเพ่ือเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุแตละชนิด 

และสืบคนขอมูลเพ่ือยกตัวอยางการนําสมบัติความแข็ง

ของวัสดุมาใชประโยชน 

เวลา  1.5  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุ

ชนิดตาง ๆ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติความแข็ง

ของวัสดุมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. แผนไม   ขนาด 10 x 10 cm   1 แผน 

2. แผนพลาสติก  ขนาด 10 x 10 cm   1 แผน 

3. แผนเหล็ก   ขนาด 10 x 10 cm   1 แผน 

4. แผนกระจก ขนาด 10 x 10 cm   1 แผน 

5. แผนอะลูมิเนียม ขนาด 10 x 10 cm   1 แผน 

6. กระดาษปรูฟ      1 แผน 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1. กระเบื้องเคลือบและกระเบื้องดินเผา อยางละ 1 ชิ้น 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

 S1 การสังเกต  

 S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  

 S8 การลงความเห็นจากขอมูล  

 S9 การตั้งสมมติฐาน   

 S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

 S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  

 S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2     หนา 6-9 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2      หนา 5-9 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องวัสดุ

แตละชนิดมีความแข็งเปนอยางไร  

http://ipst.me/8058 

 
4. สื่อเสริมเพ่ิมความรู เรื่องความแข็ง 

  

 

http://ipst.me/8058
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. นักเรียนแตละกลุมสังเกตลักษณะกระเบื้องดินเผาและ กระเบื้อง

เคลือบ ครูอาจใหบางกลุมนําเสนอสิ่งท่ีสังเกตเพ่ือตรวจสอบทักษะ

การสังเกตใหตรงกัน แลวถามตอไปวาวัสดุท้ังสองมีความแข็ง

ตางกันหรือไมอยางไร ครูรับฟงคําตอบท่ีอาจแตกตางกัน (ครูจด

คําตอบท่ีนาสนใจไวบนกระดาน) 

2. ครูชักชวนนักเรียนใหคิดและเสนอวิธีตรวจสอบวาวัสดุ 2 ชนิดนั้น 

ชนิดใดแข็งกวากันซ่ึงครูอาจชวยโดยใหนึกถึงเรื่องท่ีอานมาแลว 

เพ่ือใหไดขอเสนอวาตองนําวัสดุ 2 ชนิด มาขูดขีดกัน จากนั้นนํา

อภิปรายถึงวิธีตรวจสอบความแข็งของวัสดุ (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจ เชน นักเรียนอาจจะตอบวา วัสดุท่ีแข็งนอยกวา จะ

เกิดรอย)   

3. นักเรียนเริ่มทดสอบความแข็งของกระเบื้องดินเผาและกระเบื้อง

เคลือบโดยใชวัสดุท้ังสองชนิดขีดกันและกัน โดยออกแรงใหมาก

พอและ สังเกตรอยท่ีลบไมออกบนผิววัสดุ อนึ่งกอนการทดสอบ

ครูควรใหนักเรียนใชกระดาษหนังสือพิมพปูรองโตะกอนเพ่ือจะได

ไมเกิดความเสียหายกับโตะเรียน 

4. ใหนักเรียนกลุมหนึ่งนําเสนอวิธีทดสอบความแข็งของวัสดุและผลท่ี

ได โดยครูชวยเขียนสรุปบนกระดาน กลุมอ่ืน ๆ อาจเพ่ิมเติมหรือ

แกไขจนไดขอสรุปวา เม่ือผลัดกันใชวัสดุ 2 ชนิดขีดกันวัสดุท่ีไม

เกิดรอยในเนื้อจะแข็งกวาวัสดุท่ีเกิดรอยในเนื้อ ท้ังนี้เพ่ือใหเขาใจ

ตรงกันเก่ียวกับวิธีทดสอบและเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุอ่ืนๆ  

แลวจึงใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 1  

5. นักเรียนอานช่ือกิจกรรมวัสดุแตละชนิดมีความแข็งเปนอยางไร

และ ทําเปนคิดเปน โดยรวมกันอภิปรายทีละประเด็นเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงค ในการทํากิจกรรมโดย

ใชคําถามดังนี้ 

5.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (ความแข็งของวัสดุ

แตละชนิด) 

5.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (ทดลองและสืบคน

ขอมูล) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ตัวอยาง ตารางบันทึกผล 
   วัสดุที่ถูกขีด 

 

วัสดุที่ใชขูดขีด 

ไม พลาสติก อะลูมเินียม กระจก เหล็ก 

ไม      

พลาสติก      

อะลุมเินียม      

กระจก      

เหล็ก      
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5.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายและเปรียบเทียบ

ความแข็งของวัสดุชนิดตาง ๆ ไดและยกตัวอยางการนําสมบัติ

ความแข็งของวัสดุมาใชประโยชน) 

นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 5 และ อาน

ส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม ครูยังไมแจกวัสดุอุปกรณให

นักเรียน แตนํามาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง 

6. นักเรียนอาน ทําอยางไร ทีละขอแลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุป

ลําดับข้ันตอนตามความเขาใจโดยครูอาจชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บน

กระดานและนําอภิปรายตามแนวคําถามดังตอไปนี้ 

นักเรียนตองทําอยางไรกับวัสดุท้ัง 5 ชนิด (สังเกตลักษณะของ

วัสดุแตละชนิด เลือกวัสดุมา 1 ชนิดและตั้งสมมติฐานวาวัสดุนั้นมี

ความแข็งเปนอยางไรเม่ือเทียบกับวัสดุท่ีเหลือ  ระบุตัวแปรท่ี

เก่ียวของ ออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลและทําการ

ทดลองตามท่ีออกแบบไว) 

ครูอาจสรุปลําดับการทํากิจกรรมพอเปนแนวทาง เชน เลือกวัสดุ 

 ตั้งสมมติฐาน  ระบุตัวแปร  วิธีการตรวจสอบความแข็ง 

 ออกแบบการทดลอง  กําหนดอุปกรณ  ออกแบบตาราง

บันทึกผล  ทําการทดลอง  บันทึกผล สืบคนขอมูล   

นําเสนอ  อภิปราย 

7. นักเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุมเพ่ือตั้งสมมติฐาน ระบุตัวแปร 

ออกแบบการทดลอง และตารางบันทึกผล 

8. ครูเลือกตัวแทน 1 กลุมนําเสนอผลการอภิปราย ครูเขียนผลการ

อภิปรายของนักเรียนบนกระดานแลวนําอภิปรายโดยใชคําถาม

ตอไปนี้เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงผลงานของกลุมอ่ืน ๆ  

8.1 ถาจะเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุแตละชนิดจะตองทํา

อยางไร (นําวัสดุท่ีตองการเปรียบเทียบมาทดสอบโดยขูดขีด

ซ่ึงกันและกันสังเกตรอยท่ีเกิดข้ึนบนวัสดุท้ังสองชนิด) 

8.2 ทราบไดอยางไรวาวัสดุชนิดใดแข็งกวากัน (วัสดุท่ีแข็งกวาจะ

ไมเกิดรอย) 

8.3 ในการทดลองนี้ สิ่งท่ีกําหนดใหตางกันหรือตัวแปรตนคืออะไร 

(วัสดุท่ีนํามาขูดขีดกัน) 

8.4 สิ่งท่ีเฝาติดตามหรือสังเกตในการทดลองนี้ (ตัวแปรตาม)  

คืออะไร (รอยท่ีเกิดข้ึนจากการขีดจัดเปนตัวแปรตาม) 
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8.5 สิ่งท่ีกําหนดใหเหมือนกันหรือเทากันมีอะไรบาง (แรงท่ีขูดขีด 

จํานวนครั้งท่ีขูดขีด ผูท่ีขูดขีด ตําแหนงท่ีขีด จัดเปนตัวแปรท่ี

ตองควบคุมใหคงท่ี)  

8.6 การทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานทําไดอยางไร (นําวัสดุแต

ละชนิดมาขูดขีดซ่ึงกันและกัน สังเกตและบันทึกการเกิดรอย

หรือไมเกิดรอย) 

8.7 ตารางบันทึกผลท่ีออกแบบไวเปนอยางไร (นักเรียนตอบตามท่ี

ออกแบบไว) 

8.8 เม่ือแตละกลุมไดผลการทดลองของตนเองแลว ตองทําอยางไร 

(นําเสนอผลการทดลองของกลุมและนําผลการทดลองมาเขียน

รวมกันในตารางบนกระดาน)  

  ตอจากนั้นจึงใหแตละกลุมตกลงเลือกวัสดุท่ีจะนําไปออกแบบการ

ทดลองของตนเองโดยอาจใชการตกลงกันหรือสุมเลือกก็ไดโดยท้ังหองควร

เลือกวัสดุใหครบทุกชนิดและวัสดุแตละชนิดควรมีนักเรียนเลือก 2 กลุม 

9. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไร แลว นักเรียนจะไดปฏิบัติ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

9.1 สังเกตลักษณะของวัสดุแตละชนิด (S1)  

9.2 ตั้งสมมติฐานและระบุตัวแปรเพ่ือทดสอบเก่ียวกับความแข็งของ

วัสดุ (S9,S11) 

9.3 ออกแบบการทดลอง ตารางบันทึกผล และรวมกันอภิปรายสรุปวิธี 

ทดสอบความแข็งของวัสดุ  (S10, S12) 

9.4 เริ่มการทดลองตามวิธีท่ีสรุปไว (S12) 

9.5 นําเสนอและลงขอสรุปเก่ียวกับความแข็งของวัสดุ (S8, S13) (C4) 

9.6 สืบคนขอมูลเก่ียวกับการใชประโยชนจากความแข็งของวัสดุ (C6) 

ขณะทดลอง ครูควรสังเกตการทํางานรวมกัน และความใสใจในการ

ควบคุมตัวแปรและการสังเกตผล เชน การควบคุมขนาดของแรงท่ีใช

ในการขูดขีดวัสดุแตละชนิด การทดลองซํ้าดวยขนาดของแรงท่ีมากข้ึน 

ถาไมเกิดรอยขีด การสังเกตลักษณะของรอยท่ีเกิดข้ึนวาเปนรอยในเนื้อ

วัสดุ หรือเกิดจากเนื้อของวัสดุอีกชนิดมาติดท่ีผิวกอนจะใหนําเสนอ  

10.เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองใหนักเรียนเก็บอุปกรณท่ีใชแลวใหเรียบรอย จากนั้น

ตัวแทนของกลุมนําเสนอผล ขณะท่ีนําเสนอใหลงความเห็นดวยวาวัสดุของ

กลุมตนแข็งกวาวัสดุใดบางเพราะเหตุใด หากมีความเห็นขัดแยงกับเพ่ือน

กลุมอ่ืน ครูควรใหโอกาสนําอุปกรณมาตรวจสอบใหมเพ่ือยืนยันผล  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
     นักเรียนท่ีมีความสามารถสูง ครู

อาจกําหนดใหสํารวจวัสดุท่ีหลากหลาย

มากข้ึนเพ่ือนํามาทดสอบความแข็งของ

วัสดุโดยใหระบุตัวแปรตนท่ีแตกตางไป

จากกิจกรรมเดิม 

 

หากนักเรียนไมสามารถ

ตอบคําถามหรืออภิปรายไดตาม

แนวคําตอบ ครูควรให เวลา

นักเรียนคิดอยางเหมาะสม รอ

คอยอยางอดทน และรับฟ ง

ี  
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11. ครูต้ังคําถามใหคิดตอไปวา ถาตองการเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุให

ครบทุกชนิด ควรออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลอง

อยางไร (ตองนําวัสดุแตละชนิดมาขูดขีดซ่ึงกันและกันใหครบ และออกแบบ

ตารางเพ่ือบันทึกการเกิดรอยบนวัสดุใหครบทุกชนิด)  

12. ครูใหนําผลการทดลองของทุกกลุมมาบันทึกลงในตารางเดียวกันบน

กระดาน (ครูควรเตรียมตารางสรุปผลดังตัวอยางเพ่ือนําไปติดบนกระดาน ดู

เฉลยในตารางท่ี 1)  

แลวอภิปรายเพ่ือหาขอสรุปจากขอมูลในตารางโดยใชคําถามตอไปนี้  

12.1 วัสดุใดมีความแข็งมากท่ีสุด ทราบไดอยางไร (กระจก เพราะเม่ือนํา

วัสดุทุกชนิดมาขูดขีดแลวไมเกิดรอย)  

12.2 วัสดุใดมีความแข็งนอยท่ีสุด รูไดอยางไร (ไม เพราะเม่ือนําวัสดุทุกชนิด

มาขูดขีดกับไม ไมจะเกิดรอย) 

12.3 เรียงลําดับความแข็งของวัสดุจากมากไปหานอย ไดอยางไร (ลําดับ

ความแข็งของวัสดุจากมากไปหานอย คือ กระจก เหล็ก พลาสติก 

อะลูมิเนียม ไม) หมายเหตุ ลําดับความแข็งของวัสดุอาจไมเปนไปตามนี้ 

โดยเฉพาะกระจก และเหล็ก ใหยึดตามผลการทดสอบในหองเรียนจริง

ครูใหความรูเพ่ิมเติม เพ่ือใหครอบคลุมแนวคิดใน รูอะไรในเรื่องนี้  

13. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปรวมกันวา ความแข็งของ

วัสดุ คือ ความทนทานตอการขูดขีดของวัสดุ ทดสอบโดยนําวัสดุชนิดหนึ่ง

มาขูดขีดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่งแลวดูการเกิดรอยบนเนื้อของวัสดุ วัสดุท่ีเกิด

รอยแสดงวามีความแข็งนอยกวาวัสดุท่ีไมเกิดรอย  

14. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติมคําถามใน

การอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

15. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอาน ส่ิงท่ีไดเรียนรู 

และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง  

16. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรูเพ่ิมเติม

ใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอคําถามของตนเอง

หนาชั้นเรียนและใหนักเรียนอภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

17.ครูนําอภิปรายใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอนใดบาง 

แลวใหบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 8 

18.นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 9 ครูแนะนําให

นักเรียนใชแอพลิเคชันสําหรับการสังเกตภาพเสมือนจริง (AR) ในหนังสือ

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียนเรื่อง

สภาพยืดหยุนของวัสดุ ครูเตรียมฟองน้ํา

และดินน้ํามัน เพ่ือนํามาใชในการสาธิต

หนาชั้นเรียน 
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เรียน หนา 9 และรวมกันอภิปรายเก่ียวกับความแข็งของวัสดุเพ่ือนําไปสู

ขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครูกระตุนใหนักเรียนตอบ

คําถามทายเรื่อง เชน อุปกรณแกะสลักหินมีความแข็งเปนอยางไรเม่ือเทียบ

กับหินโดยครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน 

อุปกรณแกะสลักหินมีความแข็งมากกวาหิน จึงสามารถเจาะเขาไปในเนื้อ

หินได หรืออ่ืน ๆ โดยเนนใหนักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบายเหตุผล

ประกอบ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการขูดขีดวัสดุแตละชนิด (/ หมายถึง เกิดรอย  x หมายถึง ไม

เกิดรอย) 

       วัสดุท่ีถูกขีด 

วัสดุท่ีใชขูดขีด 

ไม พลาสติก อะลูมิเนียม กระจก เหล็ก 

ไม - x x x x 

พลาสติก / - x x x 

อะลูมิเนียม / / - x x 

กระจก / / / - / 

เหล็ก / / / x - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

วัสดุในธรรมชาติ เชน แร มีสวนผสมทางเคมีและลักษณะบางประการคงท่ี แรอาจจะ

ประกอบดวยธาตุชนิดเดียว เชน ทอง เงิน กํามะถัน เพชร หรืออาจประกอบดวยธาตุมากกวาหนึ่ง

ชนิด เชน แรยิปซัม (เกลือจืด) ประกอบดวยธาตุ 3 ชนิด คือ แคลเซียม กํามะถัน และออกซิเจน  

แรแตละชนิดมีความแข็งเฉพาะตัวไมเหมือนกัน โมห (Moh) พ.ศ. 2316 – 2382 ผูเชี่ยวชาญ

เรื่องแร 

ชาวเยอรมัน เปนผูสรางสเกลความแข็งของแรข้ึนมา แรท่ีแข็งกวาจะทําใหเกิดรอยบนผิวแรท่ี

ออนกวาดังนั้นเม่ือนําเพชรซ่ึงแข็งท่ีสุดไปขูดขีดกับแรท่ีเหลืออีก 9 ชนิดจะทําใหแรนั้นเกิดรอย  

เรียกวา Moh’s Scale  

คาความแข็งมาตรฐานท่ีสูงท่ีสุดของแร คือ  

เพชร      มีคาความแข็งมาตรฐาน 10  

คอรันดัม มีคาความแข็งมาตรฐาน   9   

โทแพซ   มีคาความแข็งมาตรฐาน   8  เปนตน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุชนิดตาง ๆ  

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติความแข็งของวัสดุมาใช

ประโยชน 

 

เปนแผน สีน้ําตาล 

เปนแผน ใสไมมีสี (หรืออาจมีสีอ่ืนๆ ตามท่ีสังเกตได) 

เปนแผน สีดําวาว  

เปนแผน สีเงิน 

เปนแผน ใสไมมีสี 
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ข้ึนอยูกับการเลือกของนักเรียน เชน กระจก 

กระจก ไม พลาสติก เหล็ก และ อะลูมิเนียม 

ชนิดของวัสดุ 

 การเกิดรอยในเนื้อวัสดุท่ีถูกขูดขีด 

แรงท่ีใชขูดขีด จํานวนครั้งท่ีขูดขีด ผูท่ีขูดขีด ตําแหนงท่ีขูดขีด 

ข้ึนอยูกับคําตอบของนักเรียน 
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ข้ึนอยูกับคําตอบของนักเรียน 

วัสดุท่ีแข็งมากกวาเม่ือนําไปขูดขีดกับวัสดุท่ีแข็งนอยกวา จะทําใหวัสดุ 

ท่ีแข็งนอยกวาเกิดรอย  

ลําดับความแข็งของวัสดุจากมากไปหานอยเปนดังนี้ กระจก เหล็ก อะลูมิเนียม  

พลาสติก ไม คําตอบอาจไมเปนไปตามลําดับนี้ ใหยึดคําตอบตามผลการทดลองของนักเรียน  
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คําตอบข้ึนอยูกับสมมติฐานของนักเรียน ผลการทดลองอาจจะสอดคลอง 

หรือไมสอดคลองกับสมมุติฐาน 

วัสดุตางชนิดกันเม่ือนํามาขูดขีดกัน วัสดุท่ีเกิดรอยจะมีความแข็งนอยกวา 

 เรียงลําดับความแข็งจากมากไปหานอยไดดังนี้  

กระจก เหล็ก อะลูมิเนียม พลาสติก ไม  

ความแข็งของวัสดุคือความทนทานตอการขูดขีดหรือความทนทานตอการเกิด 

รอยของวัสดุ เม่ือมีแรงมากระทํา วัสดุตางชนิดกันมีความแข็งแตกตางกัน 

ทดสอบความแข็งของวัสดุแตละชนิดไดโดยการนําวัสดุไปขูดขีดซ่ึงกันและกัน  
วัสดุท่ีแข็งมากกวาจะไมเกิดรอยขีดบนผิว วัสดุท่ีแข็งนอยกวาจะเกิดรอยขีดบนผิว 

คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน เชน การตัดกระจก ตองใชมีดตัดกระจกท่ีใบมีด

ทําจากเพชรซ่ึงมีความแข็งมากกวากระจก การแกะสลักไมตองใชมีด

แกะสลักซ่ึงทําจากโลหะซ่ึงแข็งกวาไม 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1 วัสดุแตละชนิดมีความแข็งเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
S9 การตั้งสมมติฐาน    
S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตวัสดุ

ประกอบดวย 

- ลักษณะของวัสดุ 

- การเกิดรอยขูด

ขีดบนเนื้อวัสดุ 

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดเก่ียวกับการเกิด

รอยขูดขีดบนเนื้อวัสดุไดถูกตอง

ดวยตนเองโดยไมเพ่ิมความ

คิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดเก่ียวกับ

การเกิดรอยขูดขีดบนเนื้อ

วัสดุไดถูกตองโดยตอง

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน หรือเพ่ิมเติมความ

คิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

เก่ียวกับการเกิดรอยขูดขีด

บนเนื้อวัสดุไดถูกตองดวย

ตนเอง หรือมีการเพ่ิมเติม

ความคิดเห็น แมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S6 การจัดกระทํา

และส่ือความหมาย

ขอมูล 

การบันทึกผลและ

การกําหนด

สัญลักษณในตาราง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีไดจาก

การทดสอบความแข็งใหผูอ่ืน

เขาใจไดงายและชัดเจน ใน

รูปแบบตารางบันทึกผลไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทดสอบความแข็ง

ใหผูอ่ืนเขาใจไดในรูปแบบ

ตารางบันทึกผลโดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

ท่ีไดจากการทดสอบความ

แข็งของวัสดุใหผูอ่ืนเขาใจ

ไดถูกตองแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การระบุความแข็ง

ของวัสดุ 1 ชนิดเม่ือ

เทียบกับวัสดุชนิด

อ่ืนท่ีเหลือ 

สามารถเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยูจากการ

สังเกตความแข็งของวัสดุไดอยาง

ถูกตอง มีเหตุผล จากความรูหรือ

ประสบการณเดิมไดดวยตนเอง 

สามารถเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยู

อยางถูกตองบางสวน 

พยายามใหเหตุผลจาก

ความรูหรือประสบการณ

เดิมไดจากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยู 

หรือเพ่ิมเติมความคิดเห็น

อยางไมมีเหตุผล แมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S9 การ

ตั้งสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐาน สามารถคิดหาคําตอบลวงหนา

กอนทําการทดลอง โดยอาศัย

การสังเกต ความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน 
และสามารถสรางขอความท่ี

บอกความสัมพันธระหวางตัว

แปรตน(ชนิดของวัสดุ) กับตัว

แปรตาม(รอยท่ีเกิดจากการขูด

ขีดบนวัสดุ) ไดถูกตองครบถวน

ดวยตนเอง 

คิดหาคําตอบลวงหนากอน

ทําการทดลอง โดยอาศัย

การสังเกต ความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปน

พ้ืนฐาน และสรางขอความ

ท่ีบอกความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตน(ชนิด

ของวัสดุ) กับตัวแปรตาม

(รอยท่ีเกิดจากการขูดขีด

บนวัสดุ) ไดครบถวนจาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนทําการทดลอง 

และไมสามารถสราง

ขอความท่ีบอก

ความสัมพันธระหวางตัว

แปรตน(ชนิดของวัสดุ) กับ

ตัวแปรตาม(รอยท่ีเกิดจาก

การขูดขีดบนวัสดุ) แมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S10. การกําหนด

นิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

การระบุวิธีการ

สังเกตความแข็ง

ของวัสดุ 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการความแข็งของวัสดุได

ถูกตองดวยตนเองวาถานําวัสดุ

สองชนิดมาขูดขีดกัน วัสดุท่ีไม

เกิดรอยจะมีความแข็งมากกวา

วัสดุท่ีเกิดรอยขูดขีดบนผิว  

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการความแข็งของ

วัสดุไดถูกตอง โดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน

วาถานําวัสดุสองชนิดมา

ขูดขีดกัน วัสดุท่ีไมเกิด

รอยจะมีความแข็ง

มากกวาวัสดุท่ีเกิดรอยขูด

ขีดบนผิว 

ไมสามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการความแข็งของ

วัสดุได แมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S11. การกําหนด

และควบคุมตัวแปร 

การกําหนดตัวแปร

ตน ตัวแปรตาม

และตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ี 

สามารถระบุตัวแปรตน ตัวแปร

ตาม ตัวแปรท่ีตองควบคุมให

คงท่ีไดถูกตองดวยตนเอง ซ่ึงตัว

แปรตนคือชนิดของวัสดุ ตัวแปร

ตามคือการเกิดรอย 

ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี

ประกอบดวย  ขนาดของวัสดุ 

คนท่ีทําการทดลอง แรงท่ีใชขีด

วัสดุตําแหนงท่ีขีด 

สามารถระบุตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีไดถูกตอง

โดยอาศัยการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถระบุตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีไดแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S12. การทดลอง การทดลองตามท่ี

ออกแบบไว 

สามารถดําเนินการทดลองตาม

ข้ันตอนท่ีไดออกแบบไวไดดวย

ตนเองอยางถูกตอง 

สามารถดําเนินการ

ทดลองตามข้ันตอนท่ีได

ออกแบบไวไดอยาง

ถูกตองโดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถออกแบบการ

ทดลองหรือดําเนินการ

ทดลองตามข้ันตอนท่ีได

ออกแบบไว แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S13. การ

ตีความหมายขอมูล

และการลงขอสรุป 

ความสัมพันธ

ระหวางการเกิดรอย

และความแข็งของ

วัสดุ 

สามารถตีความหมายจากการ

ทดลองและลงขอสรุปไดดวย

ตนเองวาความแข็งของวัสดุคือ

ความทนทานตอการขูดขีดหรือ

ความทนทานตอการเกิดรอยเม่ือ

มีแรงมากระทํา และวัสดุ 

แตละชนิดมีความแข็งตางกัน 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายจากการ

ทดลอง และลงขอสรุปไดวา

ความแข็งของวัสดุคือความ

ทนทานตอการขูดขีดหรือ

ความทนทานตอการเกิด

รอยเม่ือมีแรงมากระทํา 

และวัสดุแตละชนิดมีความ

แข็งตางกัน 

ไมสามารถตีความหมาย

จากการสังเกต และลง

ขอสรุปไดดวยตนเองวา

ความแข็งของวัสดุคือความ

ทนทานตอการขูดขีดหรือ

ความทนทานตอการเกิด

รอยเม่ือมีแรงมากระทํา 

และวัสดุแตละชนิดมีความ

แข็งตางกัน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด

อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

การวิ เคราะห และ

เลือกผลิตภัณฑหรือ

เหตุการณท่ีเก่ียวกับ

ประโยชนของความ

แข็งของวัสดุ 

สามารถวิเคราะหและเลือก

ผลิตภัณฑหรือเหตุการณท่ี

เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ใ ช

ประโยชนจากสมบัติความ

แข็งของวัสดุจากหลักฐาน

ไดอยางมีเหตุผลและถูกตอง

ดวยตนเอง 

 

สามารถวิเคราะหและเลือก

ผลิตภัณฑหรือเหตุการณท่ี

เก่ียวของกับการใชประโยชน

จากสมบัติความแข็งของวัสดุ

จ า ก ห ลั ก ฐ า น ไ ด อ ย า ง มี

เหตุผลและถูกตองจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถวิเคราะหและ

เ ลื อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ

เหตุการณท่ีเก่ียวของกับ

การใชประโยชนจากสมบัติ

ความแ ข็งของวั สดุ จาก

หลักฐานไดแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทดลองเรื่องความ

แข็งของวัสดุในรูปแบบท่ี

ชัดเจนและเขาใจงายไดดวย

ตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทดลองเรื่องความ

แข็งของวัสดุ  ในรูปแบบท่ี

ชัดเจนและเขาใจงายจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถแสดงนําเสนอ

ขอมูลท่ีไดจากการทดลอง

เ รื่ อ งคว ามแ ข็ งของวั ส ดุ 

แ ม ว า ค รู ห รื อ ผู อ่ื น ช ว ย

แนะนําหรือชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื นรวม ท้ั งยอมรับฟ ง

คว าม คิด เห็ นของผู อ่ื น

อยางสรางสรรคในการทํา

กิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจน

เสร็จสิ้นกิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

รวม ท้ั งยอมรั บฟ ง คว าม

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น อ ย า ง

ส ร า ง ส ร ร ค ใ น ก า ร ทํ า

กิจกรรมเปนบางครั้ง ท้ังนี้

ตองอาศัยการกระตุนจากครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนอยางสรางสรรค ใน

ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ตั้ ง แ ต

เริ่มตนจนเสร็จสิ้นกิจกรรม

แมวาจะไดรับการกระตุน

จากครูหรือผูอ่ืน 

C6 การใช

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

การเลือกใชขอมูล

จากการสืบคน 

สามารถเลือกใชขอมูลท่ี

นาเชื่อถือจากแหลงเรียนรู

จ า ก อิ น เ ท อ ร เ น็ ต เ พ่ื อ

นํ า เสนอขอมูล  ได ด วย

ตนเอง 

 

สามารถเลือกใช ขอ มูล ท่ี

นาเชื่อถือจากแหลงเรียนรู

จ า ก อิ น เ ท อ ร เ น็ ต เ พ่ื อ

นํ า เ ส น อ ข อ มู ล  จ า ก

คําแนะนําของครูหรือผูอ่ืน 

 

ไมสามารถเลือกใชขอมูลท่ี

นาเชื่อถือจากแหลงเรียนรู

จ า ก อิ น เ ท อ ร เ น็ ต เ พ่ื อ

นําเสนอขอมูล แมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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เรื่องที่ 2 สภาพยืดหยุนของวัสดุ  
 

ในเรื่องนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับสมบัติและวิธี

ทดสอบสภาพยืดหยุนของวัสดุ และการนําความรูเรื่อง

สภาพยืดหยุนของวัสดุมาใชประโยชน  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบสภาพยืดหยุนของวัสดุ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติสภาพยืดหยุน

ของวัสดุมาใชประโยชน 

เวลา 2.5 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

เสนเอ็นไนลอน  เสนเอ็นยืด คานไม ถานไฟฉายขนาด

ใหญ ลวดเสียบกระดาษ  ถุงพลาสติกหูหิ้ว ไมบรรทัด 

กระดาษปรูฟ ฟองน้ํา ดินน้ํามัน 

 

 

 

 
 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 1  หนา 8-12 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 1  หนา 9-16
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

 

1. นักเรียนแตละกลุมสังเกตฟองน้ํากับดินน้ํามันและนําเสนอสมบัติท่ี

แตกตางกันใหไดมากท่ีสุด (คําตอบท่ีไดอาจหลากหลาย เชน สี ขนาด 

รูปราง น้ําหนัก นุม ทึบ การดูดซับน้ํา) 

2. ครูสาธิตเพ่ือใหนักเรียนสังเกตความแตกตางของวัสดุ 2 ชนิดโดยใชมือ

หนึ่งบีบฟองน้ํา และอีกมือหนึ่งบีบดินน้ํามันแลวถามคําถามดังนี้ 

2.1 ฟองน้ําและดินน้ํามันมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางไร (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจ ครูรับฟงคําตอบของนักเรียน)  ครูคลายมือท่ีบีบ

ฟองน้ําและดินน้ํามันแลวสอบถามตอไปวา  

2.2 เม่ือคลายมือท่ีบีบฟองน้ําและดินน้ํามัน ฟองน้ําและดินน้ํามันมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางในลักษณะเดียวกันหรือไมและมีสมบัติดานใด

แตกตางกัน (นักเรียนตอบตามความเขาใจ ครูรับฟงคําตอบของนักเรียน 

หรืออาจจดบันทึกไว) 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที) 

3. ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนสูสมบัติสภาพยืดหยุน

ของวัสดุ โดยชักชวนใหนักเรียนอานเรื่องสภาพยืดหยุนของวัสดุ ให

เปดหนังสือเรียนหนา 10 อานช่ือเรื่อง และตรวจสอบความเขาใจ

ของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน จากนั้นใหนักเรียนอานและลอง

ตอบคําถาม คิดกอนอาน ครูจดคําตอบของนักเรียนไวเพ่ือใช

เปรียบเทียบกับคําตอบของนักเรียนหลังจากอานเนื้อเรื่องแลว 

4. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ และอานเนื้อเรื่อง แลวอภิปราย

เก่ียวกับเนื้อเรื่องท่ีอานตามคําถามดังนี้   

4.1 เรื่องท่ีนักเรียนอานเก่ียวกับอะไร (ยางพารา) 

4.2 น้ํายางสดท่ีไดจากตนยางพารามีลักษณะอยางไร (น้ํายางสด

เปนของเหลวสีขาวคลายน้ํานม) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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4.3 ยางมีสมบัติอยางไรบาง (นุม กันน้ํา มีสภาพยืดหยุน) 

4.4 เพราะเหตุใดจึงตองมีการผลิตยางสังเคราะห (มีความตองการ

ใชยางเพ่ิมมากข้ึน) 

4.5 เราใชยางทําอะไรไดบาง (เราใชยางทําลูกบอลยาง ยางลบ ยาง

รถยนต รองเทา) 

4.6 ยางมีสมบัติท่ีสําคัญคืออะไร (มีสภาพยืดหยุน) 

สภาพยืดหยุนหมายถึงอะไร (สภาพยืดหยุนคือสภาพท่ีวัสดุ

เปลี่ยนแปลงรูปรางเม่ือไดรับแรงกระทําแลวสามารถกลับคืน

สูรูปรางเดิมไดเม่ือหยุดแรงกระทํา) 

ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 

 

5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปจากการอานวา  

น้ํายางสดท่ีไดจากตนยางพารานํามาทําเปนยางแผนสําหรับปอน

โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ยาง

มีสมบัติสําคัญคือ มีสภาพยืดหยุน กันน้ํา นุม สภาพยืดหยุนเปน

สมบัติของวัสดุท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางเม่ือไดรับแรงกระทํา

และกลับคืนสูรูปรางเดิมไดเม่ือหยุดแรงกระทํา 

6. นักเรียนตอบคําถาม รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 10 

7.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสภาพยืดหยุนเพ่ือเปรียบเทียบ

คําตอบของนักเรียนในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไว

ในคิดกอนอานวาเหมือนหรือตางกันอยางไร หากตอบผิดใหแกไข

คําตอบท่ีผิดใหถูกตอง 

ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอานวานอกจากยาง

แลวมีวัสดุอะไรอีกบางท่ีมีสภาพยืดหยุนและทดสอบสภาพยืดหยุนได

อยางไร ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานโดยครูยังไมเฉลย

คําตอบแตชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบจากการทํากิจกรรม 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรมท่ี 

2 วัสดุแตละชนิดมีสภาพยืดหยุนเปนอยางไร 

โดยนักเรียนจะไดทดลองเพ่ือเปรียบเทียบ

สภาพยืดหยุนของวัสดุ  ครู เตรียมการจัด

กิจกรรม ดังนี้ 

1. เตรียมเสนเอ็นไนลอนกับเสนเอ็นยืดท่ี

มีขนาดใกลเคียงกัน และตัดใหมีความยาว

ประมาณ 30 เซนติเมตร จํานวนเทากับจํานวน

กลุมของนักเรียน  

2. เตรียมถานไฟฉายประมาณ 5 กอน/

กลุม   

3. เตรียมคานไมท่ีมีความยาวประมาณ 1 

เมตร หรืออาจใชไมเมตรแทนก็ได   

4. ครูควรฝกผูกปมท่ีปลายเสนเอ็นไนลอน

และเสนเอ็นยืดใหแนน กอนนําไปผูกกับคานไม

และลวดเสียบกระดาษ เพ่ือไมใหปมของเสน

เอ็นไนลอนและเสนดายคลายจากกัน 

5. การแขวนถุงบรรจุถานไฟฉาย ครูตอง

วางคานไมบนโตะหรือเกาอ้ีท่ีสูงพอ ท่ีจะไมให

ถุงพลาสติกท่ีบรรจุถานไฟฉายแตะพ้ืน   
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ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

การปลูกยางในประเทศไทยเริ่มตั้งแตเม่ือไรนั้นไมมีการบันทึกเปนหลักฐานท่ีแนนอน แตคาดวา

นาจะเริ่มมีการปลูกในชวงประมาณป พ.ศ. 2442-2444 โดยพระยารัษฏานุประดิษฐมหิศรภักดี หรือ 

คอซิมบี้ ณ ระนอง เจาเมืองตรังในขณะนั้น ไดนําเมล็ดยางพารามาปลูกท่ีอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปน

ครั้งแรก ชาวบานเรียกตนยางชุดแรกนี้วา ตนยางเทศา ตอมาไดมีการขยายการปลูกยางพาราในจังหวัด

ตรัง และนราธิวาส ป พ.ศ. 2454 มีการนํายางพารามาปลูกในจังหวัดจันทบุรี โดยหลวงราชไมตรี หรือ 

ปูม ปุณศรี เปนผูนํามาปลูก และนับจากนั้นเปนตนมาไดมีการปลูกยางพาราไปท่ัวท้ัง 14 จังหวัดใน

ภาคใต และ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการนํายางพารามาปลูกในภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตั้งแตป พ.ศ. 2534  ยางพาราก็กลายเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ

ของประเทศไทย (ภูวดล วิริยพันธ, 2559) 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สภาพยืดหยุนคือสภาพท่ีวัสดุเปล่ียนแปลงรูปรางเม่ือไดรับแรงกระทําและ

กลับคืนสรปรางเดิมไดเม่ือหยดแรงกระทํา  

ยางมีสภาพยืดหยุน 

วัสดุท่ีมีสภาพยืดหยุน นํามาทําของเลนของใช เชน ลูก

บอล ยางรถยนต รองเทา ยางลบ  
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กิจกรรมที่ 2 วัสดแุตละชนิดมีสภาพยืดหยุนเปนอยางไร 

 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดทดลองเรื่องสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุโดยออกแรงกระทํากับวัสดุแลวสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงของวัสดุเม่ือออกแรงกระทําและหยุดออกแรง

กระทําเพ่ือเปรียบเทียบสภาพยืดหยุนของวัสดุแตละชนิด 

และสืบคนขอมูลเพ่ือยกตัวอยางการนําสมบัติสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุไปใชประโยชน 

เวลา 2  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบสภาพยืดหยุนของวัสดุ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติสภาพยืดหยุน

ของวัสดุมาใชประโยชน  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. เสนเอ็นไนลอน เสนผาศูนยกลาง 0.3 mm 1 เสน 

2. เสนเอ็นยืด (ขนาดเทาเสนเอ็นไนลอน)  1 เสน 

3. คานไม  ยาว 1 เมตร    1 อัน 

4. ลวดเสียบกระดาษ     2 อัน 

5. ถานไฟฉายขนาดใหญ   5 กอน 

6. ไมบรรทัดหรือสายวัด   1 อัน/เสน 

7. ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว   1 ใบ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต  

S2 การวัด 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล  

S9 การตั้งสมมติฐาน 

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.4 เลม 2  หนา 12-14 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2 หนา 10-14 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องวัสดุแตละ

ชนิดมีสภาพยืดหยุนเปนอยางไร 

http://ipst.me/8059  

 
4. สื่อเสริมเพ่ิมความรู เรื่องสภาพยืดหยุน 

 

http://ipst.me/8059
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสู กิจกรรมโดยเริ่มจากการตรวจสอบความรูของนักเรียน

เก่ียวกับความหมายของสภาพยืดหยุน จากการอานนําเรื่องตามแนว

คําถามดังนี้ 

1.1 สภาพยืดหยุนของวัสดุคืออะไร (สภาพยืดหยุน หมายถึงสภาพของ

วัสดุท่ีเปลี่ยนแปลงรูปรางเม่ือไดรับแรงกระทําและกลับคืนสูรูปราง

เดิมเม่ือหยุดแรงกระทํา) 

1.2 วัสดุใดบางมีสภาพยืดหยุน เพราะเหตุใด (นักเรียนอาจตอบวา 

ฟองน้ํา ลูกบอลยาง ยางรถยนต ลวดสปริง โฟมสําหรับหอผลไม 

เพราะเม่ือออกแรงกระทํากับวัสดุเหลานี้  

วัสดุจะเปลี่ยนแปลงรูปรางและเม่ือหยุดแรงกระทําจะกลับคืนสู

รูปรางเดิม)  

2. ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนสูกิจกรรมท่ี 2 วัสดุแตละชนิด

มีสภาพยืดหยุนเปนอยางไร โดยใหนักเรียนอานช่ือกิจกรรม และ ทํา

เปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 12  ครูตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใชคําถามดังตอไปนี้  

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (สภาพยืดหยุนของ

วัสดุ)  

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การทดลอง)  

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายและเปรียบเทียบสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุ วิธีทดสอบสภาพยืดหยุน รวมถึงยกตัวอยางการ

นําสมบัติสภาพยืดหยุนของวัสดุมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน) 

นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 10 

3. นักเรียนอานส่ิงท่ีตองใช จากนั้นครูแสดงวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในการ

ทดลองใหนักเรียนดูทีละชนิด  

4. นักเรียนอาน ทําอยางไร ในหนังสือเรียนหนา 12-13 ครูใชวิธีการอานท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจ

ในเนื้อหาท่ีอานเพ่ือใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดดวยตนเอง โดยใช

แนวคําถามดังนี้ 

4.1 นักเรียนเริ่มการทดลองอยางไร (จัดวัสดุและอุปกรณโดยมัดปลาย

ดานหนึ่งของเสนเอ็นไนลอนและเสนเอ็นยืดเขากับลวดท่ีดัดเปน

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ คุณครูควรใหเวลานักเรียน

คิดอยางเหมาะสม รอคอยอยาง

อดทน และรับฟงแนวความคิดของ

นักเรียน 
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ตะขอ และมัดปลายอีกดานหนึ่งกับคานไมแลวสังเกตลักษณะของ

เสนเอ็นไนลอนและเสนเอ็นยืดพรอมบันทึกลักษณะท่ีสังเกตได) 

4.2 ข้ันตอนตอไปนักเรียนทําอยางไร (อภิปรายเ พ่ือตั้ ง คําถาม

เปรียบเทียบสภาพยืดหยุนของเสนเอ็นไนลอนและเสนเอ็นยืด) 

4.3 ข้ันตอนตอไปนักเรียนทําอยางไร (อภิปรายเพ่ือตั้งสมมติฐานวา 

วัสดุใดมีสภาพยืดหยุนดีกวากัน)  

นักเรียนบันทึกลักษณะท่ีสังเกตไดของวัสดุ คําถามการทดลองและ

สมมติฐานลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 11  

4.4 ตอไปนักเรียนทําอยางไร  (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง 

ครูควรแกไขหรือเพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวน ตามแนวคําตอบดังนี้ 

ทําการทดลองสภาพยืดหยุนของเสนเอ็นไนลอนและเสนเอ็นยืดโดย

วัดความยาวของเสนเอ็นท้ังสองชนิดกอนบรรจุถานไฟฉายในถุง 

คอยๆ บรรจุถายไฟฉายลงในถุงพลาสติกทีละกอน วัดความยาว

ของเสนเอ็นท้ัง 2 ชนิดขณะใสถานไฟฉายและวัดความยาวของเสน

เอ็นท้ัง 2 ชนิดหลังนําถานไฟฉายออก ทําการทดลองเหมือนเดิม

โดยใสถานไปเพ่ิมทีละกอนเรื่อยๆ  จนความยาวของเสนเอ็นท้ัง 2 

ชนิดกอนใสถานไฟฉายกับเม่ือนําถานไฟฉายออกจากถุงไมเทาเดิม 

จากนั้นสืบคนขอมูลการใชประโยชนของวัสดุตามสมบัติสภาพ

ยืดหยุน) 

5. ครูสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดลองโดยใชคําถามดังตอไปนี้   

5.1 นักเรียนออกแรงกระทําตอวัสดุอยางไร (ใชถานไฟฉายถวงน้ําหนัก) 

5.2 ตัวแปรตนของกิจกรรมนี้คืออะไร (ชนิดของวัสดุคือเสนเอ็นไนลอน

และเสนเอ็นยืด)  

5.3 ตัวแปรตามของกิจกรรมนี้คืออะไร (ความยาวของวัสดุกอนถวง

น้ําหนัก ขณะถวงน้ําหนัก และหลังจากถวงน้ําหนักดวยถานไฟฉาย)  

5.4 ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี มีอะไรบาง (ขนาดและความยาวของ

วัสดุจากคานไมถึงตะขอ ขนาดและมวลของถานไฟฉาย)  

5.5 นักเรียนจะสังเกตวาวัสดุมีสภาพยืดหยุนไดอยางไร (สังเกตและ

เปรียบเทียบความยาวของวัสดุกอนและหลังจากถวงน้ําหนักดวย

ถานไฟฉาย) 

6. ครูอาจนําคําตอบของนักเรียนมาสรุปเปนข้ันตอนยอๆ เปนลําดับบน

กระดาน ดังนี้  
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วัดความยาวของวัสดุกอนถวงน้ําหนักดวยถานไฟฉาย→บรรจุ

ถานไฟฉาย 1 กอนลงในถุงพลาสติกเปนเวลา 30 วินาที→วัดความ

ยาวของวัสดุ→นําถานไฟฉายออก→วัดความยาววัสดุหลังจากนํา

ถานไฟฉายออก→ทําซํ้าโดยเพ่ิมถานไฟฉายเปน 2,3,4,5… กอน จน

ความยาวของวัสดุหลังจากหยุดถวงดวยถานไฟฉายแตกตางจาก

ความยาวกอนถวงน้ําหนักดวยถานไฟฉาย) 

นักเรียนบันทึกตัวแปรตางๆ และนิยามเชิงปฏิบัติการลงในแบบบันทึก

กิจกรรมหนา 11  

7. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไร แลวนักเรียนจะไดปฏิบัติ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

7.1 สังเกตลักษณะของเสนเอ็นไนลอนและเสนเอ็นยืดเม่ือมัดปลายดาน

หนึ่งกับลวดเสียบกระดาษและปลายอีกดานกับคานไม (S1) 

7.2 ตั้งคําถามทดลองเพ่ือเปรียบเทียบสภาพยืดหยุน (S12) 

7.3 ตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปรและกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ บันทึก 

(S9, S10, S11) 

7.4  ดําเนินการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบสภาพยืดหยุนของเสนเอ็นไนลอน

และเสนเอ็นยืด (S12) 

7.5 สืบคนขอมูลเก่ียวกับการใชประโยชนของวัสดุในดานสภาพยืดหยุน 

(C6) 

8. นักเรียนนําเสนอผลการทดลอง (C4) 

9. ตัวแทนแตละกลุมบันทึกจํานวนกอนถานไฟฉายท่ีมากท่ีสุดท่ีทําใหวัสดุท้ัง

สองชนิดยืดออกและกลับสูสภาพเดิม ดังตัวอยางในตาราง 

 

กลุมท่ี 

จํานวนถานไฟฉายท่ีมากท่ีสุด  

ท่ีทําใหวัสดุกลับสูสภาพเดิมได (อัน) 

เสนเอ็นไนลอน เสนเอ็นยืด 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 วัสดุและสสาร      40 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

10.ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับขอมูลในตารางโดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้ 

10.1  การทดลองสภาพยืดหยุนของวัสดุสองชนิดของนักเรียนแตละ

กลุมเปนอยางไร (นักเรียนควรไดผลการทดลองวา ถาเปนวัสดุ

ชนิดเดียวกันจะใชจํานวนกอนถานไฟฉายมากท่ีสุดท่ีวัสดุกลับสู

สภาพเดิมในจํานวนใกลเคียงกัน แตถาเปนวัสดุตางชนิดกันจะใช

จํานวนกอนถานไฟฉายตางกัน โดยเสนเอ็นไนลอนใชจํานวนกอน

ถานไฟฉายมากกวา) 

กรณีท่ีนักเรียนบางกลุมผลการทดลองซ่ึงแตกตางไปจากกลุมอ่ืนมาก 

ครูควรใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหผลการทดลอง

แตกตาง ท้ังนี้เ พ่ือวิเคราะหหาขอผิดพลาดท่ีทําใหผลการทดลอง

คลาดเคลื่อน 

10.2  เม่ือบรรจุถานไฟฉาย 1 กอน ลงในถุงพลาสติกเพ่ือถวงน้ําหนัก 

ความยาวเสนเอ็นไนลอนกอนและหลังถวงน้ําหนักเทากันหรือ

ตางกันอยางไร (เทากัน) แสดงวาเสนเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุน

หรือไม รูไดอยางไร (เสนเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุน เพราะขณะมี

แรงกระทําเสนเอ็นไนลอนมีความยาวเพ่ิมข้ึนและเม่ือหยุดแรง

กระทําความยาวของเสนเอ็นไนลอนกลับมาเทาเดิม) 

10.3  ตองบรรจุถานไฟฉายก่ีกอนจึงทําใหความยาวของเสนเอ็นไนลอน

ไมกลับสูสภาพเดิมหลังจากนําถานไฟฉายออก (คําตอบข้ึนอยูกับ

ผลการทดลองของนักเรียน) แสดงวาสภาพยืดหยุนของเสนเอ็น

ไนลอนเปนอยางไร (เสนเอ็นหมดสภาพยืดหยุน เพราะเม่ือวัด

ความยาวของเสนเอ็นไนลอนภายหลังนําถานไฟฉายออกจะไม

เทาเดิม) 

10.4  เม่ือบรรจุถานไฟฉาย 1 กอนลงในถุงพลาสติกเพ่ือถวงน้ําหนัก 

เสนเอ็นยืดมีสภาพยืดหยุนหรือไม รูไดอยางไร (เสนเอ็นยืดมี

สภาพยืดหยุน โดยความยาวของเสนเอ็นยืดขณะมีแรงกระทําจะ

เพ่ิมข้ึนและเม่ือหยุดออกแรงความยาวของเสนเอ็นยืดจะกลับมา

เทาเดิม) 

10.5  ตองใชถานไฟฉายก่ีกอนเพ่ือถวงน้ําหนัก เสนเอ็นยืดจึงจะหมด

สภาพยืดหยุน และรูไดอยางไร (คําตอบข้ึนอยูกับผลการทดลอง

ของนักเรียน ซ่ึงรู ไดความยาวของเสนเอ็นยืดภายหลังนํา

ถานไฟฉายออกจะไมเทาเดิม) 

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ คุณครูควรใหเวลานักเรียน

คิดอยางเหมาะสม รอคอยอยาง

อดทน และรับฟงแนวความคิดของ

นักเรียน 
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10.6  เสนเอ็นไนลอนและเสนเอ็นยืดตองใชถานไฟฉายมากท่ีสุด

จํานวนก่ีกอนท่ีทําใหวัสดุท้ังสองชนิดสามารถกลับสูสภาพเดิมได 

(คําตอบข้ึนอยูกับผลการทดลองของนักเรียน ครูควรแนะนําการ

สังเกตขอมูลในตารางบันทึกผล) 

10.7  เสนเอ็นไนลอนหรือเสนเอ็นยืดมีสภาพยืดหยุนดีกวากัน รูได

อยางไร (เสนเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุนดีกวาเสนเอ็นยืด รูไดจาก

เสนเอ็นไนลอนใชจํานวนถานไฟฉายเพ่ือถวงน้ําหนักมากกวาเสน

เอ็นยืดและเม่ือหยุดถวงน้ําหนักหรือหยุดออกแรง เสนเอ็นไนลอน

กลับสูสภาพเดิมได) 

11. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวา สภาพยืดหยุน 

หมายถึง สภาพของวัสดุท่ีเปลี่ยนแปลงรูปรางเม่ือมีแรงมากระทํา และ

สามารถกลับสูรูปรางเดิมไดเม่ือหยุดแรงกระทํา วัสดุแตละชนิดมีสภาพ

ยืดหยุนแตกตางกัน เชน เสนเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุนดีกวาเสนเอ็น

ยืด เนื่องจากเสนเอ็นไนลอนสามารถรับแรงกระทําไดมากกวาเสนเอ็น

ยืดแตก็ยังกลับสูสภาพเดิมได  

12. ครูอธิบายเพ่ิมเติมวาในทางวิทยาศาสตรนั้น วัสดุท่ีมีสภาพยืดหยุน 

หมายถึง วัสดุท่ีเม่ือออกแรงกระทําแลวจะเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือ

ขนาด แตเม่ือหยุดออกแรงจะกลับคืนสูสภาพเดิมทุกประการ ถาวัสดุ

นั้นไมกลับสูสภาพเดิม เรียกวา วัสดุไมมีสภาพยืดหยุน สวนวัสดุท่ีเคย

มีสภาพยืดหยุน เม่ือถูกแรงกระทําถึงระดับหนึ่งแลวไมสามารถกลับสู

สภาพเดิมได เรียกวา วัสดุหมดสภาพยืดหยุน 

13.  นักเรียนนําเสนอผลการสืบคนเก่ียวกับการนําสมบัติสภาพยืดหยุนมา

ใชประโยชน  ซ่ึงนักเรียนอาจตอบไดวามีการนําวัสดุท่ีมีสภาพยืดหยุน

มาใชประโยชนมากมาย เชน ใชเสนเอ็นยืดทําเอวกางเกง ทําสรอย

ขอมือ ใชยางรัดของรัดสิ่งของตาง ๆ ใชฟองน้ําบุเกาอ้ีหรือเตียงนอน 

เปนตน จากนั้นมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม

และนํามาสงครู หลังจากครูตรวจแลวคัดเลือกผลงานท่ีนาสนใจ

นําเสนอแกเพ่ือนนักเรียนในชั้นเรียนตอไป 

14.  นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบตามตัวอยางแนวคําตอบท่ีใหไว

ในหนา 45 
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15. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ดวยภาษาของนักตนเอง 

จากนั้นครูใหนักเรียนอาน ส่ิงท่ีไดเรียนรู แลวเปรียบเทียบกับขอสรุป

ของตนเอง 

16. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามใน นําเรื่อง วาวัสดุอะไรบางท่ีมีสภาพ

ยืดหยุน (คําตอบของนักเรียนอาจหลากหลาย เชน เสนเอ็นไนลอน 

เสนเอ็นยืด ฟองน้ํา)   

17. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียนและใหนักเรียนอภิปรายเก่ียวกับคําถาม

ท่ีนําเสนอ 

18.  ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบางแลวใหบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 14 

19. นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 15 ครูอาจ

แนะนําใหนักเรียนใชแอฟลิเคชันสําหรับการสังเกตภาพเสมือนจริง 

(AR) เก่ียวกับสภาพยืดหยุน ในหนังสือเรียน หนา 15 แลวชักชวน

นักเรียนอภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ 

จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนวาสภาพยืดหยุนคืออะไร

และวัสดุใดบางมีสภาพยืดหยุนโดยตั้งคําถามวา สภาพยืดหยุนมี

ประโยชนตอใยแมงมุมหรือไม มนุษยสามารถทําวัสดุท่ีมีสมบัติคลายใย

แมงมุม เพ่ือนํามาใชงานไดหรือไม ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย

แนวทางการตอบคําถาม เชน สภาพยืดหยุนมีประโยชนตอใยแมงมุม

เพราะแมงมุมบางชนิด ชักใยเพ่ือดักจับเหยื่อ เชน แมลงตางๆ  เม่ือ

แมลงมาติดท่ีใยแมงมุม ใยแมงมุมจะตองรับแรงกระทําจากน้ําหนักของ

แมลงและสามารถกลับสูสภาพเดิมได หรือขณะท่ีมีแรงจากลม มา

ปะทะใยแมงมุม ใยแมงมุมสามารถยืดออกไดและเม่ือไมมีลมก็สามารถ

กลับสูสภาพเดิมได ปจจุบันมนุษยกําลังพัฒนาใหวัสดุมีสมบัติคลายใย

แมงมุมเพ่ือนํามาใชประโยชนตอไป 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียนรู

เรื่องท่ี 3 การนําความรอนของวัสดุ สิ่งท่ี

ค รู จ ะต อ ง เ ต รี ยม คือถ ว ยแก ว  ถ ว ย

พลาสติก ถวยเซรามิก และถวยสเตนเลส

สําหรับใชในการสาธิตการนําความรอน

ของวัสดุเพ่ือเชื่อมโยงสูเรื่องท่ีจะเรียนวา

ถวยท่ีทําจากวัสดุตางชนิดกันเม่ือบรรจุน้ํา

ร อน  ถ ว ยแตละใบจะร อนมากน อย

แตกตางกัน ข้ึนอยูกับสมบัติการนําความ

รอนของวัสดุ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบสภาพยืดหยุนของวัสดุ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติสภาพยืดหยุนของวัสดุมาใช

ประโยชน 
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ตัวอยางคําตอบ เชน เปนเสนกลม สีขาวใส 

ตัวอยางคําตอบ เชน เปนเสนกลม สีขาวขุน 

คําตอบขึ้นอยูกับการสังเกตของนักเรียน  

ตัวอยางคําตอบ เชน เสนเอ็นไนลอนหรือเสนเอ็นยืดมสีภาพ

ยืดหยุนดีกวากัน 

มากกวา 

ชนิดของวัสดุ 

การเปล่ียนแปลงความยาวของวัสดุ 

ขนาดของเสนเอ็นไนลอนและเสนเอ็นยืด น้ําหนักของถานไฟฉายแตละกอน 

ความยาวเริ่มตนของวัสด 

ความยาวของวัสดุ วัสดุท่ีมีสภาพยืดหยุนจะมีความ

ยาวเทาเดิมเม่ือเทียบกันระหวางความยาวกอนถวง

ดวยถานไฟฉาย และเม่ือนําถานไฟฉายออก 

คําตอบขึ้นอยูกับการสังเกตของนักเรียน  
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คําตอบข้ึนอยูกับผลการทดลองของนักเรียน 

คําตอบข้ึนอยูกับผลการสืบคนขอมูลของนักเรียน 
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จํานวนถานไฟฉายมากข้ึน แรงกระทํากับเสนเอ็นไนลอนและเสนเอ็นยืดก็จะมากข้ึน 

ไมเทากัน  แรงท่ีกระทําตอเสนเอ็นไนลอนซ่ึงทําใหเสนเอ็นไนลอนกลับสูสภาพเดิมมี

ปริมาณมากกวาแรงท่ีกระทําตอเสนเอ็นยืด สังเกตจากเสนเอ็นไนลอนใชจํานวน

ถานไฟฉายมากกวาในการทําใหเสนเอ็นไนลอนยืดแลวกลับสูสภาพเดิม 

เสนเอ็นไนลอนมีสภาพยืดหยุนมากกวา   สังเกตจากแรงกระทําท่ีทําใหเสนเอ็น

ไนลอนยืดแลวกลับสูสภาพเดิมมีปริมาณมากกวาแรงกระทําท่ีทําใหเสนเอ็นยืดยืด

แลวกลับสูสภาพเดิม 

นํามารัดส่ิงของ ทําขอบกางเกง นํามาทอเปนชุดวายน้ํา 

เสนเอ็นไนลอนสามารถยืดออกและกลับสูสภาพเดิมไดเม่ือถวงดวยถานไฟฉายจํานวน .........

กอน แตเสนเอ็นยืด ยืดออกและกลับสูสภาพเดิมไมได เม่ือถวงดวยถานไฟฉายจํานวน ........

กอน (หมายเหตุ ตัวเลขขึ้นอยูกับผลการทดลองที่ไดจริงซึ่งจาํนวนกอนถานไฟฉายที่ใชกับ

เสนเอ็นไนลอนจะตองมากกวาเสนเอ็นยืด) 

 
วัสดุท่ีมีสภาพยืดหยุน หมายถึง วัสดุท่ีเม่ือไดรับแรงกระทําแลวจะเปล่ียนแปลง 

รูปราง แตเม่ือไมมีแรงกระทําจะกลับคืนสูสภาพเดิมทุกประการ วัสดุตางชนิดกันมี

สภาพยืดหยุนตางกัน 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 2 วัสดุแตละชนิดมสีภาพยืดหยุนเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
S9 การตั้งสมมติฐาน    
S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1. การสังเกต การสังเกตสภาพ

ยืดหยุน

ประกอบดวย 

- ลักษณะของวัสดุ 

- การ

เปลี่ยนแปลง

ความยาวของ

วัสดุ 

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดลักษณะ

ของวัสดุและการ

เปลี่ยนแปลงความยาวของ

วัสดุกอนออกแรง ขณะ

ออกแรง และหลังออกแรง

กระทําไดถูกตองดวย

ตนเองโดยไมเพ่ิมความ

คิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะของวัสดุ

และการเปลี่ยนแปลงความ

ยาวของวัสดุกอนออกแรง 

ขณะออกแรง และหลังออก

แรงกระทําไดถูกตองโดยตอง

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ลักษณะของวัสดุและการ

เปลี่ยนแปลงความยาวของ

วัสดุกอนออกแรง ขณะ

ออกแรง และหลังออกแรง

กระทําได แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

 

S2. การวัด การอานคาความ

ยาวของวัสดุและ

ระบุหนวยความ

ยาว 

สามารถอานคาความยาว

ของวัสดุและระบุหนวยของ

ความยาวไดอยางถูกตอง

ดวยตนเอง 

สามารถใชไมบรรทัดวัดความ

ยาวไดแตมีขอผิดพลาด และ

ระบุหนวยของความยาวได

อยางถูกตอง 

ไมสามารถอานคาความยาว

ของวัสดุและระบุหนวยของ

ความยาวได แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

S8. การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การเปรียบเทียบ

สภาพยืดหยุนของ

เสนเอ็นไนลอนและ

เสนเอ็นยืด 

สามารถเปรียบเทียบสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุท้ังสองชนิด

โดยเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยูไดอยาง

ถูกตอง มีเหตุผล จาก

ความรูหรือประสบการณ

เดิมดวยตนเอง 

สามารถเปรียบเทียบสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุท้ังสองชนิด

โดยเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยูไดอยาง

ถูกตองเพียงบางสวน โดยตอง

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถ เปรียบเทียบ

สภาพยืดหยุนของวัสดุท้ัง

สองชนิดและไมสามารถ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีมีอยู แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S9. การ

ตั้งสมมติฐาน 

การเขียน

สมมติฐาน 

สามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนดําเนินการ

ทดลอง โดยอาศัยการ

สังเกตความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปน

พ้ืนฐาน และสามารถสราง

ขอความท่ีบอก

ความสัมพันธระหวางตัว

แปรตน(ชนิดของวัสดุ) กับ

ตัวแปรตาม(สภาพยืดหยุน) 

ไดครบถวนดวยตนเอง 

สามารถคิดหาคําตอบลวงหนา

กอนดําเนินการทดลอง โดย

อาศัยการสังเกตความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน 
และสามารถสรางขอความท่ี

บอกความสัมพันธระหวางตัว

แปรตน(ชนิดของวัสดุ) กับตัว

แปรตาม(สภาพยืดหยุนของ

วัสดุ) ไดครบถวนจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนดําเนินการ

ทดลอง และไมสามารถสราง

ขอความท่ีบอกความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตน(ชนิดของ

วัสดุ) กับตัวแปรตามได 

(สภาพยืดหยุนของวัสดุ) 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S10. การกําหนด

นิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

การระบุวิธีการ

สังเกตสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุ 

สามารถระบุวิธีการสังเกต

สภาพยืดหยุนของวัสดุได

ถูกตองดวยตนเองวาถานํา

วัสดุมาแขวนกับ

ถานไฟฉาย วัสดุจะยังมี

สภาพยืดหยุนก็ตอเม่ือนํา

ถานไฟฉายออก ความยาว

ของวัสดุเทากับความยาว

กอนแขวนถานไฟฉาย  

สามารถระบุวิธีการสังเกต

สภาพยืดหยุนของวัสดุได

ถูกตอง จากการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืนวาถานําวัสดุมา

แขวนกับถานไฟฉาย วัสดุจะ

ยังมีสภาพยืดหยุนก็ตอเม่ือ

นําถานไฟฉายออก ความ

ยาวของวัสดุเทากับความยาว

กอนแขวนถานไฟฉาย 

ไมสามารถระบุวิธีการสังเกต

สภาพยืดหยุนของวัสดุได 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S11. การกําหนด

และควบคุมตัวแปร 

การกําหนดตัวแปร

ตน ตัวแปรตาม

และตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ี 

สามารถระบุตัวแปรตน ตัว

แปรตาม ตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีไดถูกตอง

ดวยตนเอง ซ่ึงตัวแปรตน

คือชนิดของวัสดุ ตัวแปร

ตามคือการเปลี่ยนแปลง

ความยาวของวัสดุเม่ือไดรับ

และไมไดรับแรงกระทํา 

ตัวแปรท่ีตองควบคุมให

คงท่ีประกอบดวย  ขนาด

ของวัสดุ ความยาวของวัสดุ

และน้ําหนักของถานไฟฉาย 

สามารถระบุตัวแปรตน ตัว

แปรตาม ตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีไดถูกตองจาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถระบุตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีไดแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S12. การทดลอง การดําเนินการ

ทดลองตามท่ี

กําหนดให 

สามารถดําเนินการทดลอง

ตามท่ีกําหนดใหไดดวย

ตนเองอยางถูกตอง 

สามารถดําเนินการทดลอง

ตามท่ีกําหนดใหไดอยาง

ถูกตองภายใตการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถดําเนินการ

ทดลองตามท่ีกําหนดให 

แมวาครูหรือผูอ่ืนจะชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S13. การ

ตีความหมายขอมูล

และการลงขอสรุป 

ความสัมพันธ

ระหวางการ

เปลี่ยนแปลงความ

ยาวของวัสดุเม่ือมี

แรงกระทํากับสภาพ

ยืดหยุน 

สามารถตีความหมายจาก

การทดลอง และลงขอสรุป

ไดดวยตนเองวาวัสดุท่ีมี

สภาพยืดหยุน หมายถึง 

วัสดุท่ีเม่ือออกแรงกระทํา

แลวจะเปลี่ยนแปลง 

รูปราง แตเม่ือหยุดออก

แรงกระทําจะกลับคืนสู

สภาพเดิมทุกประการ วัสดุ

ตางชนิดกันมีสภาพ

ยืดหยุนตางกัน 

 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายจากการทดลอง 

และลงขอสรุปไดวาวัสดุท่ีมี

สภาพยืดหยุน หมายถึง วัสดุ

ท่ีเม่ือออกแรงกระทําแลวจะ

เปลี่ยนแปลง 

รูปราง แตเม่ือหยุดออกแรง

กระทําจะกลับคืนสูสภาพ

เดิมทุกประการ วัสดุตาง

ชนิดกันมีสภาพยืดหยุน

ตางกัน 

 

แมวาครูหรือผูอ่ืนจะชวย

แนะนําหรือชี้แนะก็ไม

สามารถตีความหมายจาก

การทดลอง และลงขอสรุป

ไดดวยตนเองวาวัสดุท่ีมี

สภาพยืดหยุน หมายถึง 

วัสดุท่ีเม่ือออกแรงกระทํา

แลวจะเปลี่ยนแปลง 

รูปราง แตเม่ือหยุดออกแรง

กระทําจะกลับคืนสูสภาพ

เดิมทุกประการ วัสดุตาง

ชนิดกันมีสภาพยืดหยุน

ตางกัน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด

อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

การวิ เคราะห และ

เลือกผลิตภัณฑหรือ

เหตุการณท่ีเก่ียวกับ

ประโยชนของสภาพ

ยืดหยุน 

สามารถวิเคราะหและเลือก

ผลิตภัณฑหรือเหตุการณท่ี

เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ใ ช

ประโยชนจากสมบัติสภาพ

ยื ด ห ยุ น ข อ ง วั ส ดุ จ า ก

หลักฐานไดอยางมีเหตุผล

และถูกตองดวยตนเอง 

 

สามารถวิเคราะหและเลือก

ผลิตภัณฑหรือเหตุการณท่ี

เก่ียวของกับการใชประโยชน

จากสมบัติสภาพยืดหยุนของ

วัสดุจากหลักฐานไดอยางมี

เหตุผลและถูกตองจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถวิเคราะหและ

เ ลื อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ

เหตุการณท่ี เ ก่ียวของกับ

การใชประโยชนจากสมบัติ

สภาพยืดหยุนของวัสดุจาก

หลักฐานไดแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทดลองเรื่องสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุในรูปแบบ

ท่ีชัดเจนและเขาใจงายดวย

ตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทดลองเรื่องสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุ ในรูปแบบ

ท่ีชัดเจนและเขาใจงายจาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทดลองเรื่องสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุ แมวาครู

หรือผู อ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น รวม ท้ั งยอมรับฟ ง

คว าม คิด เห็ นของผู อ่ื น

อยางสรางสรรคในการทํา

กิจกรรมเ ก่ียวกับสภาพ

ยืดหยุนของวัสดุ  ตั้ งแต

เริ่มตนจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

รวม ท้ั งยอมรับฟ งความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น เ ป น

บางครั้งท้ังนี้ตองอาศัยการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนอยางสรางสรรคในการ

ทํากิจกรรมเก่ียวกับสภาพ

ยืดหยุ นของวั สดุ  ตั้ งแต

เริ่มตนจนเสร็จสิ้นกิจกรรม

แมวาจะไดรับการกระตุน

จากครูหรือผูอ่ืน 

C6 การใช

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

การเลือกใชขอมูล

จ า ก ก า ร สื บ ค น

ขอมูล 

เลือกใชขอมูลท่ีถูกตองจาก

แหลงเรียนรู ท่ีนาเชื่อถือ

เพ่ือนําเสนอขอมูล ไดดวย

ตนเอง 

 

 

เลือกใชขอมูลท่ีถูกตองจาก

แหลงเรียนรูท่ีนาเชื่อถือเพ่ือ

นํ า เสนอขอมูล จากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

 

 

ไมสามารถเลือกใชขอมูลท่ี

ถูกตองจากแหลงเรียนรู ท่ี

น า เ ชื่ อ ถื อ เ พ่ื อนํ า เ สนอ

ขอมูล แมวาครูหรือผู อ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะ 
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เรื่องที่ 3 การนําความรอนของวัสดุ  
 

ในเรื่องนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับสมบัติและวิธี

ทดสอบการนําความรอนของวัสดุ และนําความรูเรื่องการ

นําความรอนมาใชประโยชน  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลอง อธิบาย และเปรียบเทียบการนําความรอนของ

วัสดุ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําวัสดุท่ีมีสมบัตินํา

ความรอนมาใชประโยชน 

เวลา 1.5 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ชุดการนําความรอน เทียนไข  น้ํารอน กระปองทราย 

ไมขีดไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2 หนา 17-23 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2  หนา 15-20
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

1. ครูนําถวยแกว ถวยพลาสติก ถวยเซรามิก และถวยสเตนเลสมา

ใหนักเรียนดู และสอบถามวาถาครูจะเลือกถวยสําหรับใสขาวตม

รอนๆ ควรจะเลือกใชถวยชนิดใด เพราะเหตุใด (คําตอบของ

นักเรียนอาจแตกตางกัน) ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของ

นักเรียนสูเรื่องท่ีจะเรียนวาวัสดุตางชนิดกันเม่ือไดรับความรอน 

วัสดุแตละชนิดจะรอนมากนอยแตกตางกันหรือไม และข้ึนอยูกับ

สมบัติใดของวัสดุ (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

2. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับการนําความรอน

ของวัสดุโดยใชคําถามดังตอไปนี้  

2.1 การนําความรอนคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ 

ตัวอยางคําตอบ เชน การท่ีวัสดุรอนข้ึนเม่ือสัมผัสกับความ

รอน)  

2.2 วัสดุอะไรบางนําความรอนได (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจ ตัวอยางคําตอบ เชน เหล็ก)   

 ครูจดบันทึกคําตอบของนักเรียนโดยครูยังไมเฉลยคําตอบท่ี

ถูกตองแตชักชวนใหนักเรียนคนหาคําตอบในการอานนําเรื่อง 
 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (15 นาที) 

 

3. นักเรียนอานช่ือเรื่องและ คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 

17 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบ ครูบันทึก

คําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบ

หลังการอาน  

4. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(หากนักเรียนอานไมได ครูควรสอนการอานใหถูกตอง) 

จากนั้นใหนักเรียนอธิบายความหมายของคําตามความเขาใจ 

และชักชวนใหหาความหมายของคําหลังจากการอานเนื้อ

เรื่อง  

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 

หากนักเรียนไมสามารถตอบคําถาม

หรืออภิปรายไดตามแนวคําตอบ ครู

ควรใหเวลานักเรียนคิด อยางเหมาะสม 

ร อ ค อ ย อ ย า ง อ ด ท น  แ ล ะ รั บ ฟ ง

แนวความคิดของนักเรียน 
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5. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง โดยครูเลือกใชวิธีการอานท่ีเหมาะสม

กับความสามารถของนักเรียน จากนั้นตรวจสอบความเขาใจ

ดวยคําถามตอไปนี้ 

5.1 การถายโอนความรอนเกิดข้ึนไดอยางไร (การถายโอน

ความรอนเกิดข้ึนไดเม่ือ 2 บริเวณมีอุณหภูมิตางกัน 

ความรอนจากบริเวณท่ีอุณหภูมิสูงกวาจะถายโอนไปยัง

บริเวณท่ีอุณหภูมิต่ํากวา) 

5.2 ขณะนักเรียนอยูในน้ํา มีการถายโอนความรอนหรือไม 

อยางไร (มี โดยมีการถายโอนความรอนจากรางกายของ

เราไปสูน้ํา ทําใหรางกายรูสึกเย็น) 

5.3 ขณะเดินเทาเปลาบนพ้ืนคอนกรีตกลางแดด เรารูสึก

รอนเทา อุณหภูมิของพ้ืนหรือเทาสูงกวากัน และมีการ

ถายโอนความรอนจากท่ีใดไปสูท่ีใด (อุณหภูมิของพ้ืน

คอนกรีตสูงกวาเทาของเรา ดังนั้นความรอนจากพ้ืน

คอนกรีตจะถายโอนมาสูเทาทําใหเรารูสึกรอนเทา) 

5.4 การถายโอนความรอนเกิดไดกับสารก่ีสถานะ อะไรบาง 

(การถายโอนความรอนเกิดไดกับสาร 3 สถานะ ไดแก 

ของแข็ง ของเหลว และแกส) 

5.5 การนําความรอนเก่ียวของกับการถายโอนความรอน

หรือไม อยางไร  (เก่ียวของ การนําความรอนเปนการ

ถายโอนความรอนผานอนุภาคของวัสดุจากบริเวณท่ีมี

อุณหภูมิสูงกวาไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา) 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 

 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปจากการอานวา

การถายโอนความรอนเกิดข้ึนตลอดเวลา จากบริเวณท่ีมี

อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา ความรอนถาย

โอนผานไดท้ังของแข็ง ของเหลว และแกส และการถายโอน

ความรอนวิธีหนึ่งคือการนําความรอนซ่ึงเกิดจากความรอน

สงผานอนุภาคของวัสดุอยางตอเนื่องจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ

สูงกวาไปยังท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา 

7. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 15 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
     ในครั้ ง ถั ด ไป  นัก เ รี ยนจะได ทํ า

กิจกรรมท่ี 3 วัสดุแตละชนิดมีการนํา

ความรอนเปนอยางไร โดยนักเรียนจะได

ทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการนําความรอน

ของวัสดุแตละชนิด ครูเตรียมการจัด

กิจกรรม ดังนี้  

1. เตรียมกาตมน้ําสําหรับใชตมน้ํา 

2. ในกรณีท่ีแทงวัสดุในชุดทดลองการนํา

ความรอนเกาเปนสนิม ครูควรใช

กระดาษทรายขัดกอนนํามาใชจัด

กิจกรรม 
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8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องการนําความรอนและ

เปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนในรูหรือยังกับคําตอบท่ี

บันทึกไวในคิดกอนอาน วาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

หากนักเรียนตอบผิดใหแกไขคําตอบท่ีผิดใหถูกตอง 

ครูชักชวนนักเรียนเขาสูกิจกรรมโดยอาจใชคําถามวาวัสดุตาง  ๆ นํา

ความรอนไดเทากันหรือไม เราจะเปรียบเทียบการนําความรอนของวัสดุ

ไดอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

การถายโอนความรอนจะถายโอนจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา 

การถายโอนความรอนมี 3 ลักษณะ คือ การนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสี

ความรอน 

1. การนําความรอน คือ การถายโอนความรอนผานอนุภาคของวัสดุอยางตอเนื่อง โดยความ

รอนผานจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา 

2. การพาความรอน คือ การถายโอนความรอนผานตัวกลางท่ีเปนของเหลวหรือแกส โดยท่ี

ของเหลวหรือแกสสวนท่ีไดรับความรอนจะเคลื่อนท่ีพาความรอนไปดวย 

3. การแผรังสีความรอน คือ การถายโอนความรอนในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยไมตอง

อาศัยตัวกลาง 

เอกสารอางอิง 

http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node115.html  

 

http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node115.html
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

การถายโอนความรอนเกิดข้ึนไดจากส่ิงตาง ๆ รอบตัวเรามีอุณหภูมิแตกตางกัน  

ความรอนจะถายโอนจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา 

เรารูสึกรอนเทาเม่ือเดินดวยเทาเปลากลางแดด เพราะมีการถายโอนความรอน 

จากพ้ืนมาสูเทาเรา  

การนําความรอนคือการท่ีความรอนถายโอนผานอนุภาคของวัสดุจากบริเวณท่ี

มีอุณหภูมิสูงกวาไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา  
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กิจกรรมที่ 3 วัสดแุตละชนิดมีการนาํความรอนเปนอยางไร 

กิจกรรมนี้ นั ก เ รี ยนจะไดทดลอง อธิบายและ

เปรียบเทียบการนําความรอนของวัสดุโดยสังเกตการนํา

ความรอนของแทงวัสดุในชุดการนําความรอน และสืบคน

ขอมูลเพ่ือยกตัวอยางการนําสมบัติการนําความรอนของ

วัสดุมาใชประโยชน 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบการนําความรอนของ

วัสดุตาง ๆ  

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําวัสดุท่ีมีสมบัตินํา

ความรอนมาใชประโยชน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ชุดการนําความรอน  1 ชุด 

(แทงวัสดุในชุดการนําความรอนมี 5 แทง ไดแก แทง

อะลูมิเนียม แทงทองแดง แทงเหล็ก แทงไม แทงแกว) 

2. เทียนไข   1 แทง 

3. น้ํารอน     ¼ ลิตร 

4. ไมขีดไฟ   1 กลัก 

5. กระปองทราย   1 กระปอง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต  

S8 การลงความเห็นจากขอมูล  

S9 การตั้งสมมติฐาน 

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน   ป.4  เลม 2   หนา 19-21 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4  เลม 2   หนา 16–20 

3.ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องวัสดุแตละ

ชนิดมีการนําความรอนเปนอยางไร  

 http://ipst.me/8060 

 

4. สื่อเสริมเพ่ิมความรู เรื่องการนําความรอน   

http://ipst.me/8060
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําอภิปรายเพ่ือนําเขาสูกิจกรรม โดยใชแนวคําถามดังนี้  

1.1 ถานักเรียนใชมือจับชอนสเตนเลสท่ีจุมในน้ํารอน นักเรียน

รูสึกอยางไร เพราะเหตุใด (รูสึกรอนมือ เพราะความรอนจาก

น้ํารอนถายโอนผานชอนสเตนเลสมาสูมือเรา)     

1.2 ชอนสเตนเลสมีสมบัติอะไร ความรอนจึงถายโอนผาน

ชอนสเตนเลสได (ชอนสเตนเลสมีสมบัตินําความรอน) 

1.3 วัสดุอ่ืนท่ีนําความรอนไดมีอะไรอีกบาง และรูไดอยางไร 

(เหล็ก แกว นําความรอนได รูจากเม่ือเราจับเหล็ก และแกว

ท่ีแชในน้ํารอน เราจะรูสึกรอนมือ) 

1.4 นักเรียนคิดวาสเตนเลส เหล็ก และแกวนําความรอนไดดี

เทากันหรือไม (นักเรียนควรตอบวาสเตนเลส เหล็ก และแกว

นําความรอนไดดีไมเทากัน)   

1.5 นักเรียนคิดวาจะมีวิธีทดสอบอยางไรวาวัสดุใดนําความรอน

ไดดีกวากัน (นักเรียนตอบไดหลากหลาย) 

ครูควรสรุปคําตอบของนักเรียน และชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3

วิธีทดสอบการนําความรอนของวัสดุชนิดตาง ๆ 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 

19 ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดย

ใชคําถามดังตอไปนี้  

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (การนําความรอน

ของวัสดุ) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (ทดลองและสืบคน

ขอมูล) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายและเปรียบเทียบ

การนําความรอนของวัสดตางๆ วิธีทดสอบการนําความรอน 

รวมถึงยกตัวอยางการนําสมบัติการนําความรอนของวัสดุมา

ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน)  

นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 16 อานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม ครูยังไมแจกวัสดุ

อุปกรณแกนักเรียนแตนําอุปกรณมาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
1. ครูตมน้ําใหรอนไวลวงหนา และควร

เปนผูรินน้ํารอนใหนักเรียนแตละกลุม 

2. ในกรณีท่ีแทงวัสดุในชุดทดลองการนํา

คว ามร อน เ ก า เ ป นสนิ ม  คว ร ใ ช

กระดาษทรายขัดกอนเริ่มทํากิจกรรม 

3. การประกอบชุดนําความรอนควรดึง

ปลายวัสดุดานท่ีอยูในภาชนะใหยื่น

พนจากจุกยางเทา ๆ กัน ประมาณ 

1.5 – 2.0 cm เพ่ือใหน้ํารอนสัมผัส

กับแทงวัสดุไดเทากัน 

4. หยดเทียนไขท่ีเยิ้มสังเกตไดจากสีของ

เทียนจะใสข้ึนคลาย ๆ มีของเหลวอยู

บนผิววัสดุ 

5. ครูอาจใชดินน้ํามันแทนเทียนไขโดย

วางกอนดินน้ํามันลงบนปลายแทง

วัสดุ  
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3. นักเรียนอาน ทําอยางไร โดยครูใชวิธีการอานตามความเหมาะสม

กับความสามารถของนักเรียน ครูแจกชุดการนําความรอนให

นักเรียนทุกกลุม ใหนักเรียนสังเกตแทงวัสดุในชุดการนําความรอน

วาเปนวัสดุชนิดใดบางและมีลักษณะอยางไร (วัสดุท่ีใชทดสอบการ

นําความรอน ไดแก อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก ไม และแกว แต

ละแทงมีลักษณะเปนแทงทรงกระบอก ความยาวประมาณ 15 

เซนติเมตรสีแตกตางกัน)  

4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตั้งสมมติฐาน กําหนดวิธีการ

สังเกตการนําความรอนของวัสดุในการทดลองนี้ โดยใชคําถาม

ตอไปนี้ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน 

4.1 สมมติฐานของการทดลองนี้ คืออะไร (คําตอบข้ึนอยู กับ

นัก เรี ยน  เชน  ทองแดงนํ าความร อน ได ดี กว า เหล็ ก 

อะลูมิเนียม แกว และไม)  

4.2 นักเรียนคิดวาถารินน้ํารอนลงในชุดการนําความรอนแลวใช

มือจับท่ีปลายวัสดุทุกแทง นักเรียนจะรูสึกอยางไร (อาจจะ

รูสึกรอนมือเม่ือจับวัสดุบางแทง) 

4.3 ความรูสึกของแตละคนวัดระดับความรอนไดเทากันหรือไม 

(ไมเทากัน) 

4.4 ถามีเทียนไข ไมขีดไฟ นักเรียนจะมีวิธีวัดการเปลี่ยนแปลง

ความรอนของวัสดุโดยใชเทียนไขกับไมขีดไฟไดอยางไร 

(นักเรียนควรเสนอวาจุดเทียนไขแลวหยดเทียนท่ีปลายแทง

วัสดุแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหยดเทียนเม่ือรินน้ํารอน

ลงในภาชนะ)  

4.5 การเปลี่ยนแปลงของหยดเทียนไขสามารถบอกไดอยางไรวา

วัสดุนําความรอนหรือไมนําความรอน (ถาหยดเทียนไขบน

แทงวัสดุใดหลอมเหลว แสดงวาวัสดุนั้นนําความรอน)  

ครูอธิบายเพ่ิมเติมวาการกําหนดวิธีสังเกตการนําความรอน

ของวัสดุโดยการสังเกตหยดเทียนไขบนแทงวัสดุเปลี่ยนจาก

ของแข็งเปนของเหลวหรือเกิดการหลอมเหลวเปนการกําหนด

นิยามเชิงปฏิบัติการ  

5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีทดสอบการนําความรอนของวัสดุ 

โดยใชชุดนําความรอน ดังนี้ 

หากนักเรียนไมสามารถ

ตอบคําถามหรืออภิปรายไดตาม

แนวคําตอบ คุณครูควรใหเวลา

นักเรียนคิดอยางเหมาะสม รอ

คอยอยางอดทน และรับฟ ง

แนวความคิดของนักเรียน 
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5.1 หยดเทียนไขท่ีปลายดานนอกของแทงวัสดุ แทงละ 1 หยด 

ใหหางจากขอบภาชนะของชุดการนําความรอนเปนระยะ

เทากัน 

5.2 รินน้ํารอนลงในชุดนําความรอนใหทวมแทงวัสดุ 

5.3 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหยดเทียนไข บันทึกผลในตาราง 

6. นักเรียนแตละกลุมออกแบบตารางบันทึกผล  

7. นักเรียนวิเคราะหตัวแปร ตามแนวคําถามดังนี้ 

7.1 ในการทดลองนี้ ตัวแปรตนคืออะไร (ตัวแปรตนคือ ชนิดของ

วัสดุ) 

7.2 ตัวแปรตามคืออะไร (ตัวแปรตามคือการเปลี่ยนแปลงของ

หยดเทียนไขจากของแข็งเปนของเหลวหรือเกิดการหลอด

เหลว)  

7.3 จากการทดลองนี้ ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ีคืออะไร 

(ขนาดและความยาวของแทงวัสดุ ความยาวของแทงวัสดุท่ี

แชน้ํารอน รูปรางและขนาดของหยดเทียนไข ระยะหางของ

หยดเทียนไขจากปลายแทงวัสดุ) (S11) 

8. ครูทบทวนวิธีการทํากิจกรรมอีกครั้ ง นักเรียนจะไดปฏิบัติ

ดังตอไปนี้  

8.1 สังเกตวัสดุในชุดการนําความรอนและระบุชนิดของวัสดุ (S1) 

8.2 ตั้งสมมติฐานการทดลอง ระบุตัวแปรตางๆ กําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ และออกแบบตารางบันทึกผล (S6, S9, S10, 

S11) (C2,C5)   

8.3 ทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน (S8,S12) (C5) 

8.4 นําเสนอและลงขอสรุป (S13) (C5, C4)  

8.5 สืบคนขอมูล การใชประโยชนของวัสดุท่ีอาศัยสมบัติการนํา

ความรอน (C6) 

หลังจากนั้นตรวจสอบวานักเรียนเขาใจแลวใหนักเรียนลงมือ

ทดลอง  

9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง โดยใช

คําถามดังนี้ 

9.1 จากการทดลองนักเรียนสังเกตเห็นการนําความรอนของวัสดุ

หรือไม (มองไมเห็น) 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

ตาราง คาการนําความรอนของวัสดุบางชนิด

ท่ีอุณหภูมิ 25 oC 

วัสดุ 
คาการนําความรอน 

(วัตต/เมตรxเคลวิน) 

เงิน 427.0 

ทองแดง 397.0 

ทอง 314.0 

อะลูมิเนียม 238.0 

ทองเหลือง 108.0 

เหล็ก 79.5 

ตะก่ัว 34.7 

แกว 1.1 

ไม 0.04-0.4 

หมายเหตุ เคลวิน เปนหนวยวัดอุณหภูมิโดย 

เคลวิน (K) = องศาเซลเซียส (°C) + 273 
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9.2 สิ่งท่ีนักเรียนสังเกตเห็นคืออะไร (การเปลี่ยนแปลงของหยด

เทียนไข) 

9.3 หยดเทียนไขบนแทงวัสดุแตละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

อยางไร (หยดเทียนไขบนปลายแทงทองแดง อะลูมิเนียม 

และเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงโดยหยดเทียนไขหลอมเหลว 

ส วนหยดเ ทียนไขบนปลายแท งแก วและไม ไม มีการ

เปลี่ยนแปลง) 

9.4 หยดเทียนไขเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร (ความรอนจาก

น้ํารอนสงผานมาท่ีแทงวัสดุและเม่ือความรอนสงผานมาถึง

บริเวณแทงวัสดุตําแหนงท่ีหยดเทียนไขติดอยูทําใหหยดเทียน

ไขรอนข้ึนและหลอมเหลว) 

9.5 การเปลี่ยนแปลงของหยดเทียนไขเก่ียวของกับการนําความ

รอนของวัสดุอยางไร (วัสดุท่ีนําความรอนไดดีทําใหหยด

เทียนไขหลอมเหลวไดเร็ว) 

9.6 วัสดุท่ีทําใหหยดเทียนไขเปลี่ยนแปลง มีสมบัติการนําความ

รอนเปนอยางไร ไดแกอะไร (วัสดุท่ีทําใหหยดเทียนไข

เปลี่ยนแปลงมีสมบัติการนําความรอนไดดี ไดแก ทองแดง 

เหล็ก อะลูมิเนียม) 

9.7 วัสดุท่ีไมทําใหหยดเทียนไขเปลี่ยนแปลง มีสมบัติการนํา

ความรอนเปนอยางไร ไดแกอะไร (วัสดุท่ีไมทําใหหยดเทียน

ไขเปลี่ยนแปลง มีสมบัติการนําความรอนไมดี ไดแก แกว 

และไม)  
 

10. ครูอธิบายเพ่ิมเติมวาวัสดุท่ีความรอนถายโอนผานไดดี เรียกวา  

ตัวนําความรอน สวนวัสดุท่ีความรอนถายโอนผานไดไมดี เรียกวา 

ฉนวนความรอน  จากนั้น ครูสอบถามนักเรียนดวยคําถามตอไปนี้ 

10.1 จากการทดลอง วัสดุใดเปนตัวนําความรอน และวัสดุใดเปน

ฉนวนความรอน (ตัวนําความรอน ไดแก ทองแดง 

อะลูมิเนียม และเหล็ก สวนฉนวนความรอน ไดแก ไม และ

แกว)  

10.2 ความรอนถายโอนผานแกวและไมไดหรือไม ถานักเรียนตอบ

วาได ครูถามตอวา “รูไดอยางไร” แตถาตอบวาไมได ครูถาม

ตอไปวา เพราะเหตุใดเราจึงรูสึกรอนมือเม่ือสัมผัสแกวท่ี

นักเรียนอาจไมสามารถ

ตอบคําถามหรืออภิปรายไดตาม

แนวคําตอบ คุณครูควรใหเวลา

นักเรียนคิดอยางเหมาะสม รอ

คอยอยางอดทน และรับฟ ง

แนวความคิดของนักเรียน 
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บรรจุน้ํารอนหรือรูสึกรอนเทาเม่ือเดินเทาเปลาบนพ้ืน

ระเบียงไมกลางแดด (เพราะความรอนจากน้ํารอน ถายโอน

ผานแกวมาถึงมือเราและความรอนจากพ้ืนระเบียงไมถาย

โอนมาสูเทาเรา) 

ครูอธิบายวา แกวเปนฉนวนความรอน แตความรอนก็สามารถถาย

โอนผานแกวบาง ๆ ได หรือสามารถถายโอนผานผาบาง ๆ ไดเชนกัน 

เรามักเขาใจผิดวา ฉนวนความรอนคือวัสดุท่ีความรอนถายโอนผาน

ไมได ซ่ึงในความเปนจริงแลวความรอนสามารถถายโอนผานได แต

ผานไดไมดี 

11. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปรวมกันวา การนํา

ความรอนของวัสดุคือการท่ีความรอนถายโอนผานอนุภาคของวัสดุ

อยางตอเนื่องจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปยังบริเวณท่ีมี

อุณหภูมิต่ํากวา วัสดุแตละชนิดนําความรอนไดแตกตางกัน วัสดุท่ี

นําความรอนไดดี เรียกวา ตัวนําความรอน วัสดุท่ีนําความรอนได

ไมดีหรือไมนําความรอนเรียกวา ฉนวนความรอน 

12.นักเรียนตอบคําถามและอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจ

เพ่ิมเติมคําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบตามแนวคําตอบ

หนา 65 

13. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นอาน ส่ิงท่ีได

เรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง   

14. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใชคําถามวา วัสดุแตละ

ชนิดนําความรอนไดแตกตางกันหรือไมและจะทดสอบไดอยางไร 

ซ่ึงนักเรียนควรตอบไดวา เราสามารถเปรียบเทียบการนําความ

รอนของวัสดุแตละชนิดไดจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ

หยดเทียนไขท่ีปลายแทงวัสดุวาเกิดการหลอมเหลวเร็วชาแตกตาง

กันอยางไรบาง วัสดุท่ีนําความรอนไดดีท่ีสุดจะมีผลทําใหหยด

เทียนหลอมเหลวเร็วท่ีสุด สวนวัสดุท่ีไมนําความรอนก็มีผลใหหยด

เทียนไมหลอมเหลว 

15.  ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรือ

อยากรูเพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2 -3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียนและใหนักเรียนอภิปราย

เก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในคาบถัดไป นักเรียนจะไดอาน

เรื่องท่ี 5 การนําไฟฟาของวัสดุ ดังนั้น ครู

เตรียมภาพสายลอฟาหรือหลักลอฟา ซ่ึง

เปนเสาโลหะหรือสายตัวนําท่ียึดไวบน

ยอดสูงสุดของสิ่งกอสราง หรือบริเวณท่ี

ต อ ง ก า ร ป อ ง กั น ฟ า ผ า  เ พ่ื อ ใ ช

ประกอบการอภิปรายกับนักเรียนท่ีอาจ

สงสัยวาสายลอฟามีลักษณะเปนอยางไร 
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16. ครูมอบหมายใหนักเรียนสืบคนขอมูลการนําสมบัติการนําความ

รอนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน แลวนําเสนอโดยวิธี 

ตาง ๆ เชน เลาใหเพ่ือนฟง หรือเขียนรายงานติดไวท่ีบอรดหนา

ชั้นเรียน 

17. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาในกิจกรรมนี้ไดฝกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใน

ข้ันตอนใดบางและใหบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 20 

นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื ่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 

22-23 ครูอาจแนะนําใหนักเรียนใชแอฟลิเคชันสําหรับการสังเกต

ภาพเสมือนจริง (AR) ของการนําความรอนของวัสดุ ในหนังสือ

เรียน หนา 22 แลวชักชวนนักเรียนอภิปรายเพื่อนําไปสูขอสรุป

เก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบการนําความรอนของวัสดุชนิดตาง ๆ 

2.  สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติการนําความรอนของวัสดุมาใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 

ทองแดง อะลูมิเนียม  เหล็ก แกว ไม 

 

วัสดุแตละชนิดนําความรอนไดแตกตางกัน 

 

ชนิดของวัสดุ 

 
การเปล่ียนแปลงความรอนของวัสดุ 

 ขนาดและรูปรางของหยดเทียน ความยาวของแทงวัสดุท่ีสัมผัสน้ํารอน 

ระยะหางของหยดเทียนจากปลายแทงวัสดุ ขนาดและรูปรางของวัสดุ   
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เม่ือรินน้ํารอนลงในชุดการนําความรอน ถาวัสดุนั้นนําความรอน หยด

เทียนไขท่ีติดอยูบนวัสดุจะเปล่ียนจากสีขาวขุนหรือสีเหลืองเปนใส ไมมีสี

หรือเกิดการหลอมเหลว 

 

 

ข้ึนอยูกับการออกแบบของนักเรียน ตารางท่ีถูกตอง ควรประกอบดวย ช่ือ

ตาราง 

ขอมูลในตารางควรประกอบดวย ชนิดของวัสดุ การเปล่ียนแปลงของวัสดุ

เม่ือไดรับความรอน และลําดับการเปล่ียนแปลงของวัสดุเม่ือไดรับ

ความรัอน 
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ข้ึนอยูกับการสืบคนขอมูลของนักเรียน เชน การเลือกวัสดุเพ่ือทําภาชนะ

หุงตมควรเปนวัสดุท่ีนําความรอนไดดี เชน วัสดุกลุมโลหะ  การเลือกวัสดุ

เพ่ือใชเปนฉนวนความรอน ควรเลือกวัสดุท่ีนําความรอนไมดี เชน 

พลาสติก ไม เปนตน 

 

 

เม่ือวัสดุแตละชนิดไดรับความรอน หยดเทียนไขท่ีปลายวัสดุไดแก ทองแดง เหล็ก 

อะลูมิเนียม มีการเปล่ียนแปลง สวน แกวและไม ไมเปล่ียนแปลง เพราะ ทองแดง 

เหล็ก อะลูมิเนียม นําความรอนได สวนแกวและไม ไมนําความรอน  
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วัสดุแตละชนิดนําความรอนไดดีมากถึงนอยแตกตางกัน ตามลําดับ ดังนี้ ทองแดง  

อะลูมิเนียม  และเหล็ก สวนแกวและไมเปนวัสดุท่ีไมนําความรอน  

เปนไปตามสมมติฐาน วัสดุแตละชนิดนําความรอนไดแตกตางกัน  

การเลือกวัสดุเพ่ือทําภาชนะหุงตมควรเปนวัสดุท่ีนําความรอนไดดี เชน วัสดุกลุมโลหะ  

การเลือกวัสดุเพ่ือใชเปนฉนวนความรอน ควรเลือกวัสดุท่ีนําความรอนไมดี เชน 

พลาสติก ไม 

 

เมื่อรินน้ํารอนลงในภาชนะและสงัเกตหยดเทียนท่ีปลายแทงวัสดุชนิดตาง ๆ พบวาหยดเทียนบน

ปลายแทงทองแดง อะลูมิเนียมและเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดการหลอมเหลว สวนหยดเทียน

บนปลายแทงแกวและไมไมมีการเปลี่ยนแปลง  

 

 การนําความรอนของวัสดุ คือ การถายโอนความรอนผานอนุภาคของวัสดุจากบริเวณ

ท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา วัสดุแตละชนิดนําความรอนได

แตกตางกัน จึงนํามาใชประโยชนแตกตางกัน 

 



69       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 วัสดุและสสาร    

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 3 วัสดุแตละชนิดมีการนําความรอนเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
S9 การตั้งสมมติฐาน    
S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1. การสังเกต การสังเกต

ประกอบดวย 

ลักษณะของวัสดุ 

และการ

เปลี่ยนแปลงหยด

เทียนไขบนปลาย

วัสดุ 

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดลักษณะ

ของวัสดุและการ

เปลี่ยนแปลงของหยด

เทียนท่ีปลายแทงวัสดุได

ถูกตองดวยตนเองโดยไม

เพ่ิมความคิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะของวัสดุ

และการเปลี่ยนแปลงของหยด

เทียนท่ีปลายแทงวัสดุได

ถูกตองโดยตองอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน หรือ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

ไมสามารถใช

ประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะ

ของวัสดุและการ

เปลี่ยนแปลงของ

หยดเทียนท่ีปลาย

แทงวัสดุไดดวย

ตนเอง แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S6. การจัดกระทํา

และส่ือความหมาย

ขอมูล 

การจัดกระทําและ

นําเสนอขอมูล 

สามารถจัดกระทําและ

นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ

ทดสอบการนําความรอน

ของวัสดุใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย

และชัดเจน ในรูปแบบ

ตารางบันทึกผลไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

สามารถจัดกระทําและ

นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ

ทดสอบการนําความรอนของ

วัสดุใหผูอ่ืนเขาใจไดงายและ

ชัดเจน ในรูปแบบตาราง

บันทึกผลไดถูกตองจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถจัดกระทํา

และนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทดสอบ

การนําความรอน

ของวัสดุใหผูอ่ืน

เขาใจไดแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะ 

S8. การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การเปรียบเทียบการ

นําความรอนของ

วัสดุแตละชนิด 

สามารถเปรียบเทียบการนํา

ความรอนของวัสดุแตละ

ชนิดโดยเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยู

จากการสังเกตการนําความ

รอนของวัสดุไดอยางถูกตอง 

มีเหตุผล จากความรูหรือ

ประสบการณเดิมไดดวย

ตนเอง 

สามารถเปรียบเทียบการนํา

ความรอนของวัสดุโดย

เพ่ิมเติมความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีมีอยูอยางถูกตอง

บางสวน พยายามใหเหตุผล

จากความรูหรือประสบการณ

เดิมไดจากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูล

ท่ีมีอยู หรือเพ่ิมเติม

ความคิดเห็นอยางไมมี

เหตุผล แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S9. การ

ตั้งสมมติฐาน 

การเขียน

สมมติฐาน 

สามารถคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนดําเนินการ

ทดลอง โดยอาศัยการ

สังเกต  ความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปน

พ้ืนฐาน และสามารถสราง

ขอความท่ีบอก

ความสัมพันธระหวางตัว

แปรตน(ชนิดของวัสดุ) กับ

ตัวแปรตาม(การนําความ

รอนของวัสดุ) ไดครบถวน

ดวยตนเอง 

สามารถคิดหาคําตอบลวงหนา

กอนดําเนินการทดลอง โดย

อาศัยการสังเกตความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน 
และสามารถสรางขอความท่ี

บอกความสัมพันธระหวางตัว

แปรตน(ชนิดของวัสดุ) กับตัว

แปรตาม(การนําความรอน

ของวัสดุ) ไดครบถวนจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถคิดหา

คําตอบลวงหนากอน

ทําการทดลอง โดย

อาศัยการสังเกต

ความรูหรือ

ประสบการณเดิมเปน

พ้ืนฐาน และไม

สามารถสรางขอความ

ท่ีบอกความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตน

(ชนิดของวัสดุ) กับตัว

แปรตาม(การนําความ

รอนของวัสดุ) แมวา

ครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S10. การกําหนด

นิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

การระบุวิธีการ

สังเกตการนําความ

รอนของวัสดุ 

สามารถระบุวิธีการสังเกต

การนําความรอนของวัสดุ

ไดถูกตองดวยตนเองวา

การนําความรอนของวัสดุ

ในชุดนําความรอนสังเกต

จาก เม่ือใหความรอนกับ

แทงวัสดุท่ีมีหยดเทียนติดท่ี

ปลายแทงวัสดุ วัสดุท่ีนํา

ความรอนได หยดเทียนจะ

หลอมเหลว สวนวัสดุท่ีไม

นําความรอนหยดเทียนจะ

ไมหลอมเหลว  

สามารถระบุวิธีการสังเกต

การนําความรอนของวัสดุได

ถูกตอง จากการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืนวาการนําความ

รอนของวัสดุในชุดนําความ

รอนสังเกตจาก เม่ือใหความ

รอนกับแทงวัสดุท่ีมีหยด

เทียนติดท่ีปลายแทงวัสดุ 

วัสดุท่ีนําความรอนได หยด

เทียนจะหลอมเหลว สวน

วัสดุท่ีไมนําความรอนหยด

เทียนจะไมหลอมเหลว 

ไมสามารถระบุวิธีการ

สังเกตการนําความ

รอนของวัสดุได แมวา

ครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S11. การกําหนด

และควบคุมตัวแปร 

การกําหนดตัวแปร

ตน ตัวแปรตาม

และตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ี 

สามารถระบุตัวแปรตน ตัว

แปรตาม ตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีไดถูกตอง

ดวยตนเอง ซ่ึงตัวแปรตน

คือชนิดของวัสดุ ตัวแปร

ตามคือการเปลี่ยนแปลง

ของวัสดุเม่ือไดรับความ

รอน 

ตัวแปรท่ีตองควบคุมให

คงท่ีประกอบดวย  ขนาด

และรูปรางของหยดเทียน 

ความยาวของแทงวัสดุท่ี

สัมผัสน้ํารอน ระยะหาง

ของหยดเทียนจากปลาย

แทงวัสดุ ขนาดและรูปราง

ของวัสดุ   

สามารถระบุตัวแปรตน ตัว

แปรตาม ตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีไดถูกตองจาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถระบุตัว

แปรตน ตัวแปรตาม 

ตัวแปรท่ีตองควบคุม

ใหคงท่ีไดแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะ 

S12. การทดลอง การทําการทดลอง

และบันทึกผล 

สามารถดําเนินการทดลอง

ตามวิธีท่ีกําหนดใหและ

บันทึกผลไดถูกตองดวย

ตัวเอง 

สามารถดําเนินการทดลอง

ตามวิธีท่ีกําหนดใหและ

บันทึกผลไดถูกตองภายใต

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถ

ดําเนินการทดลอง

ตามวิธีท่ีกําหนดให

และบันทึกผลได

ถูกตองแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13. การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

ความสัมพันธ

ระหวางการ

เปลี่ยนแปลงของ

วัสดุเม่ือไดรับความ

รอนกับการนําความ

รอนของวัสดุ 

สามารถตีความหมายจาก

การทดลอง และลงขอสรุป

ไดดวยตนเองวา การนํา

ความรอนของวัสดุ คือ 

การถายโอนความรอนของ

วัสดุจากบริเวณท่ีมี

อุณหภูมิสูงกวาไปยัง

บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวา 

วัสดุแตละชนิดนําความ

รอนไดแตกตางกัน 

 

 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายจากการทดลอง 

และลงขอสรุปไดวา การนํา

ความรอนของวัสดุ คือ การ

ถายโอนความรอนของวัสดุ

จากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง

กวาไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ

ต่ํากวา วัสดุแตละชนิดนํา

ความรอนไดแตกตางกัน 

 

 

ไมสามารถ

ตีความหมายจาก

การทดลอง และลง

ขอสรุปไดแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะวาการนํา

ความรอนของวัสดุ 

คือ การถายโอน

ความรอนของวัสดุ

จากบริเวณท่ีมี

อุณหภูมิสูงกวาไปยัง

บริเวณท่ีมีอุณหภูมิ

ต่ํากวา วัสดุแตละ

ชนิดนําความรอนได

แตกตางกัน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด

อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

การวิ เคราะหและ

เลือกผลิตภัณฑหรือ

เหตุการณท่ีเก่ียวกับ

การ ใช ประ โยชน

จากการนํ าความ

รอนของวัสดุ 

สามารถวิเคราะหและเลือก

ผลิตภัณฑหรือเหตุการณท่ี

เก่ียวกับการใชประโยชน

จากการนําความรอนของ

วัสดุจากหลักฐานไดอยางมี

เหตุผลและถูกตองไดดวย

ตนเอง 

 

สามารถวิเคราะหและเลือก

ผลิตภัณฑหรือเหตุการณ ท่ี

เก่ียวกับการใชประโยชนจาก

การนําความรอนของวัสดุจาก

หลักฐานไดอยางมีเหตุผลและ

ถูกตองจากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถวิเคราะหและ

เ ลื อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ

เหตุการณท่ีเก่ียวกับการใช

ประโยชนจากการนําความ

รอนของวัสดุจากหลักฐาน

ไดแมวาครูหรือผู อ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทดลองเรื่องการนํา

ค ว า ม ร อ น ข อ ง วั ส ดุ ใ น

รูปแบบท่ีชัดเจนและเขาใจ

งายไดดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทดลองเรื่องการนํา

ความรอนของวัสดุโดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทดลองเรื่องการ

นําความรอนของวัสดุ ได

แ ม ว า ค รู ห รื อ ผู อ่ื น ช ว ย

แนะนําหรือชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืน รวม ท้ั งยอมรับฟ ง

ความ คิด เห็ นของผู อ่ื น

อยางสรางสรรคในการทํา

กิจกรรมเก่ียวกับการนํา

ความรอนของวัสดุ ตั้งแต

เริ่มตนจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ร วม ท้ั ง ยอมรั บฟ ง ค ว าม

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น อ ย า ง

สรางสรรคเปนบางครั้งใน

การทํากิจกรรมเก่ียวกับการ

นําความรอนของวัสดุ ท้ังนี้

ตองอาศัยการกระตุนจากครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนอยางสรางสรรคใน

การทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การนําความรอนของวัสดุ 

ตั้งแต เริ่มตนจนเสร็จสิ้น

กิจกรรมแมวาจะไดรับการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 

C6 การใช

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

การเลือกใชขอมูล

จ า ก ก า ร สื บ ค น

ขอมูล 

สามารถเลือกใชขอมูลท่ี

ถูกตองจากแหลงเรียนรูท่ี

น า เชื่ อ ถือเ พ่ือนํ า เสนอ

ขอมูล ไดดวยตนเอง 

 

 

สามารถเลื อกใช ข อ มูล ท่ี

ถูกตองจากแหลงเรียนรู ท่ี

นาเชื่อถือเพ่ือนําเสนอขอมูล 

ท้ังนี้ โดยอาศัยกการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

 

ไมสามารถเลือกใชขอมูลท่ี

ถูกตองจากแหลงเรียนรูท่ี

น า เ ชื่ อ ถือ เ พ่ือนํ า เสนอ

ขอมูล แมวาครูหรือผู อ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะ 
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เรื่องที่ 4 การนําไฟฟาของวัสดุ
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับสมบัติและวิธี

ทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุ และการนําความรูในเรื่อง

การนําไฟฟาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบการนําไฟฟาของวัสดุ

ชนิดตาง ๆ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติการนําไฟฟา

ของวัสดุไปใชประโยชน 

เวลา 1.5 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สายไฟฟาพรอมคลิปปากจระเข ลูกกุญแจ ถุงพลาสติก 

หลอดไฟฟาพรอมฐาน ไสดินสอ 2B ไสดินสอ HB  ถานไม  

ถานไฟฉาย กระบะบรรจุถานไฟฉาย วัสดุจากชุดการนํา

ความรอนไดแก  แทงทองแดง แทงอะลูมิเนียม แทงเหล็ก 

แทงไม แทงแกว สิ่งของท่ีทําจากวัสดุตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2    หนา 24-29 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2  หนา 21-25 
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

 

1. ครูทบทวนความรูท่ีเรียนมาแลว โดยใชคําถามตอไปนี้ 

1.1  สมบัติทางกายภาพของวัสดุมีอะไรบาง (ความแข็ง ความเหนียว 

สภาพยืดหยุน การนําความรอน) 

1.2  การทํากิจกรรมท่ีผานมา นักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพ

ของวัสดุดวยวิธีการใดบาง (การสังเกต การทดลอง การสืบคนขอมูล) 

1.3  นอกจากสมบัติทางกายภาพไดแก ความแข็ง สภาพยืดหยุน และการนํา

ความรอนแลว ยังมีสมบัติอะไรอีกบางท่ีเราจะไดเรียนตอไป (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจ ตัวอยางคําตอบ เชน สมบัติการนําไฟฟา) 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที) 

 

2. นักเรียน อานช่ือเรื่อง และ คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 24 

จากนั้นลองตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง   

ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบ

หลังการอานเนื้อเรื่อง  

3. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง โดยครูเลือกใชวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

3.1 นวัตกรรมรถยนตรุนใหมจะใชพลังงานอะไร (พลังงานไฟฟา) 

3.2  รถยนตท่ีใชพลังงานไฟฟามีขอดีกวารถยนตท่ีใชน้ํามันเชื้อเพลิง

อยางไร (รถยนตไฟฟาใชพลังงานสะอาดชวยรักษาสิ่งแวดลอม

ดีกวารถยนตท่ีใชน้ํามันเชื้อเพลิง)  

3.3  วัสดุท่ีนําไฟฟาไดมีสมบัติอยางไร (วัสดุท่ีนําไฟฟา มีสมบัติใหไฟฟา

ผานได) 

3.4  ถาพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่หมด จะเติมพลังงานไฟฟาใหรถยนต

ไดอยางไร (ตองนําแบตเตอรี่ไปประจุไฟฟา) 

3.5  วัสดุท่ีใชทําสายไฟฟามีสมบัติอยางไร (นําไฟฟาได)   

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 

 

4. ครูชักชวนนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องท่ีอานซ่ึงควรสรุปไดวารถยนตท่ีใช

พลังงานไฟฟาจะชวยรักษาสิ่งแวดลอม เนื่องจากรถยนตไฟฟาใช

พลังงานจากแบตเตอรี่ซ่ึงเปนพลังงานสะอาด แบตเตอรี่สามารถประจุ

ไฟฟา ได จากไฟบ าน  สายไฟฟ า ทําจากวั สดุ ท่ีนํ า ไฟฟ าหรือ ให

กระแสไฟฟาผานได 

5. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 21 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน  

7. ครูเชื่อมโยงความรูจากเรื่องท่ีอานเขาสูกิจกรรมโดยใชคําถามวา วัสดุ

อะไรบางท่ีนําไฟฟา เพ่ือชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบรวมกันใน

กิจกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรมท่ี 4 วัสดุแตละชนิดมีการนําไฟฟาเปนอยางไร โดย

นักเรียนจะไดสังเกตเพ่ือเปรียบเทียบการนําไฟฟาของวัสดุตาง ๆ ครูเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. ครูตรวจสอบหลอดไฟฟาและถานไฟฉายวาใชงานไดหรือไม 

2. ครูเตรียมอุปกรณสําหรับตอวงจรไฟฟาอยางงาย ไดแก สายไฟท่ีมีคลิบปากจระเขท่ีปลาย

ท้ังสองดาน หลอดไฟฟาพรอมฐาน ถานไฟฉาย และรางถาน จํานวน 1 ชุด/กลุม  

3. สายไฟฟาท่ีนํามาใชในกิจกรรม ถามีฉนวนหุมลวดทองแดง ใหใชกระดาษทรายขัดท่ีปลาย

ท้ังสองดาน เพ่ือขัดวัสดุท่ีเปนฉนวนออก  

4. เตรียมไสดินสอท้ัง 2B และ HB  ใหเพียงพอกับจํานวนกลุมของนักเรียน  
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

รถยนตไฟฟาใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่   

วัสดุนําไฟฟาคือวัสดุท่ีมีสมบัติใหกระแสไฟฟาผานได   
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กิจกรรมที่ 4 วัสดแุตละชนิดมีการนาํไฟฟาเปนอยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตการนําไฟฟาของวัสดุ

เม่ือนําวัสดุตอในวงจรไฟฟาอยางงายและสืบคนขอมูลเพ่ือ

ยกตัวอยางการนําสมบัติการนําไฟฟาของวัสดุไปใช

ประโยชน 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกต อธิบายและเปรียบเทียบการนําไฟฟาของ

วัสดุชนิดตางๆ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําสมบัติการนํา

ไฟฟาของวัสดุมาใชประโยชน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. หลอดไฟฟาพรอมฐาน  1 ชุด 

2. สายไฟฟาพรอมคลิปปากจระเข 3 เสน 

3. ถานไฟฉายพรอมกระบะถาน 1 ชุด  

4. ชุดการนําความรอน   1 ชุด 

 (ประกอบดวยแทงไม แทงแกว แทงเหล็ก แทง

ทองแดง และแทงอะลูมิเนียม)   

5. ไสดินสอ HB    1 แทง 

6. ไสดินสอ 2B   1 แทง 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ลูกกุญแจ    1 ดอก  

2. ถุงพลาสติก   1 ถุง 

3. ถานไม    1 กอน 

4. สิ่งของท่ีทําจากวัสดุชนิดตาง ๆ  1 ชิ้น 

  (เชน กระดาษ ผา ยาง อ่ืน ๆ)   

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  

S8 การลงความเห็นจากขอมูล   

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.4 เลม 2  หนา 26-28 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2   หนา 22-25 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องวัสดุแตละ

ชนิดมีการนําไฟฟาเปนอยางไร http://ipst.me/8061  

 
 

 

 

 

http://ipst.me/8061
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. นักเรียนทบทวนและอภิปรายคําตอบใน คําถาม รูหรือยัง วัสดุท่ีนํา

ไฟฟาไดมีสมบัติอยางไรและจะทดสอบการนําไฟฟาของวัสดุไดอยางไร 

เพ่ือเชื่อมโยงเขาสูกิจกรรมท่ี 4 

2. นักเรียน อานช่ือกิจกรรมท่ี 4 วัสดุแตละชนิดมีการนําไฟฟาเปนอยางไร 

และหัวขอ ทําเปนคิดเปน ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

เก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใชคําถามดังตอไปนี้  

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (การนําไฟฟาของวัสด)ุ  

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สังเกตและสืบคนขอมูล) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายและเปรียบเทียบการ

นําไฟฟาของวัสดุตาง ๆ รวมท้ังยกตัวอยางการนําสมบัติการนํา

ไฟฟาของวัสดุมาใชประโยชน) 

นักเรียนบันทึกจุดประสงคในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 22 และ

อาน ส่ิงท่ีตองใช ครูยังไมแจกวัสดุอุปกรณแตนํามาแสดงให

นักเรียนดูทีละอยาง 

3. นักเรียนอาน ทําอยางไร ในหนังสือเรียนหนา 26 ครูตรวจสอบความ

เขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนตองทําอะไรบาง (ตรวจสอบการทํางานของ

วงจรไฟฟาอยางงาย โดยตอถานไฟฉาย หลอดไฟฟา และ

สายไฟฟาเขาดวยกัน สังเกตหลอดไฟฟาสวางหรือไมสวาง จากนั้น

นําวัสดุแตละชนิดตอแทรกในวงจรไฟฟา สังเกตหลอดไฟฟาวา

สวางหรือไมสวาง บันทึกผล สืบคนขอมูลการใชประโยชนจาก

สมบัติการนําไฟฟาของวัสดุ) 

3.2 นักเรียนตองทดสอบการนําไฟฟาของสิ่งใดบาง (แทงไม แทงแกว 

แทงเหล็ก แทงอะลูมิเนียม แทงทองแดง ลูกกุญแจ ถุงพลาสติก 

ถานไม ไสดินสอ HB และ 2B และ สิ่งของอ่ืนๆ 1 ชิ้นท่ีเตรียมมา) 

3.3 สิ่งท่ีนักเรียนตองบันทึกในตารางมีอะไรบาง (ชนิดของวัสดุ เขียน

เครื่องหมายถูกใหตรงกับชองตารางท่ีตรงกับผลการสังเกตความ

สวางของหลอดไฟฟา) 

4. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมจะไดปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1.1 ตอวงจรไฟฟาอยางงาย ตรวจสอบการทํางานของวงจรไฟฟาและ

สังเกต (S1) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
1 .  ก อ น เ ริ่ ม ทํ า กิ จ ก ร ร ม  ค รู ค ว ร

ตรวจสอบกอนวานักเรียนรูจักวงจรไฟฟา

หรือไม โดยครูแจกอุปกรณแลวใหนักเรียน

ตอวงจรไฟฟาเพ่ือทําใหหลอดไฟฟาสวาง ถา

พบวานักเรียนไมสามารถตอวงจรไฟฟาได 

ครูตองสาธิตการตอวงจรไฟฟาใหกับนักเรียน

กอน 

2. ครูอาจเตรียมไสดินสอ 2B ไวสําหรับ

ใหนักเรียนทํากิจกรรม  

3. วัสดุท่ีเปนโลหะและไสดินสอ 2B นํา

ไฟฟาได ถานักเรียนตอวัสดุเหลานี้แลวหลอด

ไฟฟาไมสวางใหนําวัสดุท่ีเปนโลหะมาขัดดวย

กระดาษทรายแลวนําไปตอในวงจรอีกครั้ง 

4. ครูเตือนนักเรียนวาหามนําอุปกรณ

การทดลองชุดนี้ไปใชกับไฟบาน เพราะจะทํา

ใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต 
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1.2 นําวัสดุตอแทรกในวงจรไฟฟา สังเกต และบันทึก (S1, S6, S8) (C2, 

C4, C5) 

1.3 นําเสนอ อภิปรายและลงขอสรุป (S13) (C4) 

1.4 สืบคนขอมูลและนําเสนอประโยชนของวัสดุ (C6)  

5. นักเรียนรับอุปกรณท่ีครูเตรียมมาและทํากิจกรรม 

6. เ ม่ือเสร็จสิ้นการทํากิจกรรม ใหนักเรียนเก็บอุปกรณ ท่ีใชแลวให

เรียบรอย จากนั้นตัวแทนกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรม ครูบันทึกผล

การทํากิจกรรมบนกระดานและตรวจสอบกับนักเรียนทุกกลุมวาไดผล

การทํากิจกรรมเหมือนกันหรือไม ครูควรใหกลุมท่ีมีผลคลาดเคลื่อนทํา

ใหม หลังจากนั้นครูชักชวนนักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใช

คําถามดังนี้ 

5.1 นักเรียนสังเกตเห็นการนําไฟฟาของวัสดุหรือไม (มองไมเห็น) 

5.2 สิ่งท่ีนักเรียนสังเกตเห็นคืออะไร (หลอดไฟฟาสวางหรือไมสวาง) 

การถามคําถามเหลานี้เพ่ือใหนักเรียนสามารถระบุและจําแนกขอมูล

ท่ีไดจากการสังเกตและขอมูลท่ีเปนการลงความเห็น 

5.3 ขอมูลท่ีสังเกตไดนี้เก่ียวของกับสมบัติการนําไฟฟาของวัสดุอยางไร 

(วัสดุท่ีตอกับวงจรไฟฟาแลวทําใหหลอดไฟสวาง แสดงวาวัสดุนั้น

นําไฟฟา วัสดุท่ีตอกับวงจรไฟฟาแลวไมทําใหหลอดไฟสวาง แสดง

วาวัสดุนั้นไมนําไฟฟา) 

5.3  นักเรียนลงความเห็นวาวัสดุใดนําไฟฟา และวัสดุใดไมนําไฟฟา 

สังเกตจากอะไร (ไสดินสอ 2B เหล็ก อะลูมิเนียมและ ทองแดง นํา

ไฟฟา สังเกตจากวัสดุเหลานี้ เม่ือตอกับวงจรไฟฟาแลวทําให

หลอดไฟสวาง ไม แกว พลาสติก และถานไม และไสดินสอ HB ไม

นําไฟฟา เพราะตอกับวงจรไฟฟาแลวหลอดไฟฟาไมสวาง)  

7. ครูอธิบายวาวัสดุท่ีใหไฟฟาผานไดหรือผานไดดี เรียกวา ตัวนําไฟฟา 

สวนวัสดุท่ีไฟฟาผานไมไดหรือผานไดไมดี เรียกวา ฉนวนไฟฟา ครูถาม

นักเรียนวา จากกิจกรรม วัสดุใดเปนตัวนําไฟฟา และวัสดุใดเปน

ฉนวนไฟฟา (ตัวนําไฟฟา ไดแก เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม  ไสดินสอ 

2B  สวนฉนวนไฟฟา ไดแก ไม แกว พลาสติก ถานไม ไสดินสอ HB) 

สวนสิ่งของท่ีอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนนํามาทดสอบเพ่ิมเติม ใหยึดตามผลท่ี

สังเกตไดจริง 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

ตารางแสดงสภาพตานทานไฟฟาของวัสดุ

บางชนิดท่ีอุณหภูมิ 20 oC 

วัสดุ สภาพตานทานไฟฟา  

(Ω .m)* 

เงิน 1.62 × 10-8 

ทองแดง 1.69 × 10-8 

อะลูมิเนียม 2.75 × 10-8 

ทังสเตน 5.25 × 10-8 

เหล็ก 9.68 × 10-8 

แพลตทินัม 10.6 × 10-8 
 

*  Ω .m คือ โอหมเมตร 

วัสดุท่ีมีสภาพตานทานไฟฟานอยจะนําไฟฟา

ไดดี  หรือเปนตัวนําไฟฟาท่ีดี สวนวัสดุท่ีมี

สภาพตานทานไฟฟามาก จะนําไฟฟาไดไมดี 

หรือเปนตัวนําไฟฟาท่ีไมดี 
 
 

  หากนักเรียนไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ คุณครูควรใหเวลานักเรียน

คิดอยางเหมาะสม รอคอยอยาง

อดทน และรับฟงแนวความคิดของ

นักเรียน 
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8. ครูแนะนํานักเรียนวาวัสดุบางชนิดเปนฉนวนไฟฟาเม่ือตอกับแหลง

พลังงานไฟฟาต่ํา เชน ถานไฟฉาย แตสามารถเปนตัวนําไฟฟาไดเม่ือตอ

กับแหลงพลังงานไฟฟาท่ีมีพลังงานมากกวา เชน ไฟฟาท่ีใชในบาน 

ดังนั้นนักเรียนจึงไมควรนําสิ่งของตาง ๆ ไปทดลองกับไฟฟาท่ีบาน

เพราะอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได 

9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปรวมกันวา การนําไฟฟา

ของวัสดุคือการท่ีวัสดุใหกระแสไฟฟาผานได ทดสอบโดยการนําวัสดุมา

ตอแทรกในวงจรไฟฟาอยางงาย วัสดุท่ีนําไฟฟาไดหรือตัวนําไฟฟาจะทํา

ใหหลอดไฟฟาสวาง สวนวัสดุท่ีไมนําไฟฟาหรือฉนวนไฟฟาหลอดไฟฟา

จะไมสวาง 

10.นักเรียนตอบคําถามใน ฉันรูอะไร และรวมกันอภิปรายคําตอบโดยครู

ควรเพ่ิมเติมคําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบตามแนวคําตอบ

หนา 22-23 

11.นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูใหนักเรียนอาน ส่ิงท่ี

ไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

12.ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียนและใหนักเรียนอภิปรายเก่ียวกับคําถาม

ท่ีนําเสนอ 

13.ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง แลวบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 25 

14.นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ เพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับการนํา

ไฟฟาของวัสดุ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใช

คําถามวา สายไฟฟาควรทําจากวัสดุอะไร และวัสดุอะไรบางท่ีนําไฟฟา

ได สายไฟฟาควรทําจากวัสดุท่ีนําไฟฟาได เชน วัสดุท่ีเปนโลหะ  สวน

วัสดุท่ีนําไฟฟาได เชน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ไสดินสอ 2B  
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. ทดลอง อธิบายและเปรียบเทียบการนําไฟฟาของวัสดุชนิดตาง ๆ 

2. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําไฟฟาของวัสดุมาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

 

เหล็ก / 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

พลาสติก 

ไม 
เหล็ก 

อะลูมิเนียม 

ทองแดง 

แกว 
ส่ิงของอ่ืน เชน

กระเปา 

ผา / 

หมายเหตุ ไสดินสอ 2B บางย่ีหอไมนําไฟฟา ใหบันทึกผลการทดสอบตามจริง 
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วัสดุท่ีนําไฟฟานํามาทําสายไฟฟา สวนวัสดุท่ีไมนําไฟฟานํามาทําฉนวนหุม

สายไฟฟา 

เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม ไสดินสอ 2B นําไฟฟา สังเกตจากเม่ือตอวัสดุแทรกเขา

กับวงจรไฟฟาแลวทําใหหลอดไฟสวาง  

ไม แกว พลาสติก ผา ถานไม ไสดินสอ HB  

ไมนําไฟฟา สังเกตจากเม่ือตอวัสดุแทรกเขากับวงจรไฟฟา หลอดไฟฟาไมสวาง  

วัสดุท่ีนําไฟฟานํามาทําสายไฟฟา สวนวัสดุท่ีไมนําไฟฟานํามาทําฉนวนหุม

สายไฟฟา 

เม่ือตอวัสดุชนิดตาง ๆ เขากับวงจรไฟฟา พบวา เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม  ไสดินสอ 

2B ทําใหหลอดไฟฟาสวาง สวนไม แกว พลาสติก ถานไม ไสดินสอ HB หลอดไฟฟาไม

สวาง วัสดุท่ีนําไฟฟานํามาใชประโยชน เชน ทําสายไฟฟา สวนวัสดุท่ีไมนําไฟฟา นํามา

หุมสายไฟฟาเพ่ือเปนฉนวนไฟฟา 
 

วัสดุแตละชนิดนําไฟฟาไดแตกตางกัน วัสดุท่ีนําไฟฟาหรือตัวนําไฟฟา 

เปนวัสดุท่ีใหกระแสไฟฟาผานได สวนวัสดุท่ีไมนําไฟฟาหรือฉนวนไฟฟา 

เปนวัสดุท่ีไมใหไฟฟาผาน 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 4 วัสดุแตละชนิดมีการนําไฟฟาเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
S13 การตีความหมายขอมูลและลง

ขอสรุป 

 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมคะแนน  
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1. การสังเกต การสังเกต

ประกอบดวย

ลักษณะของหลอด

ไฟฟาเม่ือตอวัสดุ

แทรกใน

วงจรไฟฟาอยาง

งาย 

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะของ

หลอดไฟฟาเม่ือตอวัสดุแทรก

ในวงจรไฟฟาอยางงายได

ถูกตองดวยตนเองโดยไมเพ่ิม

ความคิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะของ

หลอดไฟฟาเม่ือตอวัสดุแทรก

ในวงจรไฟฟาอยางงายได

ถูกตองโดยอาศัยการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน หรือเพ่ิมเติม

ความคิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ลักษณะของหลอดไฟฟา

เม่ือตอวัสดุแทรกใน

วงจรไฟฟาอยางงายได

ดวยตนเอง หรือมีการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S8. การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การระบุวัสดุท่ีเปน

ตัวนําไฟฟาและวัสดุ

ท่ีเปนฉนวนไฟฟา 

สามารถเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยูจากการ

สังเกตการนําไฟฟาของวัสดุและ

สามารถระบุวาวสัดุใดเปนตวันาํ

ไฟฟาหรือฉนวนไฟฟาไดถูกตอง 

มีเหตุผล จากความรูหรือ

ประสบการณเดิมไดดวยตนเอง 

สามารถเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยูจากการ

สังเกตการนําไฟฟาของวัสดุ

และสามารถระบุวาวัสดุใดเปน

ตัวนําไฟฟหรือฉนวนไฟฟาได

ถูกตอง โดยอาศัยการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีมี

จากการสังเกตการนํา

ไฟฟาของวัสดและไม

สามารถระบุวาวัสดุใดเปน

ตัวนําไฟฟาและวัสดุใดเปน

ฉนวนไฟฟา แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

S13. การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

ความสัมพันธ

ระหวางความสวาง

ของหลอดไฟฟาเม่ือ

นําวัสดุแตละชนิด

ตอแทรกเขากับ

วงจรไฟฟาอยางงาย

กับการนําไฟฟาของ

วัสดุ 

สามารถตีความหมายจากการ

ทดลอง และลงขอสรุปไดดวย

ตนเองวา วัสดุแตละชนิดนํา

ไฟฟาไดแตกตางกัน และวัสดุ

ท่ีนําไฟฟาหรือตัวนําไฟฟา คือ

วัสดุท่ีใหกระแสไฟฟาผานได 

สวนวัสดุท่ีไมนําไฟฟาหรือ

ฉนวนไฟฟา  

คือวัสดุท่ีไมใหไฟฟาผาน  

 

 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายจากการทดลอง 

และลงขอสรุปไดวา วัสดุแต

ละชนิดนําไฟฟาไดแตกตาง

กัน วัสดุท่ีนําไฟฟาหรือตัวนํา

ไฟฟา คือวัสดุท่ีให

กระแสไฟฟาผานได สวน

วัสดุท่ีไมนําไฟฟาหรือ

ฉนวนไฟฟา คือวัสดุท่ีไมให

ไฟฟาผาน 

ไมสามารถตีความหมาย

จากการทดลอง และลง

ขอสรุปไดดวยตนเองวา 

วัสดุแตละชนิดนําไฟฟาได

แตกตางกัน และวัสดุท่ีนํา

ไฟฟาหรือตัวนําไฟฟา คือ

วัสดุท่ีใหกระแสไฟฟาผาน

ได สวนวัสดุท่ีไมนําไฟฟา

หรือฉนวนไฟฟา  

คือวัสดุท่ีไมใหไฟฟาผาน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด

อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

การวิ เคราะหและ

เลือกผลิตภัณฑหรือ

เหตุการณท่ีเก่ียวกับ

ประโยชนของการ

นําไฟฟา 

สามารถวิ เคราะหและ

เ ลื อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ

เหตุการณท่ีเก่ียวกับการใช

ป ร ะ โ ยช น จ า กก า รนํ า

ไ ฟ ฟ า ข อ ง วั ส ดุ จ า ก

หลักฐานไดอยางมีเหตุผล

และถูกตองไดดวยตนเอง 

 

สามารถวิเคราะหและเลือก

ผลิตภัณฑหรือเหตุการณท่ี

เ ก่ียวกับการใชประโยชน

จากการนําไฟฟาของวัสดุ

จ ากหลั ก ฐ าน ได อย า ง มี

เหตุผลและถูกตองจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถวิเคราะหและ

เ ลื อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ

เหตุการณท่ีเก่ียวของกับ

การใชประโยชนจากการ

นํ า ไฟฟ าของวั สดุ จาก

หลักฐานไดแมวาครูหรือ

ผู อ่ื น ช ว ย แนะนํ า หรื อ

ชี้แนะ 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทดลองเรื่อง

การนําไฟฟาของวัสดุได

ชัดเจนและเขาใจงายได

ดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทดลองเรื่องการนํา

ไฟฟาของวัสดุ โดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทดลองเรื่องการ

นําไฟฟาของวัสดุ แมวาครู

หรือผู อ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนรวมท้ังยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผู อ่ืน

อยางสรางสรรคในการ

ทํากิจกรรมเก่ียวกับการ

นําไฟฟาของวัสดุตั้งแต

เ ริ่ ม ต น จ น เ ส ร็ จ สิ้ น

กิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

รวมท้ังยอมรับฟ งความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น อ ย า ง

สรางสรรคเปนบางครั้งใน

การทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การนําไฟฟาของวัสดุท้ังนี้

ตองอาศัยการกระตุนจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนอยางสรางสรรคใน

การทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การนํ า ไฟฟ าของวั สดุ 

ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น

กิจกรรมแมวาจะไดรับ

การกระตุนจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C6 การใช

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

การเลือกใชขอมูล

จ า ก ก า ร สื บ ค น

ขอมูล 

สามารถเลือกใชขอมูลท่ี

ถูกตองจากแหลงเรียนรู

ท่ีนาเชื่อถือเพ่ือนําเสนอ

ขอมูลไดดวยตนเอง 

 

 

สามารถเลือกใชขอมูลท่ี

ถูกตองจากแหลงเรียนรู ท่ี

น า เ ชื่ อ ถือ เ พ่ือนํ า เสนอ

ขอมูล โดยตองอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถเลือกใชขอมูล

ท่ีถูกตองจากแหลงเรียนรู

ท่ีนาเชื่อถือเพ่ือนําเสนอ

ขอมูล แมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะ 
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กิจกรรมทายบทท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ( 1 ช่ัวโมง) 

1. นักเรียนเขียนหรือวาดรูปสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา  26 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ 

แผนภาพในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 30 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอน

เรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 3 อีกครั้ง หากคําตอบของนักเรียน

ไมถูกตองใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง หรืออาจ

แกไขคําตอบดวยปากกาตางสี นอกจากนี้ครูอาจนําคําถามในรูปนําบท

ในหนังสือเรียน หนา 2 มารวมกันอภิปรายคําตอบกับนักเรียนอีกครั้ง 

ดังนี้ อุปกรณกีฬาแตละชนิดทําจากวัสดุอะไร และมีสมบัติอยางไร ครู

และนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน ลูกฟุตบอล

มีสวนประกอบหลัก 2 สวนคือ สวนท่ีเปนลูกบอลขางในและสวนท่ีเปน

ผิวดานนอก ลูกบอลดานในทําจากยาง ผิวดานนอกทําจากหนังซ่ึงอาจ

เปนหนังแทหรือหนังเทียม ลูกฟุตบอลเม่ือเติมลมแลวควรมีสมบัติ ไม

รั่วซึม ดูดซึมน้ําไดนอย กระดอนไดดี และมีความคงทน  ลูกเทนนิสมี

สวนประกอบหลัก 2 สวนคือ สวนท่ีเปนลูกบอลขางในและสวนท่ีเปน

ผิวดานนอก ลูกบอลดานในทําจากยาง ผิวดานนอกทําจากผาสักหลาด 

ลูกเทนนิสควรมีสภาพยืดหยุนดี ทนทาน  

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

และนําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน ถาคําตอบยังไม ถูกตองครูนํา

อภิปรายหรือใหสถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให

ถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิดรวมทํา โดยอานสถานการณระบุ

ปญหาและเง่ือนไขจากสถานการณ จากนั้นระบุวัสดุอุปกรณท่ีตองใช

ในการสรางชิ้นงาน และออกแบบภาพราง และสรางชิ้นงานตามแบบท่ี

ราง ทดสอบ ปรับปรุง และ  นําเสนอ 

6.  นักเรียนรวมกันอานและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวขอวิทยใกลตัว  
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             แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  
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นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  
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นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  
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นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  
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นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ  
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. เปรียบเทียบสมบัติของสสารในสถานะของแข็ง 

ของเหลวและแกส จากการสังเกต มวล การตองการ

ท่ีอยู รูปราง และปริมาตร 

2. ใชเครื่องมือวัดมวล ปริมาตรของสสารในสถานะ

ของแข็ง ของเหลวและแกส 

 

แนวคิดสําคัญ  

 สสารรอบตัวมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว 

หรือแกส สสารแตละสถานะมีสมบัติท้ังท่ีเหมือนกัน และ

แตกตางกัน มวลและปริมาตรเปนสมบัติของสสารท่ี

สามารถวัดไดโดยใชเครื่องมือตางๆ 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน   ป.4 เลม 2 หนา 39-66 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.4 เลม 2  หนา 34–68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1 ของแข็ง 

 คําสําคัญ ของแข็ง (solid) 

กิจกรรมท่ี 1.1 ของแข็งมีมวล และตองการท่ีอยู

หรือไม 

 กิจกรรมท่ี 1.2 ของแข็งมีปริมาตรเปนอยางไร 

เรื่องท่ี 2 ของเหลว 

 คําสําคัญ ของเหลว (liquid) 

กิจกรรมท่ี 2.1 ของเหลวมีมวลและตองการท่ีอยู

หรือไม  

กิจกรรมท่ี 2.2  ของเหลวมีปริมาตร รูปรางและ

ระดับผิวหนาเปนอยางไร 

เรื่องท่ี 3 แกส 

 คําสําคัญ แกส (gas) 

กิจกรรมท่ี 3.1 แกสมีมวลและตองการท่ีอยู

หรือไม 

กิจกรรมท่ี 3.2 แกสมีปริมาตรและรูปรางเปน

อยางไร 

   บทที่ 2 สถานะของสสาร 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต       
S2 การวัด       
S3 การใชจํานวน       

S4 การจําแนกประเภท       

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล       
S7 การพยากรณ       
S8 การลงความเห็นจากขอมูล       
S9 การตั้งสมมติฐาน       

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ       

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร       

S12 การทดลอง       

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป       
S14 การสรางแบบจําลอง       

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การสรางสรรค       

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ       

C3 การแกปญหา       

C4 การสื่อสาร       
C5 ความรวมมือ       
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูบันทึกแนวคิดท่ีไดจากการฟงการสนทนาและการอภิปราย เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

• แปงฝุนเปนของเหลว (Allen, 2011) 

 

• ของแข็งท่ีเปนกอนจะหนักกวาของแข็งท่ีเปนฝุนผงเล็กๆ แมวา

มวลจะเทากัน (Tatar,2011) 

 

• แกสไมมีนํ้าหนัก (Tatar, 2011) 

 

• การเรียกแกสหรือกาซข้ึนอยูกับขนาดของภาชนะท่ีบรรจุ 

ถาภาชนะท่ีบรรจุมีขนาดเล็กจะเรียกแกส แตถาภาชนะ

ท่ีบรรจุมีขนาดใหญจะเรียกกาซ 

 

• แปงฝุนเปนของแข็ง เพราะแปงฝุนแตละเม็ดมีปริมาตรและรูปราง

คงท่ี  

• ของแข็งท่ีเปนกอน แมจะทําใหเปนผงก็จะหนักเทากันถามปีริมาณ

เน้ือสารเทากันซึ่งมวลจะเทากัน 

 

• แกสมีนํ้าหนัก เพราะแกสเปนสสาร มีมวลจึงมีนํ้าหนัก 

 

• การเรียกแกสหรือกาซสามารถทําไดท้ัง 2 อยางไมไดข้ึนอยู

กับขนาดของภาชนะท่ีบรรจุ  

 

 

Allen, M., misconception in primary science, 2011. 

Tatar, E., Prospective primary school teacher misconception about state of matter; Educational Research and 

Review, 2011. 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนดูรูปน้ําแข็ง น้ํา และน้ํากําลังเดือด 

จากนั้นครูถามคําถามเพ่ืออภิปรายในประเด็นตอไปนี้  

1.1 นักเรียนเห็นอะไรในรูปบาง (น้ําแข็ง น้ํา และน้ํากําลังเดือด)  

1.2 สสารในรูปมีสถานะอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

1.3 สสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกสมีอะไรบาง (นักเรียน

ตอบไดตามความเขาใจ) 

2. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาสถานะของสสารโดยใหนักเรียนอานหนังสือเรียน

บทท่ี 2 ของหนวยท่ี 4 โดยเริ่มจากการอานช่ือบทและจุดประสงคการ

เรียนรูประจําบท จากนั้นครูใชคําถามวาเม่ือจบบทเรียนนักเรียนจะสามารถ

ทําอะไรไดบาง (เปรียบเทียบมวลของสสาร การตองการท่ีอยู รูปรางและ

ปริมาตรของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส และใชเครื่องมือวัด

มวล ปริมาตรของสสารในแตละสถานะ) 

3. นักเรียนอานช่ือบท และแนวคิดสําคัญ จากหนังสือเรียนหนา 40 

จากนั้นตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใชคําถามดังนี้ 

3.1 บทเรียนนี้เก่ียวกับเรื่องอะไร (สถานะของสสาร)  

3.2 แนวคิดสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร (สสารมีท้ังท่ีเปนของแข็ง 

ของเหลว และแกส ซ่ึงมีสมบัติบางประการเหมือนกันและบาง

ประการแตกตางกัน มวลและปริมาตรเปนสมบัติของสสารซ่ึง

สามารถวัดได)   

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง ในหนังสือเรียนหนา 40 โดยครูใชวิธีฝกการอาน

ตามความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นตรวจสอบ

ความเขาใจของนักเรียน โดยครูอาจใชคําถามดังนี้ 

4.1 เด็กท่ีอยูในรูปกําลังทําอะไร  (เปาน้ําสบู) 

4.2 นักเรียนคิดวา น้ําสบู ขวดพลาสติกและฟองสบูมีสถานะอะไรบาง 

และแตละสถานะมีสมบัติอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

5. ครูชักชวนนักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูเดิม

เก่ียวกับสถานะของสสาร 

6. นักเรียนทํากิจกรรมสํารวจความรูกอนเรียนในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 

34 โดยอานชื่อหนวย ชื่อบท และคําถาม ครูตรวจสอบวานักเรียนไม

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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เขาใจคําถามในประเด็นใดบาง ครูนําอภิปรายคําถามท่ีนักเรียนไมเขาใจ

จนแนใจวานักเรียนสามารถตอบคําถามตามความเขาใจของตนเองได  

7. ครูรวบรวมคําตอบของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีแนวคิด

เก่ียวกับสถานะของสสารอยางไรบาง ครูยังไมตองใหคําตอบท่ีถูกตอง 

แตจะใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบตนเองอีกครั้งหลังจากเรียนจบ

บทนี้แลว (ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียนแลวนํามา

ออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือแกไขแนวคิดใหถูกตองตอไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ครูอาจจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีการสอน KWL ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ  

ฉันรูอะไร (What I Know) ฉันตองการรูอะไร (What I Want to know) และฉันเรียนรูอะไร (What I 

Learn) 

ฉันรูอะไร (What I Know) นักเรียนจะไดระดมความคิดรวมกัน วาตนไดเรียนรูอะไรมาบางเก่ียวกับเรื่องท่ีจะ

เรียน ข้ันตอนนี้ครูสามารถตรวจสอบและดึงความรูกอนเรียน รวมถึงการคนหาแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียน 

ฉันตองการรูอะไร (What I Want to know) การจัดการเรียนรูในข้ันนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดถาม

ตนเองวาตนตองการจะเรียนรูอะไรอีกบางเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียน ซ่ึงผูสอนควรแสดงใหนักเรียนเห็นวาเขา

สามารถถามไดทุกคําถาม ในข้ันตอนนี้ผูสอนสามารถสอดแทรกวิธีการตั้งคําถามท่ีดีเพ่ือนําไปสูการสํารวจ

ตรวจสอบ 

ฉันเรียนรูอะไร (What I Learn) การจัดการเรียนรูในข้ันนี้เพ่ือใหนักเรียนไดบันทึกแนวคิดหรือองคความรูท่ี

ตนไดเรียนรู ซ่ึงข้ันตอนนี้จะอยูในชวงทายของหนวยการเรียน  

การทํา KWL เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดติดตามและประเมินการเรียนรูของตนเอง นักเรียนสามารถ

ทบทวนตาราง KWL ของตนเพ่ือเปรียบเทียบสิ่งท่ีตนคิดวาตนรูแลวในชวงเริ่มตนของหนวยการเรียนกับขอมูลท่ี

นักเรียนไดเรียนรูเพ่ิมเติม ซ่ึงผูสอนสามารถใชประโยชนจากข้ันตอนนี้โดยการชวยใหนักเรียนเชื่อมโยงหรือเห็น

ความสัมพันธของแนวคิดตาง ๆ เพ่ือเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนอยางลึกซ้ึง 
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  การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

  

ผาเช็ดหนา น้ําตาลทราย 

ผงซักฟอก แปงฝุน เหล็ก 

มมีวล ตองการท่ีอยู รูปราง

และปริมาตรคงท่ี 

มีมวล ตองการที่อยู รูปรางไมคงที่

เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจ ุ

ปริมาตรคงที ่และผิวหนารักษา

ระดับในแนวราบ 

มีมวล ตองการท่ีอยู รูปรางและ

ปริมาตรไมคงท่ีเปลี่ยนแปลง

ตามภาชนะท่ีบรรจ ุ

น้ํา นมสด แอลกอฮอลเช็ดแผล 

เหง่ือ  

อากาศ ลม ไอน้ํา 
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เรื่องที่ 1 ของแข็ง     
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูสมบัติของสสารใน

สถานะของแข็ง  

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกตและอธิบายสมบัติของสสารในสถานะของแข็ง 

 

เวลา 2.5 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

กอนหิน แกวพลาสติกใส น้ํา จาน ปากกาเคมี เครื่องชั่ง

แบบคาน 3 แขน กระบอกตวง เชือกหรือดาย ถวยยูรีกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2       หนา 42–49 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2  หนา 35–44
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับสสารในสถานะของแข็ง โดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้ 

1.1 สิ่งรอบตัวท่ีเปนของแข็งมีอะไรบาง (นักเรียนตอบไดตามความ

เขาใจ) 

1.2 ของแข็งมีสมบัติอะไรบาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของ

ตนเอง ซ่ึงแนวคําตอบท่ีถูกตองคือ ของแข็งมีมวล ตองการท่ีอยู มี

ปริมาตรและรูปรางคงท่ีซ่ึงครูยังไมตองบอกนักเรียนในชวงนี้) 

 ครูแจงใหนักเรียนทราบวาเม่ือนักเรียนอานเรื่องท่ี 1 และทํากิจกรรม

แลวจักเรียนจะทราบวาอะไรบางท่ีเปนของแข็งและมีสมบัติอะไร 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที) 

3. นักเรียน อาน ช่ือเรื่อง และ คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 42 แลว 

รวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามใน คิดกอนอาน ตามความเขาใจของ

ตนเอง ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบหลัง

การอาน 

4. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก

นักเรียนอานไมได ครูควรสอนการอานใหถูกตอง ครูลองใหนักเรียน

อธิบายความหมายตามความเขาใจ และชักชวนใหหาความหมายท่ี

ถูกตองจากการอานเนื้อเรื่อง 

5. ครูชักชวนนักเรียนอานเนื้อเรื่องโดยใชวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน เม่ืออานจบ ครูนําอภิปรายเพ่ือตรวจสอบ

ความเขาใจของนักเรียน ในประเด็นตอไปนี้ 

5.1 น้ําแข็ง และกอนหินเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (น้ําแข็งและ

กอนหินเปนของแข็งเหมือนกันซ่ึงเปนกอนและหยิบจับได) 

5.2 ในเรื่องท่ีอาน นักเรียนพบอะไรบางท่ีมีสถานะเปนของแข็ง 

(น้ําแข็งและกอนหิน) 

5.3 ของแข็งมีสมบัติเปนอยางไร (เปนกอนและหยิบจับได) 

5.4 นักเรียนคิดวาของแข็งมีสมบัติอ่ืน ๆ อีกหรือไม อยางไร (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจของตนเอง ครูฟงความคิดเห็นของนักเรียน

หากนักเรียนไมสามารถตอบคําถาม

หรืออภิปรายไดตามแนวคําตอบของครู 

ครูควรใหเวลานักเรียนคิดอยางเหมาะสม 

ร อ ค อ ย อ ย า ง อ ด ท น  แ ล ะ รั บ ฟ ง

แนวความคิดของนักเรียนโดยยังไมตอง

บอกคําตอบท่ีถูกตองแกนักเรียน 

     นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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แตยังไมเฉลยคําตอบและแนะใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบจาก

การทํากิจกรรมตอไป) 

ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 

 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปวาน้ําแข็งและหินเปนของแข็ง

ซ่ึงเปนสถานะอยางหนึ่งของสสาร ของแข็งมีสมบัติเปนกอน หยิบจับได 

7. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 35 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน 

9. ครูเนนย้ํากับนักเรียนเก่ียวกับคําถามทายเนื้อเรื่อง เราจะทดสอบความ

แข็งของวัสดุไดอยางไร เพ่ือชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบรวมกันใน

กิจกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้ ง ถั ด ไป  นัก เ รี ยนจะได ทํ า

กิจกรรม ท่ี  1 . 1  ของแ ข็ง มีมวลและ

ตองการท่ีอยูหรือไม และมีรูปรางเปน

อยางไร ครูเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

มอบหมายใหนักเรียนเตรียมกอนหิน

ท่ีมีขนาดเล็กกวาแกวพลาสติกใสท่ีครู

เตรียมไว 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

เพราะเปนกอน หยิบจับได 
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กิจกรรมท่ี 1.1 ของแข็งมีมวลและตองการท่ีอยูหรือไมและมีรูปรางอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตเก่ียวกับมวล รูปราง

การตองการท่ีอยูและการใชเครื่องชั่งวัดมวลของแข็ง 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกตเก่ียวกับมวล รูปรางและการตองการท่ีอยู

ของของแข็ง 

2. ใชเครื่องชั่งวัดมวลของแข็ง 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน อยางนอย 3 เครื่อง/หอง 

2. แกวพลาสติกใส 2 ใบ 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1. กอนหิน 1 กอน (ขนาดเล็กกวาแกวพลาสติกใส) 

2. น้ํา 200 ลูกบาศกเซนติเมตร 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S2 การวัด 

S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2       หนา 43–45 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2       หนา 36-41 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องของแข็งมี

มวลและตองการท่ีอยูหรือไมและมีรูปรางอยางไร  

  http://ipst.me/8062    
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูทบทวนความรูเก่ียวกับของแข็ง โดยอาจใชคําถามดังตอไปนี้ 

1.1 ของแข็งมีสมบัติอยางไร (เปนกอน และหยิบจับได) 

1.2 อะไรบางท่ีเปนของแข็ง (น้ําแข็ง กอนหิน)  

2. นักเรียน อานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน ครูตรวจสอบความรู

เก่ียวกับเรื่องมวลและน้ําหนักจากบทเรียนท่ีแลว และตรวจสอบความ

เขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนในกิจกรรมนี้ โดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้ 

2.1 มวลคืออะไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจดวยภาษา 

ของตนเอง ซ่ึงควรตอบไดวามวลคือปริมาณเนื้อท้ังหมด 

ของสารท่ีประกอบกันเปนวัตถุ) 

2.2 มวลและน้ําหนักเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (มวลและ

น้ําหนักแตกตางกัน มวลคือปริมาณเนื้อสาร สวนน้ําหนักคือ

แรงซ่ึงเกิดจากแรงโนมถวงของโลกกระทํากับมวลของวัตถุ) 

 2.3 หนวยของมวลและน้ําหนักคืออะไร (หนวยของมวลคือกรัมหรือ

กิโลกรัม สวนหนวยของน้ําหนักคือนิวตัน) 

2.4 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (สมบัติ 

ของของแข็งเก่ียวกับมวล รูปราง และการตองการท่ีอยู) 

2.5 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและการวัด) 

2.6 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายเก่ียวกับมวล 

รูปราง และการตองการท่ีอยูของของแข็ง) 

3. นักเรียนอาน ส่ิงท่ีตองใช ครูแสดงวัสดุอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมนี้ให

นักเรียนดูทีละชิ้น และนําเขาสูการทํากิจกรรม ตอนท่ี 1 โดยใหนักเรียน

อาน ทําอยางไร จากนั้นรวมกันอภิปราย โดยใชคําถามดังนี้ 

3.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 1 คืออะไร (ทํากิจกรรม 

เพ่ือสังเกตและอธิบายมวลของของแข็ง) 

3.2 กิจกรรมนี้ใชอะไรเปนตัวแทนของแข็ง (กิจกรรมนี้ใชกอนหิน

เปนตัวแทนของแข็ง) 

3.3 นักเรียนทํากิจกรรมอยางไร (ยกกอนหินข้ึนและคาดคะเนมวล

ของกอนหิน ตรวจสอบการคาดคะเนโดยใชเครื่องชั่งชั่งมวล

ของกอนหิน) 
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3.4 นักเรียนคิดวากอนหินมีมวลเทาไร ใหบันทึกผลการคาดคะเน 

จากนั้นชั่งมวลกอนหินโดยใชเครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน บันทึก

ผล และนําเสนอผล 

4. ครูนําเขาสูกิจกรรมตอนท่ี 2 โดยใหนักเรียนอานทําอยางไร จากนั้น

รวมกันอภิปราย โดยใชคําถามดังนี้  

4.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 2 คืออะไร (สังเกตรูปรางของ

ของแข็ง) 

4.2 นักเรียนคิดวารูปรางของกอนหินจะเปนอยางไรเม่ือครูนําไปวาง

ไวในท่ีตางๆ (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง)  

5. หลังจากนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรม ครูใหตัวแทนนักเรียนมา

รับอุปกรณแลว เริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 

-คาดคะเนมวลของกอนหิน บันทึกผล 

-ชั่งมวลของกอนหิน บันทึกผล (S2) 

ตอนท่ี 2 

-สังเกตและวาดรูปกอนหิน บันทึกผล (S1, S5) 

-อภิปรายวาหินท่ีพบเปนหินของกลุมตนเองหรือไม (S8) (C4, C6) 

-นําเสนอและอภิปรายเพ่ือลงขอสรุปเก่ียวกับมวลและรูปรางของ

ของแข็ง (S13) (C4, C6) 

6. แตละกลุมนําเสนอสิ่งท่ีคนพบ 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย เพ่ือลงความเห็นเก่ียวกับมวล 

และรูปรางของของแข็ง โดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้ 

7.1 กอนหินมีมวลหรือไม รูไดอยางไร (มีมวล เพราะเม่ือนําไปชั่ง

สามารถอานคามวลได) 

7.2 รูปรางของกอนหินเม่ือนําไปวางในท่ีตาง ๆ เปนอยางไร (กอน

หินมีรูปรางเหมือนเดิม) 

7.3 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมตอนท่ี 1 (กอนหินมีมวล) 

7.4 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมตอนท่ี 2 (กอนหินมีรูปราง

เหมือนเดิม ไมเปลี่ยนแปลง)  

7.5 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมท้ัง 2 ตอน (กอนหินมีมวล

และรูปรางเหมือนเดิม) 

จากนั้น ครูใหความรูเพ่ิมเติมวาการท่ีกอนหินมีรูปรางเหมือนเดิมไม

เปลี่ยนแปลงไมวาจะอยูท่ีใด เรียกวา กอนหินมีรูปรางคงท่ี 
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8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวา ของแข็งมีมวลและ

มีรูปรางคงท่ี จากนั้นใหนักเรียนยกตัวอยางของแข็งอ่ืน ๆ รอบตัว  

9. ครูนําเขาสูกิจกรรม ตอนท่ี 3 โดยทบทวนสิ่งท่ีนักเรียนไดเรียนรู

เก่ียวกับสมบัติของของแข็งในกิจกรรม ตอนท่ี 1 และ 2 ซ่ึงนักเรียน

ควรบอกไดวา กิจกรรมท่ีผานมาไดเรียนรูวา ของแข็งมีมวลและมี

รูปรางคงท่ี ครูสอบถามนักเรียนตอไปวานอกจากของแข็งจะมีมวล

และรูปรางคงท่ีแลวของแข็งยังมีสมบัติอะไรอีก (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจ) 

10. นักเรียนอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 3 จากนั้นรวมกันอภิปราย โดยใช

คําถามดังนี้ 

10.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 3 คืออะไร (จุดประสงคของ

กิจกรรมนี้ เพ่ือสังเกตสมบัติของของแข็งเก่ียวกับการตองการท่ีอยู) 

10.2 กิจกรรมนี้ใชอะไรเปนตัวแทนของแข็ง (กิจกรรมนี้ใชกอนหินเปน

ตัวแทนของแข็ง) 

10.3 นักเรียนตองทําอะไรบางในกิจกรรมนี้ (นักเรียนควรตอบดังนี้ 

เติมน้ําในแกวน้ําและทําเครื่องหมายขีดเพ่ือบอกระดับน้ํา แลว

คาดคะเนวาผลจะเปนอยางไร เม่ือหยอนกอนหินลงในแกวน้ํา 

บันทึกผล จากนั้นหยอนกอนหินลงในแกวน้ําใบท่ี 2 สังเกตและ

บันทึกสิ่งท่ีเกิดข้ึน)  

10.4 ในการบันทึกการสังเกต นักเรียนทําอยางไรไดบาง (นักเรียน

ตอบไดหลากหลาย เชน จดบันทึกหรือวาดรูป)  

11. หลังจากนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมแลว ครูใหตัวแทนนักเรียนมารับ

อุปกรณแลวใหนักเรียนเริ่มทํากิจกรรม ดังนี้  

• คาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือหยอนกอนหินลงในแกวท่ีมีน้ํา 

• ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน บันทึกผล (S1, S5, S6) 

• นําเสนอและอภิปรายเพ่ือลงขอสรุปเก่ียวกับการตองการท่ีอยู 

(S13) (C4) 

12. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย เก่ียวกับการตองการท่ีอยูของ

ของแข็ง โดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้ 

12.1 เม่ือหยอนกอนหินลงในน้ํา สังเกตเห็นอะไรบาง (นักเรียนตอบ

ตามขอเท็จจริงท่ีสังเกตเห็น ซ่ึงควรตอบไดวาเห็นกอนหินจมลงใต

น้ํา และระดับน้ําสูงข้ึน)  

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในคร้ังถัดไป นักเรียนจะไดทํา กิจกรรมที่  1.2 

ของแข็งมีปริมาตรเปนอยางไร โดยนักเรียนจะไดสังเกต

เพื่ ออธิบายสมบัติ ของของแข็ งด านป ริมาตร  ค รู

เตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. ครูมอบหมายใหนักเรียนเตรียมกอนหินที่มีผิว

เรียบ ไมมีรูพรุนมากลุมละ 1 กอน โดยกอนหินที่นักเรียน

เตรียมมาตองมีขนาดเล็กกวาเสนผานศูนยกลางของปาก

ถวยยูรีกา 

2. เตรียมขวดน้ําที่มีความจุหลากหลายเพื่อใช

สาธิตหนาชั้นเรียนเก่ียวกับแนวคิดเร่ืองปริมาตรวาคือ

ความจ ุ

ในเดือนถัดไป นักเรียนจะไดเรียนเร่ืองที่ 1  การข้ึน

และตกและรูปรางของดวงจันทร ซึ่งมีกิจกรรมที่ 1.1 ดวง

จันทรมีการข้ึนและตกหรือไม อยางไร และกิจกรรมที่ 

1.2 ในแตละวันมองเห็นดวงจันทรมีรูปรางอยางไร ซึ่ง

กิจกรรมที่  1.2 ครูตองมีการเตรียมการจัดกิจกรรม

ลวงหนา ดังนี้  

3. ครูใหนักเรียนสังเกตดวงจันทรตั้งแตวันที่จบ

กิจกรรมที่ 1.1 ของแข็งมีมวลและตองการที่อยูหรือไม 

และมีรูปรางอยางไร 

4. ครูวางแผนใหนักเรียนสังเกตดวงจันทรในแตละ

วัน โดยครูใชปฏิทินจันทรคติ เพื่อกําหนดวันที่นักเรียน

ตองไปสังเกต โดยครูอาจแบงใหนักเรียนทุกกลุมสังเกต

ดวงจันทรในวันตาง ๆ 7 วันซึ่งตอเนื่องทั้งเดือน เชน  

- ข้ึน 15 คํ่า (เวลาประมาณ 19.30 น.) 

- แรม 5 คํ่า (เวลาประมาณ 7.30 น.) 

- แรม 10 คํ่า (เวลาประมาณ 8.00 น.) 

- แรม 15 คํ่า (สังเกตไมเห็นดวงจันทร) 

- ข้ึน 5 คํ่า (เวลาประมาณ 19.00 น.) 

- ข้ึน 10 คํ่า (เวลาประมาณ 20.00 น.) 

- ข้ึน 15 คํ่า ของเดือนถัดไป ( เวลาประมาณ 

20.00 น.)  
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12.2 ปริมาณน้ําในแกวกอนและหลังหยอนกอนหินลงไปเปนอยางไร 

(ปริมาณน้ําเทาเดิม เพราะไมไดรินน้ําเพ่ิมหรือไมมีน้ําไหลออกจากแกว) 

12.3 ระดับน้ําท่ีสูงข้ึนเปนเพราะเหตุใด (เพราะกอนหินเขาไปแทนท่ี

พ้ืนท่ีของน้ําทําใหน้ําบางสวนตองยายท่ีอยูข้ึนมาดานบนของแกวน้ํา)  

12.4 จากสิ่งท่ีสังเกตเห็น กอนหินตองการท่ีอยูหรือไม รูไดอยางไร 

(กอนหินตองการท่ีอยู เพราะเม่ือหยอนกอนหินลงในน้ําระดับน้ํา

จะสูงข้ึนโดยท่ีไมไดเติมน้ําเพ่ิมเขาไป แสดงวากอนหินเขาไปแทน

พ้ืนท่ีสวนท่ีน้ําเคยครอบครองอยู สวนน้ําเม่ือถูกกอนหินมาแทนท่ีก็

จะไปครอบครองพ้ืนท่ีสวนอ่ืนในแกวทําใหเรามองเห็นระดับน้ํา

สูงข้ึน) 

*หมายเหตุ* สวนท่ีขีดเสนใตไว นักเรียนอาจตอบไมได แตเพ่ือฝกทักษะ

การคิด ครูควรกระตุนใหนักเรียนคิดดวยตนเองกอน จากนั้นครูจึงอธิบาย

เพ่ิมเติมภายหลัง 

12.5 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมนี้ (กอนหินตองการท่ีอยู) 

12.6 พ้ืนท่ีท่ีกอนหินครอบครองเทากับเทาไร  (เทากับปริมาตรของ

กอนหินเอง ซ่ึงเทากับปริมาตรของน้ําท่ีถูกกอนหินแทนท่ี) 

12.7 นักเรียนสรุปกิจกรรม ตอนท่ี 3 นี้ไดอยางไร (ของแข็งตองการท่ี

อยู) 

13. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปกิจกรรมท้ัง 3 ตอนอีก

ครั้งหนึ่งวา ของแข็งมีมวลและรูปรางคงท่ีไมเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้

ของแข็งยังตองการท่ีอยูดวย 

14. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทายกิจกรรมนี้ 

15. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมนี้ จากนั้นครูใหนักเรียนอาน 

ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

16. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามใน นําเรื่อง วาของแข็งมีสมบัติ

อะไรบาง (มีมวล รูปรางคงท่ี ตองการท่ีอยู) 

17. นักเรียนตั้งคําถามใน อยากรูอีกวา ลงในแบบบันทึกกิจกรรม จากนั้น

ครูสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน 

18. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอน

ใดบาง แลวใหบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 41 
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    แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

1. สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวลของของแข็ง 

2. ใชเครื่องช่ังวัดมวลของของแข็ง 

ข้ึนอยูกับการคาดคะเน 

ข้ึนอยูกับผลการสังเกต 

ข้ึนอยูกับการทํากิจกรรม เชน มวลของกอนหินท่ีคาดคะเนมีคา

นอยกวามวลของกอนหินท่ีช่ังได  
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สังเกตและอธิบายรูปรางของของแข็ง 

ข้ึนอยูกับผลการสังเกต 

รูปรางของกอนหินไมเปล่ียนแปลง 
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สังเกตและอธิบายการตองการท่ีอยูของของแข็ง 

ข้ึนอยูกับการคาดคะเน 
ข้ึนอยูกับผลการสังเกต 
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แตกตางกัน มวลของกอนหินท่ีคาดคะเนมีคานอยกวามวลท่ีช่ังได 

มี เพราะเม่ือนําไปช่ังสามารถอานคามวลได 

กอนหินมีมวล……………..กรัม (มวลท่ีไดข้ึนอยูกับ

ผลการช่ังของนักเรียน) 

สี รูปราง ขนาด 

รูปรางไมเปล่ียนแปลง 

เม่ือนํากอนหินไปวางในสถานท่ีตางๆ กอนหินยังมีรูปราง

เหมือนเดิม 
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เหมือนกับท่ีคาดคะเนคือระดับน้ําในแกวจะสูงข้ึน เนื่องจากกอนหินเขาไปแทนท่ีน้ํา 

ทําใหน้ําในบริเวณนั้นเคล่ือนมาอยูในบริเวณอ่ืนของแกวจึงทําใหระดับน้ําสูงข้ึน 

กอนหินเขาไปอยูแทนท่ีน้ํา ทําใหน้ําในบริเวณนั้นเคล่ือนมาอยูบริเวณอ่ืนของแกวซ่ึง

รูไดจากระดับน้ําในแกวสูงข้ึน 

กอนหินตองการท่ีอยู  เนื่องจากกอนหินเขาไปอยูแทนท่ีน้ํา ทําใหน้ําในบริเวณนั้น

เคล่ือนมาอยูบริเวณอ่ืนของแกว จึงทําใหระดับน้ําในแกวสูงข้ึน 

เม่ือหยอนกอนหินลงในแกวท่ีมีน้ํา น้ําในแกวสูงข้ึนจากระดับเดิม เนื่องจากกอนหิน

เขาไปอยูแทนท่ีน้ํา ทําใหน้ําในบริเวณนั้นเคล่ือนมาอยูบริเวณอ่ืนของแกว 

ของแข็งมีมวล มีรูปรางคงท่ี และตองการท่ีอยู 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.1 ของแข็งมีมวลและตองการท่ีอยูหรือไม และมีรูปรางอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ  
S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตสิ่งท่ี

เกิดข้ึนเม่ือ 

- นํากอนหินไปชั่ง 

แขนของเครื่องชั่ง

กระดกข้ึน 

- นํากอนหินไปวาง

ตามท่ีตาง ๆ กอน

หินมีรูปราง

เหมือนเดิม 

- หยอนกอนหินลง

ไปในน้ํา ระดับน้ํา

เพ่ิมสูงข้ึน 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดดวย

ตนเองเม่ือ  

- นํากอนหินไปชั่ง แขนของ

เครื่องชั่งกระดกข้ึน 

- กอนหินไปวางตามท่ีตาง ๆ 

กอนหินมีรูปรางเหมือนเดิม 

- หยอนกอนหินลงไปในน้ํา 

ระดับน้ําเพ่ิมสูงข้ึน  

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดสิ่งท่ีเกิดข้ึน

ไดดวยอาศัยการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืนเม่ือ  

- นํากอนหินไปชั่ง แขน

ของเครื่องชั่งกระดกข้ึน 

- นํากอนหินไปวางตามท่ี

ตาง ๆ กอนหินมีรูปราง

เหมือนเดิม 

- หยอนกอนหินลงไปในน้ํา 

ระดับน้ําเพ่ิมสูงข้ึน  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียดสิ่งท่ี

เกิดข้ึนแมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะเม่ือ 

- นํากอนหินไปชั่ง แขนของ

เครื่องชั่งกระดกข้ึน 

- นํากอนหินไปวางตามท่ี

ตาง ๆ กอนหินมีรูปราง

เหมือนเดิม 

- หยอนกอนหินลงไปใน

น้ํา ระดับน้ําเพ่ิมสูงข้ึน  

S2 การวัด การใชเครื่องชั่งชั่ง

มวลของกอนหิน 

อานคามวลและ

ระบุหนวยท่ีไดจาก

การชั่ง 

สามารถใชเครื่องชั่งแบบคาน 3 

แขนชั่งมวลของหิน อานคามวล

และระบุหนวยของมวลไดอยาง

ถูกตองดวยตนเอง 

สามารถใชเครื่องชั่งแบบ

คาน 3 แขนชั่งมวลของ

หิน อานคามวลและระบุ

หนวยของมวลไดอยาง

ถูกตองจากคําแนะนําของ

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถใชเครื่องชั่ง

แบบคาน 3 แขนชั่งมวล

ของหินไดถูกตอง และไม

สามารถอานคามวลและ

ระบุหนวยของมวลได 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S5 การหา

ความสัมพันธ

ระหวางสเปซ

กับสเปซ 

การบอก

ความสัมพันธ

ระหวางท่ีอยูของ

กอนหินกับท่ีอยู

ของน้ําเม่ือหยอน

กอนหินลงในน้ํา 

สามารถระบุความสัมพันธ

ระหวางบริเวณท่ีกอนหินไป

แทนท่ีน้ํากับบริเวณท่ีระดับน้ํา

เพ่ิมสูงข้ึนไดอยางถูกตองดวย

ตนเอง 

สามารถระบุความสัมพันธ

ระหวางบริเวณท่ีกอนหิน

ไปแทนท่ีน้ํากับบริเวณท่ี

ระดับน้ําเพ่ิมสูงข้ึนได

ถูกตอง โดยการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถระบุ

ความสัมพันธระหวาง

บริเวณท่ีกอนหินไปแทนท่ี

น้ํากับบริเวณท่ีระดับน้ํา

เพ่ิมสูงข้ึนแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S6 การจัดกระทํา

และส่ือความหมาย

ขอมูล 

การบันทึกผลการ

คาดคะเนและผล

การสังเกตรูปราง

ของกอนหิน 

นําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพวาด

ท่ีไดจากการสังเกตรูปรางของ

กอนหินใหผูอ่ืนเขาใจไดงายและ

ชัดเจน ดวยตนเอง 

นําเสนอขอมูลในรูปแบบ

ภาพวาดท่ีไดจากการสังเกต

รูปรางของกอนหินไดโดย

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

ท่ีไดจากการสังเกตรูปราง

ของกอนหินใหผูอ่ืนเขาใจ

ไดแมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การระบุการ

ตองการท่ีอยูของ

กอนหินจากผลการ

สังเกตการ

เปลี่ยนแปลงระดับ

น้ํากอนและหลัง

หยอนกอนหิน 

สามารถลงความเห็นวากอนหิน

ตองการท่ีอยูจากผลการ

เปลี่ยนแปลงระดับน้ํากอนและ

หลังหยอนกอนหินลงในน้ําได

ถูกตองดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นวา

กอนหินตองการท่ีอยูจาก

ผลการเปลี่ยนแปลงระดับ

น้ํากอนและหลังหยอนกอน

หินลงในน้ําไดถูกตองโดย

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถลงความเห็นวา

กอนหินตองการท่ีอยูจาก

ผลการเปลี่ยนแปลงระดับ

น้ํากอนและหลังหยอนกอน

หินลงในน้ําแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

S13  การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

ระบุมวล รูปรางและ

การตองการท่ีอยู

ของของแข็งจาก

การชั่งมวล การ

สังเกตเม่ือวางกอน

หินในท่ีตาง ๆ และ

การแทนท่ีน้ําของ

กอนหิน 

สามารถตีความหมายขอมูลจาก

การชั่งมวล การสังเกตรูปรางและ

การตองการท่ีอยู และลงขอสรุป

ไดดวยตนเองวาของแข็งมีมวล 

รูปรางคงท่ีและตองการท่ีอยู 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายขอมูลจากจาก

การชั่งมวล การสังเกต

รูปรางและการตองการท่ี

อยู และลงขอสรุปวา

ของแข็งมีมวล รูปรางคงท่ี

และตองการท่ีอยู 

ไมสามารถตีความหมาย

ขอมูลจากจากการชั่งมวล 

การสังเกตรูปรางและการ

ตองการท่ีอยู และลง

ขอสรุปไดดวยตนเองวา

ของแข็งมีมวล รูปรางคงท่ี

และตองการท่ีอยูแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S12. การทดลอง การทดลองตามท่ี

ออกแบบไว 

สามารถดําเนินการทดลองตาม

ข้ันตอนท่ีไดออกแบบไวไดดวย

ตนเองอยางถูกตอง 

สามารถดําเนินการ

ทดลองตามข้ันตอนท่ีได

ออกแบบไวไดอยาง

ถูกตองโดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถออกแบบการ

ทดลองหรือดําเนินการ

ทดลองตามข้ันตอนท่ีได

ออกแบบไว แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13. การ

ตีความหมายขอมูล

และการลงขอสรุป 

ความสัมพันธ

ระหวางการเกิดรอย

และความแข็งของ

วัสดุ 

สามารถตีความหมายจากการ

ทดลองและลงขอสรุปไดดวย

ตนเองวาความแข็งของวัสดุคือ

ความทนทานตอการขูดขีดหรือ

ความทนทานตอการเกิดรอยเม่ือ

มีแรงมากระทํา และวัสดุ 

แตละชนิดมีความแข็งตางกัน 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายจากการ

ทดลอง และลงขอสรุปไดวา

ความแข็งของวัสดุคือความ

ทนทานตอการขูดขีดหรือ

ความทนทานตอการเกิด

รอยเม่ือมีแรงมากระทํา 

และวัสดุแตละชนิดมีความ

แข็งตางกัน 

ไมสามารถตีความหมาย

จากการสังเกต และลง

ขอสรุปไดดวยตนเองวา

ความแข็งของวัสดุคือความ

ทนทานตอการขูดขีดหรือ

ความทนทานตอการเกิด

รอยเม่ือมีแรงมากระทํา 

และวัสดุแตละชนิดมีความ

แข็งตางกัน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล

จากการสังเกตรูปราง 

การตองการท่ีอยูและ 

ก า ร ชั่ ง ม ว ล ข อ ง

ของแข็ง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ได จากการ ทํา กิจกรรม

เ ก่ี ย ว กั บ รู ป ร า ง  ก า ร

ตองการท่ีอยูและมวลของ

ข อ ง แ ข็ ง ใ น รู ป แ บ บ ท่ี

ชัดเจนและเขาใจงายได

ดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทํากิจกรรมเก่ียวกับ

รูปราง การตองการท่ีอยู

และมวลของของแข็งใน

รูปแบบท่ีชัดเจนและเขาใจ

งายจากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ได จ ากการ ทํ า กิจกรรม

เ ก่ี ย ว กั บ รู ป ร า ง  ก า ร

ตองการท่ีอยูและมวลของ

ข อ ง แ ข็ ง ใ น รู ป แ บ บ ท่ี

ชัดเจนและเขาใจงายแมวา

ครูหรือผู อ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุมในการชั่ง

ม ว ล  ก า ร สั ง เ ก ต

รู ป ร า ง แล ะ  ก า ร

ต อ ง ก า ร ท่ี อ ยู

ของแข็ง 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนรวมท้ังยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผู อ่ืน

อยางสรางสรรคในการ

ทํากิจกรรมเก่ียวกับการ

ชั่งมวล การสังเกตรูปราง

และ การตองการท่ีอยู

ของแข็งตั้งแตเริ่มตนจน

เสร็จสิ้นกิจกรรม 

สามารถทํางานร วม กับ

ผู อ่ื น ร วม ท้ั งยอมรับฟ ง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนอยาง

ส ร า ง ส ร ร ค ใ น ก า ร ทํ า

กิจกรรมเก่ียวกับการชั่ ง

มวล การสังเกตรูปรางและ 

การตองการท่ีอยูของแข็ง

เปนบางครั้งท้ังนี้ตองอาศัย

การกระตุนจากครูหรื อ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนอยางสรางสรรคใน

การทํากิจกรรมเก่ียวกับ

การชั่งมวล การสังเกต

รูปรางและ การตองการท่ี

อยูของแข็งตั้งแตเริ่มตน

จนเสร็จสิ้นกิจกรรมแมวา

จะไดรับการกระตุนจาก

ครูหรือผูอ่ืน 
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กิจกรรมท่ี  1.2 ของแข็งมีปริมาตรเปนอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตปริมาตรของแข็งและ

หาปริมาตรของแข็งโดยวิธีแทนท่ีน้ํา 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

   สังเกตและอธิบายเก่ียวกับปริมาตรของของแข็ง 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ถวยยูรีกา     1 ใบ 

2. กระบอกตวงขนาด 100 ลบ.ซม.   1 ใบ 

3. แกวพลาสติกใส    1 ใบ 

4. เชือกฟางยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 1 เสน 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1. กอนหิน 1 กอน (ขนาดเล็กกวาปากของถวยยูรีกา) 

2. น้ําประมาณ 500 ลูกบาศกเซนติเมตร 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S2 การวัด 

S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2   หนา 46-48 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2   หนา 42-44 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องของแข็งมี

ปริมาตรเปนอยางไร  http://ipst.me/8063  

   

 
 

 

 

 

 

 

http://ipst.me/8063
http://??.??/
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. นําเขาสูกิจกรรม โดยครูทบทวนความรูจากกิจกรรมท่ีผานมาและเชื่อมโยงสู

กิจกรรมใหมเก่ียวกับปริมาตรของแข็ง โดยอาจใชคําถามดังนี้ 

1.1 ของแข็งมีสมบัติอะไรบาง (ของแข็งมีมวล รูปรางคงท่ี 

และตองการท่ีอยู)  

1.2 เราทําอยางไรจึงจะรูวาของแข็งมีมวล รูปรางคงท่ี และตองการท่ีอยู 

(เรานํากอนหินไปชั่ง พบวามีมวล เม่ือวางกอนหินตามสถานท่ีตาง ๆ 

กอนหินไมเปลี่ยนแปลงรูปรางและเม่ือหยอนกอนหินลงในน้ํา พบวากอน

หินไปแทนท่ีน้ํา 

สังเกตไดจากระดับน้ําในแกวสูงข้ึนท้ัง ๆ ท่ีไมไดเติมน้ํา 

ลงไปในแกวน้ํา) 

1.3 นอกจากของแข็งมีมวลและตองการท่ีอยูแลว นักเรียนคิดวาของแข็งมี

สมบัติอะไรอีกบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

2. นักเรียน อานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน ครูตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (ปริมาตร 

ของของแข็ง) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (เรียนรูผานการสังเกต) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถอธิบายปริมาตรของ

ของแข็ง) 

3. ครูตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับปริมาตรโดยสอบถามวาปริมาตรคืออะไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) ครูอธิบายเพ่ิมเติมดังนี้ ปริมาตร

คือปริมาณท่ีบงบอกวาบริเวณท่ีวางนั้นถูกครอบครองดวยวัตถุหนึ่งมากนอย

เพียงใด ความจุของวัตถุคือปริมาณท่ีบงบอกวาวัตถุหนึ่งสามารถจุสิ่งตาง ๆ 

ไดมากนอยเพียงใด จากนั้นครูใหนักเรียนดูขวดพลาสติกท่ีเตรียมมาพรอม

อธิบายวา ขวดใบนี้มีความจุ (ตามท่ีเตรียมไว เชน 250 cm3) หมายถึงขวด

ใบนี้สามารถจุน้ําไดปริมาตร 250 cm3
  

4. ครูทบทวนวิธีการหาปริมาตรของแข็งรูปทรงเรขาคณิตโดยใหนักเรียนดู

แทงไมรูปทรงเรขาคณิต เชน รูปลูกบาศก แลวอภิปรายวิธีการหา

ปริมาตรของรูปลูกบาศก (นักเรียนควรตอบไดวาปริมาตรรูปลูกบาศก

เทากับ ความยาวของดานกวาง  × ดานยาว × ดานสูง) 

ขอเสนอแนะ 

 
ในกิจกรรมตอนท่ี 2 ครูควรเตรียมวัสดุ

อุปกรณดังนี้ 

1. กอนหินท่ีใชควรมีผิวเรียบ ไมมีรูพรุน 

2. เม่ือนํากอนหินข้ึนมาจากน้ํา ควรซับให

แหงกอนนําไปทํากิจกรรมซํ้าอีกครั้ง 
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 จากนั้นสุมนักเรียน 1 กลุม ออกมาสาธิตการหาปริมาตรรูป

ลูกบาศก โดยครูเตรียมเครื่องมือวัดระยะ เชน สายวัด หรือไมบรรทัดไวให 

5. ครูอภิปรายเก่ียวกับวิธีหาปริมาตรของแข็งท่ีไมใชรูปทรงเรขาคณิตและใช

อุปกรณไดแก กอนหิน แกวพลาสติกใส และถวยยูรีกา เพ่ือหาปริมาตรของ

วัตถุโดยการแทนท่ีน้ํา ตามแนวคําถามดังนี้ 

5.1 นักเรียนคิดวากอนหินนี้มีปริมาตรหรือไม เพราะเหตุใด (มีปริมาตร 

เพราะกอนหินเปนทรง 3 มิติ) 

5.2 นักเรียนจะหาปริมาตรกอนหิน โดยใชวิธีเดียวกับการหาปริมาตรรูป

ลูกบาศกไดหรือไม เพราะเหตุใด (ไมได เพราะ กอนหินไมมีรูปทรงเปน

เรขาคณิต) 

5.3 นักเรียนจะหาปริมาตรของกอนหินไดอยางไร (นักเรียนชวยกันคิดและ

อภิปราย ซ่ึงอาจจะยังตอบไมได) 

6. ครูเลาเรื่องหรือเปดภาพเคลื่อนไหว เรื่อง จับโกหกชางทอง แลวใหนักเรียน

ชวยกันสรุปวาอารคีมีเดสมีหลักการหาปริมาตรของแข็งท่ีรูปทรงไมเปน

เรขาคณิตไดอยางไร (อารคีมีเดสมีหลักการหาปริมาตรของแข็ง คือ ปริมาตร

ของแข็งเทากับปริมาตรของน้ําท่ีถูกของแข็งแทนท่ี) 

7. ครูแสดงการสาธิตการหาปริมาตรของกอนหินโดยหยอนกอนหินลงในแกวน้ํา 

อนึ่งเพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดเห็นการสาธิตโดยท่ัวถึง ครูควรตั้งโตะสาธิตใหอยู

ในตําแหนงท่ีนักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นไดชัดเจน และชุดสาธิตควรมี

ขนาดใหญพอ จากนั้นครูนําทบทวนความรูจากกิจกรรมท่ี 1.1 ดวยคําถาม

ดังนี้ 

7.1 เพราะเหตุใดระดับน้ําจึงสูงข้ึน (นักเรียนควรตอบไดวาเพราะกอนหินไป

แทนท่ีน้ํา ทําใหน้ําสวนท่ีถูกแทนท่ีเคลื่อนท่ีไปครอบครองพ้ืนท่ีวางสวน

อ่ืนในภาชนะใหระดับน้ําสูงข้ึน)  

7.2 ปริมาตรของกอนหินเก่ียวของกับปริมาตรของน้ําท่ีถูกแทนท่ีหรือไม 

(นักเรียนอาจตอบไดตามความเขาใจ ซ่ึงนักเรียนควรตอบไดวา ปริมาตร

ของกอนหินจะเทากับปริมาตรของน้ําท่ีถูกแทนท่ี) 

 ครูอธิบายเพ่ิมเติมวา ปริมาตรของกอนหินจะเทากับปริมาตรของน้ําท่ีถูก

แทนท่ี ซ่ึงปริมาตรน้ําสวนนั้นจะไปครอบครองพ้ืนท่ีในสวนอ่ืนของภาชนะ เราจึง

มองเห็นระดับน้ําสูงข้ึน ครูถามนักเรียนตอวา 

7.3 เราจะทําใหน้ําท่ีถูกแทนท่ีออกมาจากภาชนะไดอยางไร (นักเรียนชวยกัน

คิดและอภิปราย) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
นิทานเรื่องจับโกหกชางทอง 

อาร คี มี เดสเปนคนท่ีคนพบวิธีการหา

ปริมาตรของวัตถุท่ีไมเปนทรงเรขาคณิตดวยการ

แทนท่ีน้ํา เลากันวาพระราชาแหงซีราคิวส ชื่อฮิ

เอโร ทรงสงสัยวามงกุฎทองคําท่ีจางชางทําจะ

ถูกปลอมปนดวยโลหะชนิดอ่ืน จึงรับสั่งใหอารคี

มีเดสหาวิธีทดสอบ อารคีมีเดสพบวามงกุฎ

ทองคําท่ีชางทําข้ึนมีมวลเทากับมวลทองคําท่ีใช

จริง ดังนั้นสิ่งเดียวท่ีจะพิสูจนได ก็คือการหา

ปริมาตรของมงกุฎ เพราะถามงกุฎถูกปลอมปน

ดวยโลหะอ่ืน ก็จะตองมีปริมาตรไมเทากับมงกุฎ

ท่ีทําจากทองคําลวน ๆ แตการหาปริมาตรของ

วัตถุท่ีไมไดมีรูปรางเปนทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน

นั้นทําไดยาก จนวันหนึ่งเม่ือเขาอาบน้ําเขา

สังเกตเห็นน้ําลนจากอางเม่ือเขาหยอนตัวลงใน

อาง แลวในวินาทีนั้นเอง อารคีมีเดสก็คนพบสิ่ง

ท่ีเขาครุนคิดมานานเขาออกไปท่ีถนน รอง

ตะโกนดวยภาษากรีกวา“ยูรีกา-eureka” ซ่ึงมี

ความหมายวา “ฉันพบแลว” หรือ “ไดตัวแลว” 

สิ่งท่ีอารคีมีเดสคนพบก็คือ ปริมาตรน้ําท่ีลน

ออกมาจะเทากับปริมาตรของวัตถุ ท่ีเขาไป

แทนท่ี เขานํามงกุฎของพระราชามาหยอนในน้ํา 

และวัดปริมาตรน้ําท่ีลนออกมา จึงพบวาชางทํา

มงกุฎโกงพระราชา เพราะน้ํามีปริมาตรมากกวา

ปริมาตรของมงกุฎท่ีทําจากทองคําแท (ครูอาจ

เปดการตูน เรื่อง จับโกหกชางทองใหนักเรียนดู) 
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8. ครูนําถวยยูรีกามาใหนักเรียนดูพรอมท้ังสาธิตการใชถวยยูรีกาและสุมนักเรียน

มาแสดงวิธีการหาปริมาตรวัตถุอ่ืนๆ  

9. ครูเชื่อมโยงความรูเขาสูการทํากิจกรรมการหาปริมาตรของของแข็ง นักเรียน

อานส่ิงท่ีตองใช จากนั้นครูนําวัสดุอุปกรณมาแสดงใหนักเรียนดูทีละชนิด 

จากนั้นนักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม 

10. นักเรียนอาน ทําอยางไร ในหนังสือเรียนหนา 46 โดยใชวิธีการอานตาม

ความเหมาะสม ครูตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการทํากิจกรรมที

ละขอ ดวยคําถามดังตอไปนี้ 

10.1 เราจะหาปริมาตรของกอนหินไดอยางไร จะตองใชอุปกรณอะไรบาง 

(เราสามารถหาปริมาตรกอนหินไดโดยการแทนท่ีน้ํา อุปกรณท่ีตองใช

คือ ถวยยูรีกา เชือกหรือดาย แกวพลาสติกใส และกระบอกตวง)  

10.2 เราจะตองหาปริมาตรของกอนหินท้ังหมดก่ีครั้ง (3 ครั้ง) 

11. หลังจากนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ครูใหตัวแทนนักเรียนมารับ

อุปกรณแลวใหนักเรียนเริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอนดังนี้  

-อภิปรายและสรุปวิธีหาปริมาตรของกอนหินโดยใชอุปกรณท่ีกําหนด 

-หาปริมาตรของกอนหินตามวิธีการท่ีวางแผน (S1, S2, S5, S8)  (C4, C5) 

-อภิปรายเพ่ือลงขอสรุปเก่ียวกับปริมาตรของของแข็ง (S13) 

12. แตละกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรม  

13. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยครูอาจใชคําถาม 

ดังนี้ 

13.1 เม่ือหยอนกอนหินลงในถวยยูรีกา ปริมาตรของน้ําท่ีลนออกมา

เก่ียวของกับปริมาตรของกอนหินหรือไม อยางไร (เก่ียวของกัน เพราะ

ปริมาตรของน้ํา ท่ีลนออกมาก็คือปริมาตรของน้ําท่ีกอนหินไป

ครอบครองพ้ืนท่ีแทน ดังนั้นปริมาตรของน้ําท่ีลนออกมาจะเทากับ

ปริมาตรของกอนหิน) 

13.2 ปริมาตรของกอนหินท่ีหาไดท้ัง 3 ครั้งเปนอยางไร (เทากัน แตครูอาจ

พบวาบางกลุมไดปริมาตรของกอนหินไมเทากัน ครูชักชวนใหนักเรียน

วิเคราะหถึงสาเหตุท่ีปริมาตรของกอนหินไมเทากัน โดยสาเหตุอาจ

เนื่องมาจากการท่ีนักเรียนไมไดรอใหน้ําหยดออกจากถวยยูรีกาจนหมด 

กอนท่ีจะหยอนกอนหินลงไป หรือรวมถึงเม่ือหยอนลงไปแลว ในขณะ

หยอนกอนหิน อาจหยอนแรงเกินไปทําใหน้ํากระฉอก การตวง

ปริมาตรครั้งท่ี 2 และ 3 หากกระบอกตวงยังเปยกก็จะทําใหปริมาตร

คลาดเคลื่อนได) 

     นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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13.3 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมนี้ (กอนหินมีปริมาตรคงท่ี) 

13.4 จากกิจกรรมนี้ นักเรียนจะสรุปสมบัติของของแข็งเก่ียวกับปริมาตรได

อยางไร (ของแข็งมีปริมาตรคงท่ี) 

14. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมท่ี 1.1 และ 1.2 อีกครั้ง 

เพ่ือลงขอสรุปเก่ียวกับสมบัติท้ังหมดของของแข็งวา ของแข็งมีมวล 

ตองการท่ีอยู รูปรางคงท่ี และปริมาตรคงท่ี  

15. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติมคําถามใน

การอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทายกิจกรรมนี้ 

16. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นอาน สิ่งท่ีไดเรียนรู และ

เปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

17. นักเรียนตั้งคําถามใน อยากรูอีกวา ลงในแบบบันทึกกิจกรรม จากนั้นครู

สุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของตัวเองหนาชั้นเรียน 

18. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอนใดบางแลว

ใหบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 44 

นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 49 แลวชักชวน

นักเรียนอภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้น

ครูกระตุนใหนักเรียนตอบคําถาม ฝุนละอองจัดอยูในสถานะใด ครูและ

นักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน ฝุนละอองมีสถานะ

เปนของแข็งเพราะมีรูปรางและปริมาตรคงท่ี 
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ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

การหาปริมาตรของวัตถุโดยการแทนท่ีน้ําดวยถวยยูรีกา (Water displacement can) 

เราไดรูมาแลววาของแข็งตองการท่ีอยู เม่ือหยอนของแข็งลงในน้ํา ระดับน้ําในภาชนะจะสูงข้ึน หาก

หยอนของแข็งนั้นในกระบอกตวง ระดับน้ําท่ีสูงข้ึนตรงกับขีดบอกปริมาตรใด เม่ือนําปริมาตรสุดทายมาลบ

ดวยปริมาตรเริ่มตน ก็จะเปนปริมาตรของของแข็งท่ีหยอนลงไปนั่นเอง 

 
รูปการแทนท่ีน้ําของวัตถุ 

อยางไรก็ตาม การหาปริมาตรของของแข็งโดยการแทนท่ีน้ํา เราอาจใชอุปกรณท่ีเรียกวาถวยยูรีกา 

ซ่ึงมีลักษณะเปนกระปองทรงกระบอกท่ีมีปากยื่นยาวออกมาจากตัวกระบอก การหาปริมาตรของวัตถุโดย

การแทนท่ีน้ําดวยถวยยูรีกา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. วางถวยยูรีกาบนโตะท่ีม่ันคง นําภาชนะรองรับน้ําวางใตปากของถวยยูรีกา จากนั้นเติมน้ําลงไปในถวย 

ยูรีกาจนมีน้ําไหลลงสูภาชนะรองรับ 

2. รอจนกระท่ังน้ําหยดสุดทายหยดลงในภาชนะรองรับ เปลี่ยนภาชนะรองรับน้ําใบใหม หรืออาจใช

กระบอกตวงมารองรับน้ําไดเลย 

(หมายเหตุ หากเลือกใชกระบอกตวงมารองรับน้ํา ในข้ันการเตรียมถวยยูรีกาในขอ 1 ควรวางยูรีกาใหสูงใน

ระดับท่ีพอดีกับความสูงของกระบอกตวงท่ีจะใชในขอ 3) 

3. นําวัตถุท่ีตองการหาปริมาตรมาผูกดวยเชือก แลวคอย ๆ หยอนวัตถุลงไปจนถึงกนถวยยูรีกา 

4. รอจนกระท่ังน้ําหยดสุดทายหยดลงในภาชนะรองรับ นําไปเทลงกระบอกตวงเพ่ืออานปริมาตร แตถาใช

กระบอกตวงรองรับน้ํา ก็สามารถอานปริมาตรไดเลย 
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       แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับปริมาตรของของแข็ง   

ถวยยูรีกา กระบอกตวง แกวพลาสติกใส กอนหิน เชือกฟาง  น้ํา 

ข้ึนอยูกับวิธีการของนักเรียน เชน มัดกอนหินดวยเชือกฟาง เติมน้ําลงในถวยยูรี

กาจนน้ําถึงระดับปากถวย เติมจนน้ําลนปากถวยเล็กนอย รอจนน้ําหยุดไหลออก

จากปากถวยนําภาชนะมารองรับน้ําท่ีปากถวย หยอนกอนหินลงในถวยยูรีกา 

รองน้ําท่ีลนออกมาและนําไปวัดปริมาตร 

ข้ึนอยูกับผลการวัดของนักเรียน  
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การหาปริมาตรของกอนหินทําโดยวิธีแทนท่ีน้ํา ข้ันแรกใชเชือกฟางมัดกอนหิน เติมน้ํา

ลงในถวยยูรีกาจนน้ําถึงระดับปากถวย เติมจนน้ําลนปากถวยเล็กนอย รอจนน้ําหยุด

ไหลออกจากปากถวย นําภาชนะหรือกระบอกตวงมารองท่ีปากถวย หยอนกอนหินลง

ในถวยยูรีกา รองน้ําท่ีลนออกมาจนหยดสุดทาย วัดปริมาตรน้ํา 

เทากันหรือใกลเคียงกันมาก เพราะเปนกอนหินกอนเดียวกัน 

เราสามารถหาปริมาตรของกอนหินไดดวยวิธีการแทนท่ีน้ํา 3 ครั้ง ปริมาตรกอนหิน

ท่ีหาไดแตละครั้งเทากันหรือใกลเคียงกันมาก 

ของแข็งมีปริมาตรคงท่ี 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.2 ของแข็งมีปริมาตรเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตระดับ

น้ําในกระบอกตวง

ขณะวัดปริมาตร

น้ํา 

 

สามารถใชประสาทสัมผัสสังเกต

และบอกระดับน้ําในกระบอก

ตวงขณะวัดปริมาตรน้ําได

ถูกตองดวยตนเอง  

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

สังเกตและบอกระดับน้ําใน

กระบอกตวงขณะวัด

ปริมาตรน้ําไดถูกตองโดย

ตองอาศัยการชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน หรือเพ่ิมเติม

ความคิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสสังเกตและบอก

ระดับน้ําในกระบอกตวง

ขณะวัดปริมาตรน้ําได 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

 

S2 การวัด การวัดปริมาตรน้ํา

และระบุหนวยของ

ปริมาตรโดยใช

อุปกรณการตวง 

สามารถใชอุปกรณการตวงวัด

ปริมาตรน้ําและระบุหนวยของ

ปริมาตรไดถูกตองดวยตนเอง 

สามารถใชอุปกรณการ

ตวงวัดปริมาตรน้ําและ

ระบุหนวยของปริมาตรได

ถูกตองจากการแนะนํา

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถใชอุปกรณการ

ตวงวัดปริมาตรน้ํา และไม

สามารถระบุหนวยของ

ปริมาตรได แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนจะชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S5 การหา

ความสัมพันธ

ระหวางสเปซ

กับสเปซ 

การบอก

ความสัมพันธ

ระหวางปริมาตร

ของกอนหินกับ

ปริมาตรของน้ําท่ี

ลนออกมาเม่ือกอน

หินไปแทนท่ีน้ํา 

สามารถบอกความสัมพันธ

ระหวางปริมาตรของกอนหินท่ี

แทนท่ีน้ํากับปริมาตรของน้ําท่ี

ลนออกมาจากถวยยูรีกาได

ถูกตองดวยตนเอง 

สามารถบอกความสัมพันธ

ระหวางปริมาตรของกอน

หินท่ีแทนท่ีน้ํากับปริมาตร

ของน้ําท่ีลนออกมาจาก

ถวยยูรีกาไดถูกตอง โดย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถบอก

ความสัมพันธระหวาง

ปริมาตรของกอนหินท่ี

แทนท่ีน้ํากับปริมาตรของ

น้ําท่ีลนออกมาจากถวยยูรี

กาไดแมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การลงความเห็น

จากขอมูลไดวากอน

หินมีปริมาตรคงท่ี 

สามารถลงความเห็นจากขอมูลได

วาปริมาตรของกอนหินคงท่ีดวย

ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาปริมาตรของ

กอนหินคงท่ีจากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาปริมาตรของ

กอนหินคงท่ีแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

การนําขอมูลจาก

การวัดปริมาตรของ

กอนหิน 3 ครั้งมาลง

สรุปวาปริมาตรของ

ของแข็งคงท่ี 

สามารถตีความหมายขอมูลจาก

การวัดปริมาตรกอนหิน 3 ครั้ง 

และลงขอสรุปไดดวยตนเองวา

ของแข็งมีปริมาตรคงท่ี 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการวัดปริมาตรกอนหิน 

3 ครั้ง และลงขอสรุปวา

ของแข็งมีปริมาตรคงท่ีโดย

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมาย

ขอมูลจากการวัดปริมาตร

กอนหิน 3 ครั้ง และลง

ขอสรุปวาของแข็งมี

ปริมาตรคงท่ีแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนจะแนะนําหรือชี้แนะ 

S13  การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

ระบุมวล รูปรางและ

การตองการท่ีอยู

ของของแข็งจาก

การชั่งมวล การ

สังเกตเม่ือวางกอน

หินในท่ีตาง ๆ และ

การแทนท่ีน้ําของ

กอนหิน 

สามารถตีความหมายขอมูลจาก

การชั่งมวล การสังเกตรูปรางและ

การตองการท่ีอยู และลงขอสรุป

ไดดวยตนเองวาของแข็งมีมวล 

รูปรางคงท่ีและตองการท่ีอยู 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายขอมูลจากจาก

การชั่งมวล การสังเกต

รูปรางและการตองการท่ี

อยู และลงขอสรุปวา

ของแข็งมีมวล รูปรางคงท่ี

และตองการท่ีอยู 

ไมสามารถตีความหมาย

ขอมูลจากจากการชั่งมวล 

การสังเกตรูปรางและการ

ตองการท่ีอยู และลง

ขอสรุปไดดวยตนเองวา

ของแข็งมีมวล รูปรางคงท่ี

และตองการท่ีอยูแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการทํากิจกรรมเรื่อง

ปริมาตรของแข็งในรูปแบบ

ท่ีชัดเจนและเขาใจงายได

ดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีไดจา

การทํากิจกรรมเรื่องปริมาตร

ของแข็ง ในรูปแบบท่ีชัดเจน

และเขาใจงายจากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทํากิจกรรมเรื่อง

ปริมาตรของแข็งแมวาครู

หรือผู อ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนรวมท้ัง

ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนอยางสรางสรรค

ใ น ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม

เก่ียวกับปริมาตรของแข็ง

ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น

กิจกรรม 

ทํางานรวมกับผู อ่ืนรวมท้ัง

ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนอยางสรางสรรคในการ

ทํากิจกรรมเก่ียวกับปริมาตร

ของแข็งเปนบางครั้ ง ท้ังนี้

ตองอาศัยการกระตุนจากครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนอยางสรางสรรคในการ

ทํ า กิ จ ก ร ร ม เ ก่ี ย ว กั บ

ปริมาตรของแข็ง  ตั้ งแต

เริ่มตนจนเสร็จสิ้นกิจกรรม

แมวาจะไดรับการกระตุน

จากครูหรือผูอ่ืน 
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เรื่องที่ 2 ของเหลว  
 

ในเรื่องนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูสมบัติของสสารใน

สถานะของเหลว 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกตและอธิบายสมบัติของสสารในสถานะของเหลว 

2. ใชเครื่องมือวัดมวลและปริมาตรของเหลว 

เวลา 2.5 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

น้ํา น้ํายาลางจาน เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน กระบอกตวง

หรือถวยตวง แกวพลาสติกใส น้ําสี  แบบจําลองศึกษา

สมบัติของของเหลว ดินสอสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2  หนา 50-57 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2 หนา 45-57
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

 

1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานจากกิจกรรมท่ีผานมาเก่ียวกับสมบัติ ของแข็ง 

โดยถามทบทวนสมบัติของแข็งวามีอะไรบาง (นักเรียนควรตอบไดวา

ของแข็งมีมวล ตองการท่ีอยู รูปรางและปริมาตรคงท่ี) 

2. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับของเหลว โดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้ 

2.1 นักเรียนเคยไดยินคําวา “ของเหลว” มากอนหรือไม เขาใจคํานี้

อยางไรบาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

2.2 นักเรียนยกตัวอยางสิ่งรอบตัวท่ีเปนของเหลว พรอมท้ังใหเหตุผล 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

2.3 สมบัติของเหลวเหมือนหรือแตกตางจากของแข็งอยางไร (นักเรียน

ตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนเพ่ือนํากลับมาพิจารณารวมกันอีกครั้ง

หลังจากจบกิจกรรมท่ี 2.2 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที) 

3. นักเรียน อานช่ือเรื่อง และคิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 50 แลว

รวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาคําตอบของคําถามในคิดกอนอาน ครู

บันทึกคําตอบของนักเรียน เพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบหลังการอาน  

4. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก

นักเรียนอานไมไดครูควรสอนการอานใหถูกตอง จากนั้นนักเรียนอธิบาย

ความหมายของคําตามความเขาใจ ครูชักชวนใหนักเรียนหาความหมาย

ท่ีถูกตองจากการอานเนื้อเรื่อง 

5. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในใจ ครูสอบถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจจาก

การอานโดยใชคําถาม ดังนี้ 

5.1 เรื่องท่ีอานเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร (ของเหลว) 

5.2 อะไรบางท่ีเปนของเหลว ยกตัวอยาง (น้ํา)  

5.3 ของเหลวมีสมบัติอยางไร (ไหลจากท่ีสูงไปสูท่ีต่ํา และไหลไปอยูใน

พ้ืนท่ีวางจนเต็มกนภาชนะกอนแลวจึงมีระดับสูงข้ึน หยิบไมได) 

 

หากนักเรียนไมสามารถตอบคําถาม

หรืออภิปรายไดตามแนวคําตอบของครู 

ครูควรใหเวลานักเรียนคิดอยางเหมาะสม 

ร อ ค อ ย อ ย า ง อ ด ท น  แ ล ะ รั บ ฟ ง

แนวความคิดของนักเรียนโดยยังไมตอง

บอกคําตอบท่ีถูกตองแกนักเรียน 
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ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 

 

6. ครูชักชวนนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องท่ีอานซ่ึงควรสรุปไดวาของเหลว 

เชน น้ําไหลจากท่ีสูงไปสูท่ีต่ํา ไหลไปอยูจนเต็มพ้ืนท่ีท่ีกนภาชนะกอนจึง

คอยมีระดับสูงข้ึน หยิบไมได 

7. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 45 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน 

ครูเนนย้ําเก่ียวกับคําถามทายเนื้อเรื่อง ดังนี้ ของเหลวมีสมบัติ

อะไรอีกบาง เพ่ือชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบรวมกันในกิจกรรม

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรมท่ี 

2.1 ของเหลวมีมวลและ ตองการท่ีอยูหรือไม โดย

นักเรียนจะตองสังเกตเพ่ืออธิบายสมบัติของเหลว

เก่ียวกับมวลและการตองการท่ีอยู ครูเตรียมการ

จัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. มอบหมายใหนักเรียนเตรียมขวดน้ําพลาสติก

ใสท่ีบรรจุน้ําเกือบเต็มมากลุมละ 1 ขวด 

2. ครูเตรียมเครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน จํานวน 2-

3 เครื่องตอหอง และตรวจสอบวาสวนตาง ๆ 

ของเครื่องชั่งยังใชงานไดดี กอนนํามาใชใน

การจัดกิจกรรม 

3. เตรียมน้ํายาลางจาน 1 ขวด 

4. เตรียมแกวน้ําพลาสติกใสและกระบอกตวง ให

เพียงพอกับจํานวนกลุมของนักเรียน โดย

นักเรียนแตละกลุมตองใชแกวพลาสติกใส 2 

ใบ  และกระบอกตวงขนาด 100 หรือ 125 

ลูกบาศกเซนติเมตร 1 ใบ  
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

สมบัติของเหลวจจะไหลจากท่ีสูงไปสูท่ีต่ํา และไหลลงสูดานลางของภาชนะจน

เต็มกอนแลวขยับข้ึนไปในท่ีวางดานบนทําใหของเหลวมีระดับสูงข้ึน ของเหลว

หยิบไมได 
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กิจกรรมที่ 2.1 ของเหลวมีมวลและตองการที่อยูหรือไม 

 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตสมบัติของเหลว

โดยนําน้ําไปชั่งบนเครื่องชั่งและเทน้ํายาลางจานลงในแกว

ท่ีมีน้ําเพ่ืออธิบายมวลและการตองการท่ีอยูของของเหลว 

เวลา 1  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกต และอธิบายเก่ียวกับมวลและการตองการท่ีอยู

ของของเหลว  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน อยางนอย 1 เครื่อง 

2. น้ํายาลางจาน 20 ลูกบาศกเซนติเมตร 

3. แกวน้ําพลาสติกใส 2 ใบ 

4. กระบอกตวงขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร 1 ใบ 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ขวดน้ําท่ีมีน้ําเกือบเต็มขวด 1 ขวด 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S2 การวัด 

S3 การใชจํานวน 

S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2 หนา 51-53 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2  หนา 46–50 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องของเหลว

มีมวลและตองการท่ีอยูหรือไม   

http://ipst.me/8064  

 

 

 

 

   

http://ipst.me/8064
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. นําเขาสูกิจกรรม โดยครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนและเขาสู

กิจกรรมใหมเก่ียวกับสมบัติของเหลว โดยอาจใชคําถามดังนี้ 

1.1 นักเรียนคิดวารอบตัวเรา มีอะไรบางท่ีเปนของเหลว ใหยกตัวอยาง 

เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนั้น (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง ซ่ึงครูควรสอบถามเหตุผลเก่ียวกับของเหลวในความคิดของ

นักเรียนวาเปนอยางไร) 

1.2 ของเหลวมีสมบัติอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ 

ของตนเอง) 

1.3 สมบัติของเหลวเหมือนหรือแตกตางจากของแข็งอยางไร (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจของตนเอง)  

ครูเขียนคําตอบของนักเรียนไวบนกระดานเพ่ือยอนกลับมาดูอีกครั้ง

หลังจากจบกิจกรรมท่ี 2.1 และ 2.2 

2. นักเรียน อานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน ครูตรวจสอบความเขาใจ

ของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (สมบัติ 

ของเหลวเก่ียวกับมวลและการตองการท่ีอยู) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สังเกต) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถอธิบายเก่ียวกับมวล

และการตองการท่ีอยูของของเหลว) 

นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 

46 และ อานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม ครูยังไมแจกวัสดุอุปกรณให

นักเรียน แตนําอุปกรณมาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง 

3. ครูนําเขาสูกิจกรรม โดยใหนักเรียนอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 1 ในหนังสือ

เรียนหนา 51 โดยครูใชวิธีการอานตามความเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียน ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับข้ันตอนการ

ทํากิจกรรมทีละขอ โดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้ใชอะไรเปนตัวแทนเพ่ือศึกษาเก่ียวกับมวลของเหลว 

(กิจกรรมนี้ใชน้ําเปนตัวแทนของเหลว) 

3 .2 นักเรียนตองทําอยางไรบางในกิจกรรมตอนท่ี 1 

(ชั่งมวลของแกวพลาสติก บันทึกผล จากนั้นเติมน้ําลงไปครึ่งแกว

แลวชั่งมวลของแกวพลาสติกท่ีบรรจุน้ํา บันทึกผล) 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูควรใชน้ํายาลางจานท่ีมีสี 

2. ครูควรใหนักเรียนทุกคนอานกิจกรรมนี้

มากอนลวงหนา เม่ือเขาเรียน ครูสุม

นักเรียนบางกลุมใหเลา โดยสรุปวา

วันนี้นักเรียนจะไดทํากิจกรรมเก่ียวกับ

อะไรและทําอยางไร 
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3.3 กิจกรรมตอนท่ี 1 นักเรียนตองใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง (น้ํา 

แกวพลาสติก เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน) 

 ครูชักชวนนักเรียนรวมคิดกอนทํากิจกรรมวา น้ําซ่ึงเปนของเหลว

จะมีมวลหรือไม เราจะมาทํากิจกรรมในตอนท่ี 1 นี้  

4. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ครูใหตัวแทนนักเรียนมารับ

อุปกรณและใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม ดังนี้  

• ชั่งมวลของแกวพลาสติก บันทึกผล (S1, S2) (C5) 

• ชั่งมวลของแกวพลาสติกบรรจุน้ํา บันทึกผล (S1, S2) (C5) 

• เปรียบเทียบมวลของแกวกอนและหลังเติมน้ํา บันทึกผล (S3) 

• หามวลของน้ํา (S3) 

• นําเสนอ อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับมวลของของเหลว (S8, 

S13) (C4) 

5. เม่ือทุกกลุมไดผลการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนเก็บวัสดุอุปกรณให

เรียบรอยและใหนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม (C4) 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมในประเด็นตอไปนี้ 

6.1 แกวพลาสติกมีมวลเทาใด (คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน เชน 0.50 

กรัม)  

6.2 แกวพลาสติกท่ีบรรจุน้ํามีมวลเทาใด (คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน เชน 

51.20 กรัม)  

6.3 มวลของแกวกอนบรรจุน้ําเปรียบเทียบกับหลังบรรจุน้ําเปนอยางไร 

ผลท่ีเกิดข้ึนเกิดจากอะไร (มีมวลเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีมวลของน้ํา) 

6.4 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมนี้ (น้ํามีมวล) 

6.5 นักเรียนคิดวาของเหลวอ่ืนมีมวลหรือไม (มีมวล) 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวา ของเหลวมีมวล  

8. นําเขาสูกิจกรรม ตอนท่ี 2 โดยครูทบทวนสิ่งท่ีนักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับ

สมบัติของเหลวในกิจกรรมตอนท่ี 1 คือของเหลวมีมวล 

9. นักเรียนอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 2 ในหนังสือเรียนหนา 51 จากนั้น

รวมกันอภิปราย โดยใชคําถามดังนี้ 

9.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 2 คืออะไร (เพ่ือสังเกตการตองการ

ท่ีอยูของของเหลว) 

9.2 กิจกรรมนี้ใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง (น้ํา น้ํายาลางจาน แกว

พลาสติกใส)  
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9.3 กิจกรรมนี้ใชอะไรเปนตัวแทนของเหลว (กิจกรรมนี้ใชน้ํายาลางจาน

เปนตัวแทนของเหลว) 

9.4 นักเรียนตองทําอะไรบางในกิจกรรมนี้ (จะตองเติมน้ําในแกว 1 ใบ

ใหสูงประมาณครึ่งแกวและทําเครื่องหมายบอกระดับน้ํา คาดคะเน

วาจะเกิดอะไรข้ึนกับระดับน้ําในแกว เม่ือรินน้ํายาลางจานลงไปโดย

ไมคน บันทึกผล จากนั้นรินน้ํายาลางจานลงในแกวน้ํา สังเกตและ

บันทึกผล) 

9.5 ครูและนักเรียนอภิปรายการบันทึกผลการคาดคะเนและผลการ

สังเกตในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 47 และสรุปวานักเรียนจะใช

รูปแบบการบันทึกอยางไร (วาดรูปและเขียนอธิบาย) 

9.6 รูปท่ีวาดจะประกอบดวยอะไรบาง (รูปแกวน้ําและมีน้ํากับน้ํายาลาง

จานอยูในแกว) 

10. หลังจากนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ครูใหตัวแทนมารับ

อุปกรณและเริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอนดังนี้  

• เติมน้ําในแกวพลาสติกครึ่งแกว  

• คาดคะเนระดับน้ําในแกวจะเปนอยางไรเม่ือเติมน้ํายาลางจานใน

แกวท่ีบรรจุน้ําโดยไมคน บันทึกผล (S8)  

• ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน บันทึกผล (S1, S5)  (C5) 

• อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับการตองการท่ีอยูของของเหลว 

(S8) (C4) 

11. ครูบันทึกผลการทํากิจกรรมบนกระดานโดยแตละกลุมนําเสนอสิ่งท่ี

คนพบ  

12. ครูและนักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรมในประเด็นตอไปนี้ 

12.1 เม่ือรินน้ํายาลางจานลงในแกวบรรจุน้ํา นักเรียนสังเกตเห็น

อะไรบาง (นักเรียนตอบตามขอเท็จจริงท่ีสังเกตเห็น ซ่ึงควรตอบ

ไดวาเห็นน้ํายาลางจานจมอยูใตน้ํา และระดับน้ําสูงข้ึน)  

12.2 ปริมาณน้ํากอนและหลังรินน้ํายาลางจานลงไปโดยไมคนเปน

อยางไร (ปริมาณน้ําเทาเดิม เพราะไมไดเพ่ิมหรือลดปริมาณน้ํา) 

12.3 ผลท่ีสังเกตไดเหมือนกับท่ีคาดคะเนไวหรือไม อยางไร(นักเรียน

ตอบตามท่ีคาดคะเนไว) 
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12.4 ระดับน้ําท่ีสูงข้ึนเปนเพราะเหตุใด (เพราะน้ํายาลางจานเขาไป

แทนท่ีน้ําบริเวณกนแกว ทําใหน้ําบางสวนตองเลื่อนระดับข้ึนมา

อยูดานบน) 

12.5 จากสิ่งท่ีสังเกตเห็น น้ํายาลางจานตองการท่ีอยูหรือไม  

รูไดอยางไร (ตองการท่ีอยู เพราะเม่ือรินน้ํายาลางจาน 

ลงในน้ํา ระดับน้ําจะสูงข้ึนโดยไมไดเพ่ิมปริมาณน้ํา แสดงวา

น้ํายาลางจานเขาไปแทนพ้ืนท่ีสวนท่ีน้ําเคยครอบครองอยู สวน

น้ํ า เ ม่ือถูกน้ํ ายาล างจานมาแทนท่ี ก็จะเลื่ อนระดับ ข้ึนไป

ครอบครองพ้ืนท่ีสวนบนของแกว ทําใหเรามองเห็นระดับน้ํา

สูงข้ึน) 

12.6 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมนี้ (น้ํายาลางจานซ่ึงเปน

ของเหลวตองการท่ีอยู) 

12.7 นักเรียนสรุปกิจกรรม ตอนนี้ไดอยางไร (ของเหลวตองการท่ีอยู) 

13. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปกิจกรรมท้ัง 2 ตอนอีก

ครั้งวา ของเหลวมีมวลและตองการท่ีอยู 

14. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทายกิจกรรมนี้ 

15. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูใหนักเรียนอาน ส่ิง

ท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

16. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถาม เรื่องของเหลว วาของเหลวมีสมบัติ

อะไรบาง (มีมวลและตองการท่ีอยู) 

17. นักเรียนตั้งคําถามใน อยากรูอีกวา ลงในแบบบันทึกกิจกรรม จากนั้น

ครูสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของตัวเองหนาชั้นเรียน 

ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอนใดบางและ

บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 50 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

สังเกตและอธิบายมวลของของเหลว  

คาท่ีไดข้ึนอยูกับผลการสังเกตของนักเรียนเชน 0.50 กรัม  

คาท่ีไดข้ึนอยูกับผลการสังเกตของนักเรียนเชน 51.20 กรัม  

มวลของแกวหลังเติมน้ํามากกวามวลของแกวกอนเติมน้ํา 

หรือมวลหลังเติมน้ํามากกวามวลกอนเติมน้ํา เทากับ 50.70 กรัม 
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มวลของแกวหลังเติมน้ํามากกวามวลของแกวกอนเติมน้ํา 50.70 กรัม 

น้ํามีมวล รูไดจากการช่ังแกวพลาสติกบรรจุน้ําซ่ึงมีคามวลมากกวาเม่ือช่ังแกว

พลาสติกเปลา หรือน้ํามีมวลรูไดจากเม่ือนําไปช่ัง คํานวณคามวลได 50.70 กรัม 

น้ําท่ีอยูในแกว มีมวล 50.70 กรัม 

เหมือนกับท่ีคาดคะเนไว คือระดับน้ําในแกวจะสูงข้ึน 

เคยเปนท่ีอยูของน้ํา 

ตองการท่ีอยู เพราะเม่ือเทน้ํายาลางจานลงไป ระดับน้ําสูงข้ึนแสดงวาน้ําท่ีถูกน้ํายา

ลางจานแทนท่ีจะเคล่ือนท่ีไปอยูบริเวณท่ีสูงกวาระดับท่ีขีดไว ทําใหระดับน้ําสูงข้ึน 
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น้ําตองการท่ีอยู สังเกตไดจากเม่ือเทน้ํายาลางจานลงไปในแกว ระดับน้ําสูงข้ึนจาก

เดิม  

ของเหลวมีมวลและตองการท่ีอยู 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 2.1 ของแข็งมีมวลและตองการท่ีอยูหรือไม 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S3 การใชจํานวน  
S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1. การสังเกต สิ่งท่ีสังเกตคือ 

- บอกระดับน้ําใน

แกวเม่ือเติม

น้ํายาลางจาน 

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

บอกระดับน้ําในแกวเม่ือ

เติมน้ํายาลางจานได

ถูกตองดวยตนเองโดยไม

เพ่ิมความคิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสบอก

ระดับน้ําในแกวเม่ือเติมน้ํายา

ลางจานไดถูกตองโดยตอง

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน หรือเพ่ิมเติมความ

คิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสบอกระดับน้ําในแกว

เม่ือเติมน้ํายาลางจานได 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

 

S2 การวัด การใชเครื่องชั่ง

อานคามวลและ

ระบุหนวยของมวล 

สามารถใชเครื่องชั่งชั่งมวล 

อานคามวลและระบุหนวย

ของมวลไดถูกตองดวย

ตนเอง  

สามารถใชเครื่องชั่งชั่งมวล

อานคามวลและระบุหนวย

ของมวลไดโดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถใชเครื่องชั่งชั่ง

มวล อานคามวลและระบุ

หนวยของมวลได แมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S3 การใชตัวเลข  การหาผลตางของ

คามวลของแกว

เปลาและแกวบรรจุ

น้ํา 

สามารถบอกมวลของน้ํา

จากการหาผลตางของคา

มวลของแกวเปลาและแกว

บรรจุน้ําไดถูกตองดวย

ตนเอง 

สามารถบอกมวลของน้ําจาก

การหาผลตางของคามวลของ

แกวเปลาและแกวบรรจุน้ําได

ถูกตองโดยตองอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถบอกมวลของน้ํา

จากการหาผลตางของคา

มวลของแกวเปลาและแกว

บรรจุน้ําไดแมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล 

การระบุ

ความสัมพันธของ 

มวลของแกวเปลา

กับมวลของแกวท่ี

บรรจุน้ํากับการมี

มวลของของเหลว

และความสัมพันธ

ของระดับน้ําท่ีสูง

ข้ึนกับการตองการท่ี

อยูของของเหลว 

 

สามารถลงความเห็นไดวา

ของเหลวมีมวลและตองการ

ท่ีอยูจากความสัมพันธของ

น้ําหนักของแกวเปลากับ

แกวท่ีบรรจุน้ําและ

ความสัมพันธของระดับน้ําท่ี

สูงข้ึนเม่ือรินน้ํายาลางจาน

ลงในแกวน้ําไดถูกตองดวย

ตนเอง 

สามารถลงความเห็นไดวา

ของเหลวมีมวลและตองการท่ี

อยูจากความสัมพันธของ

น้ําหนักของแกวเปลากับแกว

ท่ีบรรจุน้ําและความสัมพันธ

ของระดับน้ําท่ีสูงข้ึนเม่ือริน

น้ํายาลางจานลงในแกวน้ําได

ถูกตองโดยอาศัยการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดแมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยชี้แนะวาของเหลวมีมวล

และตองการท่ีอยูจาก

ความสัมพันธของน้ําหนัก

ของแกวเปลากับแกวท่ีบรรจุ

น้ําและความสัมพันธของ

ระดับน้ําท่ีสูงข้ึนเม่ือรินน้ํายา

ลางจานลงในแกวน้ํา 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทํากิจกรรม

เ ก่ียว กับมวลและการ

ต อ ง ก า ร ท่ี อ ยู ข อ ง

ของเหลวในรูปแบบท่ี

ชัดเจนและเขาใจงายได

ดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จ า ก ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม

เ ก่ี ย ว กับ ม ว ล แล ะ ก า ร

ตองการท่ีอยูของของเหลว

ในรูปแบบท่ีชัดเจนและ

เขาใจงายจากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

ท่ีไดจากการทํากิจกรรม

เ ก่ี ย ว กับมวลและการ

ต อ ง ก า ร ท่ี อ ยู ข อ ง

ของเหลวแมว าครูหรือ

ผู อ่ื น ช ว ย แน ะนํ า ห รื อ

ชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ผู อ่ื น

รวมท้ังยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผู อ่ืนอยาง

สร า งสรรค ในการ ทํ า

กิจกรรมเ ก่ียว กับมวล

และการตองการท่ีอยู

ของของ เหลว  ตั้ ง แต

เ ริ่ ม ต น จ น เ ส ร็ จ สิ้ น

กิจกรรม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนรวมท้ัง

ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผู อ่ืนอยางสรางสรรค

ในการทํากิจกรรมเก่ียวกับ

มวลและการตองการท่ีอยู

ของของเหลว เปนบางครั้ง

ท้ังนี้ตองอาศัยการกระตุน

จากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนอยางสรางสรรคใน

การทํากิจกรรมเก่ียวกับ

มวลและการตองการท่ีอยู

ของของเหลวตั้งแตเริ่มตน

จนเสร็จสิ้นกิจกรรมแมวา

จะไดรับการกระตุนจาก

ครูหรือผูอ่ืน 
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กิจกรรมที่ 2.2 ของเหลวมีปริมาตร รูปรางและระดบัผิวหนาเปนอยางไร 

 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตปริมาตร รูปราง

และระดับผิวหนาของของเหลวโดยสังเกตปริมาตรของน้ํา

ในบีกเกอรแตละใบ สังเกตรูปรางและระดับผิวหนาของน้ํา

ในภาชนะในแบบจําลองศึกษาสมบัติของของเหลวเพ่ือ

อธิบายปริมาตร รูปรางและระดับผิวหนาของของเหลว 

เวลา 1  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและอธิบายสมบัติเก่ียวกับปริมาตร รูปราง 

และระดับผิวหนาของของเหลว  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. บีกเกอร ขนาด 50 cm3   1 ใบ 

2. แบบจําลองศึกษาสมบัติของของเหลว  1 ชุด 

3. น้ําสี                           ประมาณ 200 ลบ.ซม. 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ดินสอสี                              1 กลอง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2  หนา 54-56 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2 หนา 51-57 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องของเหลว

มีปริมาตร รูปรางและระดับผิวหนาเปนอยางไร  

http://ipst.me/8065  

 

 

 

 

 

http://ipst.me/8065
http://??.??/
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. นําเขาสูกิจกรรม ครูทบทวนความรูจากกิจกรรมท่ีผานมา เพ่ือเชื่อมโยงเขาสู

กิจกรรมใหมเก่ียวกับสมบัติของของเหลว โดยครูใชคําถามทบทวนความรู 

ดังนี้ 

1.1 จากกิจกรรมท่ี 2.1 นักเรียนไดเรียนรูวาของเหลวมีสมบัติอะไรบาง (มีมวล

และตองการท่ีอยู) 

1.2 นอกจากของเหลวมีมวลและตองการท่ีอยูแลว นักเรียนคิดวาของเหลวยัง

มีสมบัติอะไรอีกบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 54 ครู

ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้ 

2.1 กิ จกร รมนี้ นั ก เ รี ยนจะ ได เ รี ยน เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ งอะ ไ ร  

(ปริมาตร รูปราง ระดับผิวหนาของเหลว) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถอธิบายปริมาตร รูปราง และ

ระดับผิวหนาของเหลว) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมและอาน สิ่งท่ีตองใช ครูนําวัสดุ

อุปกรณท่ีจะใชในกิจกรรมมาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง จากนั้นอาน ทํา

อยางไร ตอนท่ี 1 อภิปรายและทําความเขาใจรวมกัน โดยครูใชคําถามดังนี้ 

3.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 1 คืออะไร (เพ่ือสังเกตปริมาตรของเหลว) 

3.2 กิจกรรมนี้ใชอะไรเปนตัวแทนของของเหลว (กิจกรรมนี้ใชน้ําสีเปนตัวแทน

ของเหลว) 

3.3 ข้ันตอนการทํากิจกรรมมีอะไรบาง (เทน้ําสีลงในบีกเกอรใบแรก อาน

ปริมาตรน้ําสี คาดคะเนวาถาเทน้ําสีจากบีกเกอรใบแรก ลงในบีกเกอรใบ

ท่ีสอง และจากใบท่ีสองลงในใบท่ีสาม ปริมาตรน้ําสีในบีกเกอรแตละใบ

จะเปนอยางไร ทํากิจกรรมตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึก

ปริมาตรน้ําสี) 

4. ตัวแทนนักเรียนมารับอุปกรณและใหนักเรียนเริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอนดังนี้  

• เทน้ําสีลงในบีกเกอร (S1)   

• คาดคะเนวาถาเทน้ําสีจากบีกเกอรใบแรก ลงในบีกเกอรใบท่ีสอง และ

จากใบท่ีสองลงในใบท่ีสาม ปริมาตรน้ําสีในบีกเกอรแตละใบจะเปน

อยางไร บันทึกผล  

ขอเสนอแนะ 

ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนไป

อานกิจกรรมนี้มากอนลวงหนา เม่ือเขา

เรียน ครูสุมนักเรียนบางกลุมใหสรุปวาว

กิจกรรมนี้เก่ียวกับอะไร และทําอยางไร 
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• ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน บันทึกผล (S1, S5)  (C5) 

• อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับปริมาตรของเหลว (S8) (C4) 

5. หลังจากทํากิจกรรมแลวนักเรียนแตละกลุมเก็บอุปกรณและนําเสนอผลการทํา

กิจกรรม  

6. ครูและนักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรมในประเด็นตอไปนี้ 

6.1 ปริมาตรของน้ําสีในบีกเกอรใบท่ี 1 ใบท่ี 2 และใบท่ี 3 เปนอยางไร 

(ปริมาตรของน้ําสีในบีกเกอรแตละใบเทากัน)   

6.2 จากสิ่งท่ีคนพบ นักเรียนลงความเห็นไดวาอยางไร(น้ําสีมีปริมาตรคงท่ี) 

6.3 จากสิ่งท่ีคนพบ ของเหลวมีสมบัติอยางไร  (ของเหลวมีปริมาตรคงท่ี) 

7. ครูนําเขาสูกิจกรรมตอนท่ี 2 โดยใหนักเรียนอภิปรายวาของเหลวมีสมบัติอะไร

อีกบาง จากนั้นใหนักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 2 และอภิปรายรวมกัน โดย

ครูอาจใชคําถามดังนี้ 

7.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 2 คืออะไร (เพ่ือสังเกตรูปรางของเหลวซ่ึง

ใชน้ําสีเปนตัวแทนของของเหลว) 

8. ตัวแทนนักเรียนมารับอุปกรณและเริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอนดังนี้  

• สังเกตและอภิปรายลักษณะของแบบจําลองศึกษาสมบัติของของเหลว 

(S1)   

• คาดคะเนวาถารินน้ําสีลงในแบบจําลองจนเต็มทุกภาชนะ รูปรางของน้ํา

สีจะเปนอยางไร บันทึกผล  

• ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน บันทึกผล (S1, S5) 

• อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับรูปรางของเหลว (S8) 

9. หลังจากทํากิจกรรมแลวแตละกลุมเก็บอุปกรณและนําเสนอผลการทํา

กิจกรรม  

10. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้ 

10.1 เม่ือน้ําสีอยูในภาชนะตางๆ ของแบบจําลอง น้ําสีมีรูปรางเปนอยางไร 

(น้ําสีมีรูปรางเปลี่ยนไปตามรูปรางของภาชนะ) 

10.2 จากสิ่งท่ีคนพบ นักเรียนลงความเห็นไดวาอยางไร  (น้ําสีมีรูปรางไมคงท่ี 

เปลี่ยนแปลงตามรูปรางของภาชนะท่ีบรรจุ) 

10.3 จากสิ่งท่ีคนพบ ของเหลวมีสมบัติอยางไร  (ของเหลวมีรูปรางไมคงท่ี 

เปลี่ยนแปลงตามรูปรางของภาชนะท่ีบรรจุ)  
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11. ครูนําเขาสูกิจกรรมตอนท่ี 3 โดยใหนักเรียนอภิปรายวาของเหลวมีปริมาตร

คงท่ีแตรูปรางไมคงท่ีแลว ของเหลวยังมีสมบัติอะไรอีกบางจากนั้นใหนักเรียน

อาน ทําอยางไร ตอนท่ี 3 และอภิปรายรวมกัน โดยครูอาจใชคําถามดังนี้ 

11.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 3 คืออะไร (เพ่ือสังเกตระดับผิวหนาของ

น้ําสีซ่ึงเปนตัวแทนของของเหลว) 

เพ่ือใหนักเรียนสังเกตไดอยางถูกตอง ครูควรวาดรูปแบบจําลองท่ีมีน้ําสีบรรจุ

อยูบนกระดาน ครูนําอภิปรายและชี้ตําแหนงระดับผิวหนาของน้ําสี 

12. ตัวแทนนักเรียนมารับอุปกรณและเริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอนดังนี้  

• เทน้ําสีลงในภาชนะในแบบจําลองใหสูงประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ (S1)   

• คาดคะเนวาถาเอียงภาชนะในลักษณะตาง ๆ ระดับผิวหนาของน้ําสีจะเปน

อยางไร บันทึกผล  

• ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน บันทึกผล (S1, S5) (C5) 

• นําเสนอ อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับระดับผิวหนาของของเหลว (S8) 

(C4) 

13. หลังจากทํากิจกรรมแลวแตละกลุมเก็บอุปกรณและนําเสนอผลการทํา

กิจกรรม  

14. ครแูละนักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรมในประเด็นตอไปนี้ 

14.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบางเม่ือเอียงแบบจําลองในลักษณะตาง ๆ

(ระดับผิวหนาของน้ําสีจะเรียบและอยูในแนวราบแนวเดียวกับขอบโตะ

เสมอ) 

14.2 จากสิ่งท่ีคนพบ นักเรียนลงความเห็นไดวาอยางไร  (ระดับผิวหนาของน้ํา

สีจะเรียบและอยูในแนวราบเสมอ)  

14.3 จากสิ่งท่ีคนพบ ของเหลวมีสมบัติอยางไร  (ระดับผิวหนาของเหลวจะ

เรียบและอยูในแนวราบเสมอ) 

ครูใหความรูเพ่ิมเติมวา การท่ีระดับผิวหนาของของเหลวเรียบและอยูใน

แนวราบเสมอไมวาเราจะเอียงภาชนะในลักษณะใด เราเรียกสมบัตินี้วาของเหลวมี

การรักษาระดับผิวหนาใหอยูในแนวราบเสมอ 

15. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปกิจกรรมท้ัง 3 ตอนอีกครั้งหนึ่ง

วา ของเหลวมีปริมาตรคงท่ี รูปรางไมคงท่ีจะเปลี่ยนแปลงตามรูปรางของ

ภาชนะท่ีบรรจุ ผิวหนาของเหลวจะรักษาระดับใหอยูในแนวราบเสมอ 

16. ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบสมบัติของแข็งกับของเหลว โดย

อาจใชคําถามดังตอไปนี้ 
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16.1 นักเรียนคิดวารอบตัวเรา มีอะไรบางท่ีเปนของเหลวยกตัวอยาง เพราะ

เหตุใดจึงคิดเชนนั้น (นักเรียนตองยกตัวอยางได อยางนอย 3 ชนิด คือ 

น้ํา น้ํายาลางจาน น้ําสี สาเหตุท่ีสารท้ัง 3 ชนิดเปนของเหลว เพราะ

เม่ือรินลงในภาชนะ มีปริมาตรคงท่ี รูปรางเปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ี

บรรจุ และรักษาระดับผิวหนาใหอยูในแนวราบเสมอ) 

16.2 สมบัติของเหลวเหมือนและแตกตางจากของแข็งอยางไร (ของเหลวมี

สมบัติเหมือนของแข็ง คือ มีมวล ตองการท่ีอยู ปริมาตรคงท่ี ของเหลว

มีสมบัติแตกตางจากของแข็ง คือ ของเหลวมีรูปรางไมคงท่ี จะ

เปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ และมีการรักษาระดับผิวหนา

ของเหลวใหอยูในแนวราบเสมอ แตของแข็งมีรูปรางคงท่ี) 

17. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติมคําถามใน

การอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทายกิจกรรมนี้ 

18. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ ดวยภาษาของตนเอง จากนั้นนักเรียน

อาน ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

19. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามใน นําเรื่อง วาของเหลวมีสมบัติอะไรบาง (มี

มวล ตองการท่ีอยู ปริมาตรคงท่ี รูปรางไมคงท่ี รักษาระดับผิวหนาใหอยูใน

แนวราบเสมอ) 

20. นักเรียนต้ังคําถามใน อยากรูอีกวา ลงในแบบบันทึกกิจกรรม จากนั้นครูสุม

นักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน 

21. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอนใดบางแลวให

บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 56 

22.  นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 57 แลวชักชวน

นักเรียนอภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครู

กระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่องวาเม่ือเกิดน้ําทวมแมวา

เราจะกอกําแพงก้ันรอบบาน ทําไมน้ํายังทวมบานได ครูและนักเรียนรวมกัน

อภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน น้ําทวมภายในบานไดแมจะกอกําแพง

ไวรอบบานเพราะน้ําสามารถไหลมาตามทอใตพ้ืนดิน เม่ือน้ําเขามาภายในบาน

ถาระดับบานตํ่ากวาระดับน้ํานอกบาน น้ําก็จะไหลจากนอกบานเขามาในบาน

จนกระท่ังระดับน้ํานอกบานและในบานเทากันเนื่องจากน้ํารักษาระดับผิวหนา

ตามแนวราบเสมอ) 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

สังเกตและอธิบายมวลของของเหลว  

ขึ้นอยูกบัผลการสังเกต  

เชน 40 ลูกบาศกเซนติเมตร 

40 ลูกบาศก

เซนติเมตร 

40 ลูกบาศก

เซนติเมตร 

40 ลูกบาศก

เซนติเมตร 

40 ลูกบาศก

เซนติเมตร 
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สังเกตและอธิบายรูปรางของของเหลว 

ข้ึนอยูกับผลการสังเกต 

ข้ึนอยูกับการคาดคะเน 
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สังเกตและอธิบายระดับผิวหนาของของเหลว 

ข้ึนอยูกับการคาดคะเน 
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ข้ึนอยูกับผลการสังเกต 
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นักเรียนตอบตามท่ีคาดคะเนไว เชน เหมือนกับท่ีคาดคะเนไว คือมีปริมาตรเทาเดิม คือ 

40 ลูกบาศกเซนติเมตร 

ปริมาตรของน้ําสีไมเปล่ียนแปลง มีคาเทากับ 40 ลูกบาศกเซนติเมตร 

เม่ือรินน้ําสีจากบีกเกอรใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่ง น้ําสีมีปริมาตรคงท่ี 

รูปรางของน้ําสีในภาชนะแตละใบจะไมเหมือนกัน แตกตางกันตามรูปรางของภาชนะ 

น้ําสีมีรูปรางเหมือนภาชนะท่ีบรรจุ 
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ระดับผิวหนาของน้ําสีอยูในแนวราบแนวเดียวกับระดับของขอบโตะ 

ระดับผิวหนาของน้ําสีอยูในแนวราบในแนวเดียวกับระดับของขอบโตะ ไมวาจะ

เอียงแบบจําลองในลักษณะใด 

เพราะน้ําสีมีสมบัติรักษาระดับผิวหนาใหอยูในแนวราบเสมอ 

เม่ือวางแบบจําลองในแนวราบและเอียงในลักษณะตางๆ ระดับผิวหนาของน้ําสีใน

แบบจําลองจะอยูแนวเดียวกับขอบโตะ  

ของเหลวมีปริมาตรคงท่ี แตรูปรางไมคงท่ี และรักษาระดับผิวหนาอยูในแนวราบ

เสมอ 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 2.2 ของเหลวมีปริมาตร รูปรางและระดับผิวหนาเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S5  การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ  
S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต สิ่งท่ีสังเกตได

เก่ียวกับน้ําสี

ประกอบดวย 

- ปริมาตร 

- รูปราง 

- ระดับผิวหนา 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดเก่ียวกับ

ปริมาตร รูปรางและระดับ

ผิวหนาของน้ําสีไดถูกตอง

ดวยตนเองโดยไมเพ่ิมความ

คิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดเก่ียวกับปริมาตร 

รูปรางและระดับผิวหนาของ

น้ําสีไดถูกตองโดยตองอาศัย

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

หรือเพ่ิมเติมความคิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

เก่ียวกับปริมาตร รูปราง

และระดับผิวหนาของน้ําสี

ไดถูกตองดวยตนเอง หรือมี

การเพ่ิมเติมความคิดเห็น 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S5 การหา

ความสัมพันธ

ระหวางสเปซ

กับสเปซ 

การหา

ความสัมพันธ

ระหวางระดับ

ผิวหนาของน้ําสีกับ

การวาง

แบบจําลองใน

ลักษณะตางๆ  

สามารถบอกความสัมพันธ

ระหวางระดับผิวหนาของ

น้ําสีกับการวางภาชนะใน

ลักษณะตาง ๆ ไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

สามารถบอกความสัมพันธ

ระหวางระดับผิวหนาของน้ํา

สีกับการวางภาชนะใน

ลักษณะตาง ๆ ไดถูกตองโดย

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถบอก

ความสัมพันธระหวางระดับ

ผิวหนาของน้ําสีกับการวาง

ภาชนะในลักษณะตาง ๆ 

ไดแมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S6. การจัดกระทํา

และส่ือความหมาย

ขอมูล 

การนําเสนอขอมูล

เก่ียวกับรูปรางและ

ระดับผิวหนาของน้ํา

สี 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากสังเกตรูปรางและระดับ

ผิวหนาของน้ําสีใหผูอ่ืน

เขาใจไดงายและชัดเจน ใน

รูปแบบภาพวาดระบายสไีด

ถูกตองดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากสังเกตรูปรางและระดับ

ผิวหนาของน้ําสีใหผูอ่ืนเขาใจ

ไดในรูปแบบภาพวาดระบายสี

ไดถูกตองจากการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากสังเกตรูปรางและ

ระดับผิวหนาของน้ําสีให

ผูอ่ืนเขาใจไดแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S8. การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การระบุปริมาตร 

รูปรางและระดับ

ผิวหนาของน้ําสี 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลท่ีมีอยูจากการสังเกต

ปริมาตรรูปรางและระดับ

ผิวหนาของน้ําสีไดถูกตอง มี

เหตุผล จากความรูหรือ

ประสบการณเดิมไดดวย

ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลท่ีมีอยูจากการสังเกต

ปริมาตรรูปรางและระดับ

ผิวหนาของน้ําสีไดถูกตอง 

จากการชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลท่ีมีอยูจากการสังเกต

ปริมาตรรูปรางและระดับ

ผิวหนาของน้ําสีไดแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล นํ า ข อ มู ล จ า ก ก า ร จั ด

กระทํามาอธิบายใหผู อ่ืน

เขาใจไดงายและชัดเจน

ดวยตนเอง 

นําขอมูลจากการจัดกระทํา

มาอธิบายใหผู อ่ืนเขาใจได

ง ายและชัด เจนจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําขอมูลจากการ

จัดกระทํามาอธิบายใหผู อ่ืน

เขาใจแมวาครูหรือผูอ่ืนจะชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนรวมท้ังยอมรับฟ ง

ความคิดเห็นของผู อ่ืน

อยางสรางสรรคในการทํา

กิจกรรมเ ก่ียว กับเรื่ อง

ปริ ม าตร  รู ป ร า ง แล ะ

ระดับผิวหนาของน้ํ าสี 

ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น

กิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

รวม ท้ังยอมรับฟ งความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น อ ย า ง

ส ร า ง ส ร ร ค ใ น ก า ร ทํ า

กิ จ ก ร รม เ ก่ี ย ว กับ เ รื่ อ ง

ปริมาตร รูปรางและระดับ

ผิ ว ห น า ข อ ง น้ํ า สี  เ ป น

บางครั้งท้ังนี้ตองอาศัยการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนรวมท้ังยอมรับฟงความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น อ ย า ง

สรางสรรคในการทํากิจกรรม

เก่ียวกับเรื่องปริมาตร รูปราง

และระดับผิวหนาของน้ําสี

ตั้ ง แต เ ริ่ มต นจน เสร็ จสิ้ น

กิจกรรมแมวาจะไดรับการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 
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เรื่องที่ 3 แกส  
 

ในเรื่องนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับสมบัติของแกส  

จุดประสงคการเรียนรู 

 สังเกตและอธิบายสมบัติของสสารในสถานะแกส 

เวลา 2.5 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ลูกโปง ยางรัดของ เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน แกวน้ําใส 

เทปใส หลอดดูดแบบงอได ถุงพลาสติกใส อางน้ํา หลอด

ฉีดยา ถุงมือยาง หลอดพลาสติกแข็ง ลูกโปง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2 หนา 58-66 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2 หนา 58-67
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานจากกิจกรรมท่ีผานมาเก่ียวกับสมบัติของ

ของแข็งและของเหลว โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

1.1 ของแข็งมีสมบัติอยางไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ ซ่ึง

นักเรียนตองตอบไดวา ของแข็งมีมวล ตองการท่ีอยู  รูปรางและ 

ปริมาตรคงท่ี) 

1.2 ของเหลวมีสมบัติอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง

ซ่ึงตองตอบไดวา ของเหลวมีมวล ตองการท่ีอยู ปริมาตรคงท่ี แตรูปราง

ไมคงท่ีเปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ ผิวหนาของของเหลวรักษา

ระดับ) 

2. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับสมบัติของแกส 

โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

 2.1 นักเรียนคิดวารอบตัวเรามีอะไรบางท่ีเปนแกส ยกตัวอยาง และ

เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนั้น (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของ

ตนเอง)  

2.2 แกสมีสมบัติอะไรบาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของ

ตนเอง) 

2.3 สมบัติของแกสเหมือนและแตกตางจากของแข็งและของเหลว

อยางไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนเพ่ือเปนขอมูลในการแกไขความเขาใจ

คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที) 

 

นั3. นักเรียนอานช่ือเรื่องและ คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 58 

จากนั้นนักเรียนลองตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง ครู

บันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบ

หลังการอาน นักเรียนอานคําศัพทใน คําสําคัญ หากนักเรียนอาน

ไมได ครคูวรสอนการอานท่ีถูกตองแกนักเรียน 

4. ครูใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง จากนั้นใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความ

เขาใจจากการอาน ดังนี้ 

หากนักเรียนไมสามารถตอบคําถาม

หรืออภิปรายไดตามแนวคําตอบ ครู

ควรใหเวลานักเรียนคิด อยางเหมาะสม 

ร อ ค อ ย อ ย า ง อ ด ท น  แ ล ะ รั บ ฟ ง

แนวความคิดของนักเรียน 
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4.2 เรื่องท่ีอานเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร (แกส) 

4.2 จากเรื่องท่ีอาน กลาวถึงแกสอะไรบาง (แกสออกซิเจน (O2) 

แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) แกสปโตรเลียมเหลว) 

4.4 แกสแตละชนิดมีประโยชนหรือมีโทษ อยางไร (มีประโยชน เชน 

แกสออกซิเจนชวยในการหายใจ แกสคารบอนไดออกไซดพืช

ใชสรางอาหาร แกสปโตรเลียมเหลวใชเปนเชื้อเพลิง) 

ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที)  

 

5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวา แกสเปนสถานะอยางหนึ่งของ

สสาร รอบตัวเรามีแกสหลายชนิดซ่ึงนํามาใชประโยชนไดตางๆ กัน 

นอกจากนี้ในอากาศยังมีแกสอีกหลายชนิดผสมกันอยู ครูควร

ยกตัวอยางแกสอ่ืน ๆ เชน ไนโตรเจน  

6. นักเรียนตอบคําถาม รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 58 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของ

นักเรียนในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอน

อานวาเหมือนหรือตางกันอยางไร และแกไขคําตอบท่ีผิดใหถูกตอง 

8. ครูเนนย้ํากับนักเรียนเก่ียวกับคําถามทายเนื้อเรื่องวาสสารใดบางมี

สถานะเปนแกสและมีสมบัติอยางไร เพ่ือชักชวนใหนักเรียนหา

คําตอบรวมกันในกิจกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้ ง ถั ด ไป  นัก เ รี ยนจะได ทํ า

กิจกรรมท่ี 3.1 แกสมีมวลและตองการ 

ท่ีอยูหรือไม  โดยนักเรียนจะตอง

สังเกตเพ่ืออธิบายสมบัติของแกสเก่ียวกับ

มวลและการตองการท่ีอยู ครูเตรียมการ

จัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. เตรียมน้ําสี โดยผสมสีผสมอาหาร

กับน้ําใหมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณท่ี

ตองใช ในการจัดกิจกรรม นักเรียนแตละ

กลุมจะใชน้ําสีกลุมละ 1 ขวด 

2. ครูอาจมอบหมายใหนักเรียนทุก

คนอานกิจกรรมท่ี 3.1 แกสมีมวลและ

ตองการท่ีอยูหรือไม มาลวงหนาเพ่ือใชใน

การอภิปรายและสรุปวาจะไดเรียนเรื่อง

อะไรและทําอยางไร 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

แกสออกซิเจน แกสปโตรเลียมเหลว แกสคารบอนไดออกไซด 

แกสออกซิเจนชวยในการหายใจ แกสปโตรเลียมเหลวใชในการหุงตม แกส

คารบอนไดออกไซดใชในการสังเคราะหดวยแสงของพืช 
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กิจกรรมที่ 3.1 แกสมีมวลและตองการที่อยูหรือไม 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตมวลและการตองการท่ี

อยูของแกสโดยชั่งมวลของอากาศในลูกโปงเพ่ืออธิบาย

มวลและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเม่ือบีบอากาศในถุงเขาไป

ในแกวท่ีบรรจุน้ําเต็มเพ่ืออธิบายการตองการท่ีอยูของแกส 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกต และอธิบายเก่ียวกับมวลและการตองการท่ี

อยูของแกส 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. เครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน อยางนอย  1 เครื่อง 

2. ลูกโปง     1 ใบ 

3. เทปใส     1 มวน 

4. แกวน้ําใส     1 ใบ 

5. อางน้ํา     1 ใบ 

6. หลอดดูดแบบงอได    1 หลอด 

7. ถุงพลาสติกใส    1 ใบ 

8. ยางรัดของ    1 วง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S2 การวัด 

S3 การใชจํานวน 

S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 หนา 59-61 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 หนา 59–62 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องแกสมี

มวลและตองการท่ีอยูหรือไม  http://ipst.me/8066        

 
 

 

 

 

 

 

http://ipst.me/8066
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูกิจกรรม โดยตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเพ่ือเขาสู

กิจกรรมใหมเก่ียวกับสมบัติของแกส โดยอาจใชคําถามวานักเรียน

คิดวารอบตัวเรา มีอะไรบางท่ีเปนแกส ยกตัวอยาง เพราะเหตุใดจึง

คิดเชนนั้น (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเองซ่ึงครูตอง

ซักถามเพ่ือใหนักเรียนใหเหตุผลวาแกสในความคิดของนักเรียนตอง

มีสมบัติอยางไร) 

2. นักเรียนเปดหนังสือเรียนหนา 59 อานชื่อกิจกรรม และ  

ทําเปนคิดเปน ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะ

เรียน โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (มวล และการ

ตองการท่ีอยูของแกส) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถอธิบายเก่ียวกับ

มวล และการตองการท่ีอยูของแกส)  

นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรม จากนั้นอานสิ่งท่ีตองใชใน

กิจกรรมซ่ึงครูนําวัสดุอุปกรณตาง ๆ มาแสดงใหนักเรียนดูทีละ

อยางและยังไมแจกอุปกรณใหแกนักเรียน 

3. นักเรียนอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 1 ในหนังสือเรียนหนา 59 โดยครู

ใชวิธีการอานตามความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครู

ตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมทีละขอ โดยใชคําถาม 

ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้ใชอะไรเปนตัวแทนของแกส (กิจกรรมนี้ใชอากาศเปน

ตัวแทนของแกส) 

3.2 นักเรียนตองทําอยางไรบางในกิจกรรมตอนท่ี 1 (อภิปรายวา

อากาศมีมวลหรือไม และหาวิธีตรวจสอบมวลของอากาศจาก

อุปกรณท่ีกําหนดให) 

3.3 จากรายการอุปกรณในสิ่งท่ีตองใช นักเรียนจะเลือกอุปกรณ

ใดบางมาใชหามวลของอากาศ (นักเรียนตอบตามความเขาใจ 

เชน ใชลูกโปง ยางรัดของ และเครื่องชั่งแบบคาน 3 แขน)  

4. ครูใหเวลานักเรียนวางแผนการตรวจสอบมวลของอากาศโดยใช

อุปกรณท่ี กําหนดแลวนําเสนอ ครู บันทึกผลการนําเสนอของ

ขอเสนอแนะ 

 
1. ครูอาจใชสายยางแทนหลอดดูด 

2. ครูติดกาว 2 หนาไวบนเครื่องชั่งมวล 

จากนั้นปรับสเกลเครื่องชั่งใหเปนศูนย 

3. ครูอาจใหนักเรียนทุกคนไปอานกิจกรรม

นี้มากอนลวงหนา เม่ือเขาเรียน ครูสุม

นักเรียนบางกลุมใหเลาโดยสรุปวาวันนี้

นักเรียนจะทํากิจกรรมเก่ียวกับอะไร 

และทําอยางไร 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
     ถาครูสังเกตเห็นวานักเรียนบางคนอาจทํา

ความเขาใจไมทัน ครูแสดงวิธีการคิดและ

คํานวณบนกระดาน 

มวลของอากาศและลูกโปง – มวลของลูกโปง = มวล

ของอากาศ 
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นักเรียนบนกระดาน จากนั้นรวมกันอภิปรายข้ันตอนการทํา

กิจกรรมซ่ึงควรไดผลดังนี้ ชั่งมวลของลูกโปงและยางรัดของ  

เปาลูกโปง รัดดวยยางรัดของแลวชั่งมวล  คํานวณหามวลของ

อากาศ 

ครูใหคําแนะนําวา เม่ือจะชั่งลูกโปงท่ีเปาแลว ใหนักเรียนวางลูกโปงบน

เทปกาว 2 หนาท่ีครูติดไวท่ีเครื่องชั่ง เพ่ือกันไมใหลูกโปงลอย  

5. ครูใหตัวแทนนักเรียนมารับอุปกรณและลงมือทํากิจกรรม ตาม

ข้ันตอนดังนี้  

• รวมกันอภิปรายและใหเหตุผลเก่ียวกับอากาศมีมวลหรือไม (C4) 

• ตรวจสอบมวลของอากาศ บันทึกผล (S1, S2, S3)   

• อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับมวลของแกส (S8) 

6. หลังจากทํากิจกรรมแลวแตละกลุมเก็บอุปกรณใหเรียบรอยและ

นําเสนอผลการทํากิจกรรม 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม ตามแนวคําถาม

ดังนี้ 

7.1 มวลของลูกโปงเหมือนหรือแตกตางกันระหวางกอนและหลัง

การเปาอากาศเขาไปในลูกโปง อยางไร (แตกตางกัน มวลของ

ลูกโปงเม่ือเปาอากาศเขาไปมีมวลมากกวา) 

7.2 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมนี้ (อากาศมีมวล) 

6.4 นักเรียนคิดวาแกสอ่ืน ๆ มีมวลหรือไม และคิดวามีวิธีตรวจสอบ

อยางไร (แกสมีมวล ตรวจสอบไดโดยนําแกสนั้น ๆ บรรจุใน

ภาชนะท่ีปดสนิท แลวนํามาชั่ง) 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวา แกสมีมวล 

8. ครูนําเขาสูกิจกรรม ตอนท่ี 2 โดยทบทวนสิ่งท่ีนักเรียนไดเรียนรู

เก่ียวกับสมบัติของแกสในกิจกรรมตอนท่ีผานมา ซ่ึงนักเรียนควรบอกได

วา กิจกรรมท่ีผานมาไดเรียนรูวาแกสมีมวล 

9. นักเรียนอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 2 จากนั้นรวมกันอภิปราย โดยใช

คําถามดังนี้ 

9.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 2 คืออะไร (สังเกตและอธิบาย

เก่ียวกับการตองการท่ีอยูของแกส) 

9.2 กิจกรรมนี้ใชอะไรเปนตัวแทนแกส (กิจกรรมนี้ใชอากาศเปน

ตัวแทนของแกส) 
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9.3 นักเรียนตองทําอะไรบางในกิจกรรมนี้ (นักเรียนควรตอบไดวา

เม่ือบรรจุน้ําใหเต็มแกวแลวคว่ําลงในอางน้ํา จากนั้นนํา

ถุงพลาสติกเปลาบรรจุอากาศใหเต็ม เสียบหลอดดูดท่ีปากถุง

แลวมัดปากถุงดวยยางรัดของใหแนน คาดคะเนวาจะเกิดอะไร

ข้ึนถาสอดปลายหลอดดูดอีกดานหนึ่งเขาไปในแกวท่ีบรรจุน้ํา

แลวบีบถุงบรรจุอากาศเขาไปในแกว บันทึกผล จากนั้นทํา

กิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน) 

9.4 การบันทึกผลการคาดคะเนและการสังเกต นักเรียนทําอยางไร 

ครูแนะนําใหนักเรียนดูแบบบันทึกประกอบ (จดบันทึก และ

วาดรูป) 

10. ตัวแทนนักเรียนรับอุปกรณแลวเริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอนดังนี้  

• อภิปรายและใหเหตุผลเก่ียวกับอากาศตองการท่ีอยูหรือไม  

• บันทึกผลการคาดคะเนในแบบบันทึก 

• วางแผนและตรวจสอบการตองการท่ีอยูของอากาศ บันทึกผล 

(S1, S5)  (C4)  

• อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับการตองการท่ีอยูของอากาศ 

(S8)  (C4) (C5) 

11.หลังจากทํากิจกรรมแลวแตละกลุมเก็บอุปกรณและนําเสนอผลการ

ทํากิจกรรม  

12. ครูอภิปรายผลการทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน โดยใชคําถาม ดังนี้ 

12.1 เม่ือบีบอากาศจากถุงพลาสติกเขาไปในแกวน้ํา นักเรียน

สังเกตเห็นอะไรบาง (นักเรียนตอบตามท่ีสังเกตเห็นซ่ึงควรตอบ

ไดวาเห็นฟองอากาศผุดข้ึนมาในน้ําสี ระดับน้ําสีในแกวลดลง)  

12.2 ระดับน้ําสีท่ีลดลงเปนเพราะเหตุใด (เพราะอากาศจาก

ถุงพลาสติกเขาไปอยูแทนท่ีน้ําทําใหน้ําสีบางสวนตองยายท่ี

ออกมาอยูในอางน้ํา) 

12.3 จากสิ่งท่ีสังเกตเห็น อากาศตองการท่ีอยูหรือไม รูไดอยางไร 

(ตองการท่ีอยู เพราะเม่ือบีบอากาศเขาไปในแกวน้ํา ระดับน้ําสี

จะลดลง แสดงวาอากาศเขาไปแทนพ้ืนท่ีสวนท่ีน้ําสีเคย

ครอบครองอยู) 

12.4 นักเรียนคนพบอะไรบางจากกิจกรรมนี้ (อากาศตองการ 

ท่ีอยู) 
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12.5 นักเรียนสรุปกิจกรรมตอนนี้ไดอยางไร (แกสตองการ 

ท่ีอยู) 

13. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย และลงขอสรุปกิจกรรมท้ัง 2 ตอน

อีกครั้งหนึ่งวา แกสมีมวลและตองการท่ีอยู  

14. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทาย

กิจกรรมนี้ 

15. นักเรียนเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ ดวยสํานวนภาษา

ของตนเอง จากนั้นครูใหนักเรียนอาน ส่ิง ท่ีได เรียนรู และ

เปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

16. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถาม เรื่องแกสวาสสารใดบางมีสถานะ

เปนแกสและรูไดอยางไร  (อากาศเปนแกสเพราะ มีมวลและ

ตองการท่ีอยู ปริมาตรและรูปรางของแกสไมคงท่ี) 

17. นักเรียนตั้งคําถามใน อยากรูอีกวา ลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้น

เรียน 

18. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอน

ใดบางแลวใหบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรมท่ี 

3.2 แกสมีสมบัติอะไรอีกบาง โดยนักเรียนจะได

สังเกตปริมาตรและรูปรางของแกสเพ่ืออธิบาย

วาแกสมีปริมาตรไมคงท่ี รูปรางเปลี่ยนแปลง

ตามภาชนะท่ีบรรจุ  ครูเตรียมการจัดกิจกรรม 

โดย อาจมอบหมายใหนักเรียนทุกคนอาน

กิจกรรมท่ี 3.2 แกสมีปริมาตรและรูปรางเปน

อย า ง ไร  มาล ว งหน า เ พ่ือนํ ามาใช ในการ

อภิปรายและสรุปเก่ียวกับการทํากิจกรรมใน

ครั้งถัดไป 
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              แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวลของแกส 

ลูกโปง ยางรัดของ เครื่องช่ังแบบคาน 3 แขน 

1. ช่ังมวลของลูกโปงและยางรัดของ 

2. เปาลูกโปง รัดดวยยางรัดของแลวช่ังมวล 

3. คํานวณหามวลของอากาศ 

 
=………….กรัม  
 

มวลของอากาศท่ีช่ังไดข้ึนอยูกับขอมูลท่ีนักเรียนบันทึกตามท่ีช่ังไดจริง  
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สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับการตองการท่ีอยูของแกส 

คําตอบข้ึนอยูกับการ

คาดคะเนของนักเรียน 
คําตอบข้ึนอยูกับผลท่ี

สังเกตไดของนักเรียน 
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อากาศมีมวล เพราะเม่ือเปาอากาศเขาไปในลูกโปงแลวนําไปช่ังพบวามีมวลเพ่ิมข้ึน 

แสดงวามวลท่ีเพ่ิมข้ึนคือมวลของอากาศ 

เม่ือช่ังมวลลูกโปงท่ีบรรจุอากาศ และคํานวณหามวลของอากาศได....

กรัมแสดงวาอากาศมีมวล 

เม่ือบีบอากาศในถุงพลาสติกเขาไปในแกวท่ีมีน้ําสีอยูเต็ม จะมีฟองอากาศผุดข้ึนในน้ํา

สี ระดับน้ําสีในแกวลดลง เพราะมีอากาศเขาไปแทนท่ีน้ําสีในแกว 

เม่ือบีบอากาศในถุงพลาสติกเขาไปในแกวท่ีมีน้ํา อากาศจะเขาไปอยูในแกวและ

ระดับน้ําในแกวจะคอยๆ ลดลงๆ ในขณะท่ีอากาศในแกวจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน  

อากาศตองการท่ีอยู รูไดจากเม่ือบีบอากาศในถุงพลาสติกเขาไปในแกวท่ีมีน้ําสีอยูเต็ม 

จะมีอากาศไปแทนท่ีน้ําในแกวน้ําและระดับน้ําสีในแกวลดลง  

อากาศมีมวลและตองการท่ีอยู  
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 3.1 แกสมมีวลและตองการท่ีอยูหรือไม 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S3 การใชจํานวน  
S5 การหาความสัมพันธ ระหว างสเปซ

กับสเปซ 

 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตมวลของ

อากาศในลูกโปง

และการตองการท่ี

อยูของอากาศโดย

การแทนี่น้ําในแกว

น้ําสี 

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงมวลของ

ลูกโปงกอนและหลังบรรจุ

อากาศและการตองการท่ี

อยูของอากาศโดยสังเกต

จากฟองอากาศและระดับ

น้ําสีท่ีลดลงไดถูกตองดวย

ตนเอง  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงมวลของลูกโปง

กอนและหลังบรรจุอากาศและ

การตองการท่ีอยูของอากาศ

โดยสังเกตจากฟองอากา

สและระดับน้ําสีท่ีลดลงได

ถูกตองโดยตองอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน  

ไมสามารถใช

ประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลง

มวลของลูกโปงกอน

และหลังบรรจุ

อากาศและการ

ตองการท่ีอยูของ

อากาศโดยดูจาก

ฟองอากาศและ

ระดับน้ําสีท่ีลดลงได 

แมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S2 การวัด การใชเครื่องชั่งชั่ง

มวล การอานคา

มวลและการระบุ

หนวยของมวล 

สามารถใชเครื่องชั่งชั่งมวล 

อานคามวล และระบุ

หนวยของมวลไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

สามารถใชเครื่องชั่งชั่งมวล 

อานคามวล และระบุหนวย

ของมวลไดถูกตองจากการ

แนะนําของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถใชเครื่อง

ชั่งชั่งมวล และอาน

คามวลได 

ถูกตอง รวมท้ังไม

สามารถระบุหนวย

ของมวลได แมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะ 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S3 การใชจํานวน การหาผลตางมวล

ของลูกโปงหลัง

บรรจุอากาศกับ

กอนบรรจุอากาศ

เพ่ือคํานวณหาคา

มวลของอากาศ 

สามารถคํานวณหาผลตาง

มวลของลูกโปงหลังบรรจุ

อากาศกับกอนบรรจุ

อากาศเพ่ือคํานวณหาคา

มวลของอากาศไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

สามารถคํานวณหาผลตาง

มวลของลูกโปงหลังบรรจุ

อากาศกับกอนบรรจุอากาศ

เพ่ือคํานวณหาคามวลของ

อากาศไดถูกตอง โดยอาศัย

การชี้แนะจากครู 

ไมสามารถ

คํานวณหาผลตาง

มวลของลูกโปงหลัง

บรรจุอากาศกับกอน

บรรจุอากาศเพ่ือ

คํานวณหาคามวล

ของอากาศไดแมวา

ครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S5 การหา

ความสัมพันธ

ระหวางสเปซ

กับสเปซ 

การระบุ

ความสัมพันธ

ระหวางอากาศใน

ถุงพลาสติกและ

อากาศในแกวน้ํา 

สามารถระบุความสัมพันธ

ระหวางท่ีอยูของอากาศใน

ถุงพลาสติกและอากาศใน

แกวน้ําเม่ือบีบอากาศจาก

ถุงพลาสติกเขาไปในแกว

น้ําไดถูกตองดวยตนเอง 

สามารถระบุความสัมพันธ

ระหวางท่ีอยูของอากาศใน

ถุงพลาสติกและในแกวน้ํา

เม่ือบีบอากาศจาก

ถุงพลาสติกเขาไปในแกวน้ํา

ไดถูกตองโดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถระบุ

ความสัมพันธ

ระหวางท่ีอยูของ

อากาศใน

ถุงพลาสติกและ

อากาศในแกวน้ําเม่ือ

บีบอากาศจาก

ถุงพลาสติกเขาไปใน

แกวน้ําไดแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะ 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การระบุมวลและ

การตองการท่ีอยู

ของอากาศ 

สามารถลงความเห็นขอมูล

จากการสังเกตมวลและ

การตองการท่ีอยูของ

อากาศไดวาอากาศมีมวล

และตองการท่ีอยูไดถูกตอง 

ดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นขอมูล

จากการสังเกตมวลและการ

ตองการท่ีอยูของอากาศไดวา

อากาศมีมวลและตองการท่ี

อยูไดถูกตองโดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลง

ความเห็นขอมูลจาก

การสังเกตมวลและ

การตองการท่ีอยูของ

อากาศไดวาอากาศมี

มวลและตองการท่ี

อยูไดแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด

อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

ก า ร ตั ด สิ น เ ลื อ ก

วิธีการหามวลของ

อากาศ 

สามารถบอกวิธีการหา

มวลของอากาศอยางเปน

ลําดับข้ันตอนท่ีถูกตองได

ดวยตนเอง 

สามารถบอกวิธีการหามวล

ของอากาศอยางเปนลําดับ

ข้ันตอนท่ีถูกตองไดจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถบอกวิธีการหา

มวลของอากาศอยางเปน

ลําดับ ข้ันตอนแมวาครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากกิจกรรมซ่ึงสรุปได

วาแกสมีมวลและตองการ

ท่ีอยู ในรูปแบบท่ีชัดเจน

และเขาใจงายดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากกิจกรรมซ่ึงสรุปไดวาแกส

มีมวลและตองการท่ีอยู ใน

รูปแบบท่ีชัดเจนและเขาใจ

งายโดยอาศัยการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

ท่ีไดจากกิจกรรมซ่ึงสรุป

ไ ด ว า แ ก ส มี ม ว ล แ ล ะ

ตองการท่ีอยูในรูปแบบท่ี

ชัด เจนและเข า ใจง าย

แมว าครูหรือผู อ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

ทํ า ง า น ร ว ม กั บ ผู อ่ื น

รวมท้ังยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผู อ่ืนอย าง

สร า งส รรค ในการ ทํ า

กิจกรรมมวลและการ

ตองการ ท่ีอยูของแกส 

ตั้ งแต เริ่มตนจนสิ้นสุด

การทํากิจกรรม 

ทํางานรวมกับผู อ่ืนรวมท้ัง

ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนอยางสรางสรรคในการ

ทํา กิจกรรมมวลและการ

ตองการท่ีอยูของแกส เปน

บางครั้งในขณะท่ีทํากิจกรรม

ท้ังนี้ตองอาศัยการกระตุน

จากครูหรือผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น

ร ว ม กั บ ผู อ่ื น อ ย า ง

สร างสรรค ในการทํา

กิจกรรมมวลและการ

ตองการท่ีอยูของแกส 

แ ม ว า จ ะ ไ ด รั บ ก า ร

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 
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กิจกรรมที่ 3.2 แกสมีปริมาตรและรูปรางเปนอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตปริมาตรและรูปราง

ของแกสโดยใชกระบอกฉีดยา ลูกโปงและถุงมือยางเพ่ือ

อธิบายปริมาตรและรูปรางของแกส 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและอธิบายเก่ียวกับปริมาตรและรูปรางของ

แกส 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. หลอดฉีดยา   1 หลอด 

2. ถุงมือยาง   1 ถุง 

3. ลูกโปง   1 ลูก 

4. ยางรัดของ   1 วง 

5. หลอดพลาสติกแข็ง  1 หลอด 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S2 การวัด 

S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.4 เลม 2 หนา 62-65 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.4 เลม 2 หนา 63–67 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องแกสมี

รูปรางและปริมาตรเปนอยางไร  

http://ipst.me/8067    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ipst.me/8067
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูกิจกรรม โดยทบทวนความรูจากกิจกรรมท่ีผานมาและ

นําเขาสูกิจกรรมใหมเก่ียวกับสมบัติของแกส โดยอาจใชคําถามดังนี ้ 

1.1 จากกิจกรรมท่ีผานมาเราไดเรียนรูวา แกสมีสมบัติอะไรบาง 

(แกสมีมวลและตองการท่ีอยู) 

1.2 นอกจากแกสมีมวลและตองการท่ีอยูแลว ยังมีสมบัติอะไร 

อีกบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

2. นักเรียน อานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 

62 ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใช

คําถามดังตอไปนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (ปริมาตรและ

รูปรางของแกส) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถอธิบายเก่ียวกับ

ปริมาตรและรูปรางของแกส) 

นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมและอานสิ่งท่ีตองใชในการ

ทํากิจกรรม จากนั้นครูนําอุปกรณมาแสดงใหนักเรียนดูทีละ

อยาง 

3. นักเรียนแตละกลุมอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 1 และอภิปรายรวมกัน 

โดยครูอาจใชคําถามดังนี้ 

3.1 จุดประสงคของกิจกรรมตอนท่ี 1 คืออะไร (สังเกตและอธิบาย

เก่ียวกับปริมาตรของอากาศ) 

3.2 นักเรียนตองทําอยางไรบางในกิจกรรมตอนนี้ (ดึงกานหลอดฉีด

ยาเพ่ือดูดอากาศเขาไปในหลอดจนเต็ม อานปริมาตรของ

อากาศในหลอดฉีดยา จากนั้นคาดคะเนวาเม่ือปดปลายหลอด

ฉีดยาและดันกานหลอดฉีดยาจนดันตอไปไมได ปริมาตรของ

อากาศจะเปนอยางไรและเม่ือปลอยกานหลอดฉีดยา ปริมาตร

ของอากาศจะเปนอยางไร ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการ

คาดคะเน)  

3.3 ในการบันทึกผลการสังเกต นักเรียนทําอยางไร ครูใหนักเรียน

เปดแบบบันทึก และแนะนําวิธีบันทึก 

ขอเสนอแนะ 

 
1. ครูอาจใชสายยางแทนหลอดดูด 

2. ครูติดกาว 2 หนาไวบนเครื่องชั่งมวล 

จากนั้นปรับสเกลเครื่องชั่งใหเปนศูนย 

3. ครูอาจใหนักเรียนทุกคนไปอานกิจกรรม

นี้มากอนลวงหนา เม่ือเขาเรียน ครูสุม

นักเรียนบางกลุมใหเลาโดยสรุปวาวันนี้

นักเรียนจะทํากิจกรรมเก่ียวกับอะไร 

และทําอยางไร 

 



189       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 วัสดุและสสาร    

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. ตัวแทนนักเรียนมารับอุปกรณและเริ่มทํากิจกรรม ตามลําดับข้ันตอน

ดังนี้  

• ดึงกานหลอดฉีดยาจนสุด บันทึกปริมาตรอากาศ (S1, S2)   

• คาดคะเนวาถาใชมือปดปลายหลอดฉีดยาและดันกานหลอด

ฉีดยาจนดันตอไปไมได ปริมาตรของอากาศจะเปนอยางไร 

และเม่ือปลอยกานหลอดฉีดยา ปริมาตรของอากาศจะเปน

อยางไร บันทึกผล  

• ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน บันทึกผล เม่ือดันกาน

หลอดฉีดยาไมได และเม่ือปลอยกานหลอดฉีดยา (S1, S5) 

(C4, C5) 

• อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับปริมาตรของแกส (S8) 

5. หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนักเรียนแตละกลุมเก็บอุปกรณให

เรียบรอยและและนําเสนอผลการทํากิจกรรม  

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม ตามแนวคําถาม

ดังตอไปนี้ 

6.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบางเม่ือดันกานหลอดฉีดยา จนดัน

ตอไปไมไดและเม่ือปลอยมือท่ีดันกานหลอดฉีดยา  (สามารถ

ดันกานหลอดฉีดยาไดระดับหนึ่ง พบวาปริมาตรของอากาศ

ลดลงและเม่ือปลอยมือท่ีดัน กานหลอดฉีดยาจะเลื่อนข้ึนแสดง

วาปริมาตรของอากาศเพ่ิมข้ึน) 

6.2 อากาศภายในหลอดฉีดยาออกมาภายนอกหลอดฉีดยาหรือไม  

(ไมมี เพราะ 

อุดปลายหลอดฉีดยาแนนจนอากาศออกมาไมได) 

6.3 จากสิ่งท่ีคนพบ ลงความเห็นไดวาอยางไร  (ปริมาตร 

ของอากาศเปลี่ยนแปลงได) 

6.4 จากสิ่งท่ีคนพบ แกสมีสมบัติอยางไร  (ปริมาตรของแกสไมคงท่ี) 

7. ครูนําเขาสูกิจกรรมตอนท่ี 2 โดยใหนักเรียนอภิปรายวาแกสยังมี

สมบัติอะไรอีกบาง จากนั้นใหนักเรียนอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 2 

และอภิปรายรวมกัน โดยครูอาจใชคําถามวาจุดประสงคของ

กิจกรรมตอนท่ี 2 คืออะไร (เพ่ือสังเกตรูปรางของอากาศ)  

8. หลังจากนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ครูใหตัวแทนนักเรียน

มารับอุปกรณและเริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอนดังนี้  
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• เปาอากาศเขาไปในลูกโปง   

• คาดคะเนวาถาใหอากาศจากลูกโปงผานหลอดพลาสติกแข็ง

เขาไปในถุงมือยาง รูปรางของถุงมือยางจะเปนอยางไร  

• ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน บันทึกผล (S1, S5) 

(C5) 

• อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับรูปรางของแกส (S8) 

9. หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลวนักเรียนแตละกลุมเก็บอุปกรณให

เรียบรอยและนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

10.ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม ตามแนวคําถาม

ดังตอไปนี้ 

10.1 รูปรางของอากาศในลูกโปงเปนอยางไร (อากาศ 

มีรูปรางคลายทรงกลมเหมือนลูกโปง) 

10.2 เม่ือปลอยอากาศจากลูกโปงเขาไปในถุงมือยางรูปรางของ

อากาศเปนอยางไร (อากาศท่ีเขาไปในถุงมือยาง จะมีรูปราง

เหมือนถุงมือ) 

10.3 จากสิ่งท่ีคนพบ นักเรียนลงความเห็นไดวาอยางไร  (อากาศมี

รูปรางไมคงท่ี เปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ และฟุง

กระจายเต็มภาชนะ) 

10.4 จากสิ่งท่ีคนพบ แกสมีสมบัติอยางไร  (แกสมีรูปราง 

ไมคงท่ี เปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ และฟุงกระจายเต็ม

ภาชนะ) 

11. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายกิจกรรมท่ี 3.1 และ 3.2 และลง

ขอสรุปรวมกันวา แกสมีมวล ตองการท่ีอยู รูปรางและปริมาตรไม

คงท่ี ครูอาจใชคําถามเพ่ือเปรียบเทียบสมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ

วาสมบัติของแกสเหมือนและแตกตางจากของแข็งและของเหลว

อยางไร (แกสมีมวลและตองการท่ีอยูเชนเดียวกับของแข็งและ

ของเหลว แกสมีสมบัติแตกตางจากของแข็ง คือ ปริมาตรและรูปราง

ของแกสไมคงท่ี ในขณะท่ีปริมาตรและรูปรางของของแข็งคงท่ี เม่ือ

เปรียบเทียบสมบัติของแกสกับของเหลวพบวา แกสและของเหลวมี

สมบัติท่ีเหมือนกันคือรูปรางไมคงท่ี เปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ 

แตสมบัติท่ีแตกตางกันคือ ของเหลวไมฟุงกระจายขณะท่ีแกสฟุง
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กระจายได และปริมาตรของของเหลวคงท่ี ขณะท่ีปริมาตรของแกส

ไมคงท่ี) 

12.นักเรียนตอบคําถาม ฉันรูอะไร และ อยากรูอีกวา ในแบบบันทึก

กิจกรรมหนา 65-67 จากนั้น นักเรียนนําเสนอคําถามคนละ 1 ขอ 

หนาชั้นเรียน และใหระบุวา ในกิจกรรมนี้นักเรียนไดฝกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษท่ี 21 อะไรบาง

แลวบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 65  

13. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทาย

กิจกรรมนี้ 

14. นักเรียนเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ดวยสํานวนภาษาของ

ตนเอง จากนั้นนักเรียนอาน ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับ

ขอสรุปของตนเอง 

15. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามจากเนื้อเรื่องในเรื่องแกส วามี

อะไรบางท่ีเปนแกสและมีสมบัติอยางไร (จากเนื้อเรื่อง มีแกส

คารบอนไดออกไซด ไอน้ํา และลมหายใจ แกสมีสมบัติดังนี้ แกสมี

มวล ตองการท่ีอยูมีรูปรางและปริมาตรไมคงท่ี) 

16. นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 66 

จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับ

สิ่ ง ท่ี ได เรียนรู ในเรื่องนี้และการนําแกสมาใชประโยชน ใน

ชีวิตประจําวัน เชน จากนั้นครูชักชวนใหนักเรียนอภิปรายเก่ียวกับ

การนําแกสมาใชประโยชน เชน การเปาอากาศเขาไปในหวงยาง

สําหรับใชพยุงตัวในการวายน้ํา เปนตน 
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      แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวลของแกส 

ข้ึนอยูกับผลการคาดคะเน       ข้ึนอยูกับผลการสังเกต 

 

ปริมาตรของอากาศเทากับ……………..ลูกบาศกเซนติเมตร 

ข้ึนอยูกับผลการคาดคะเน       ข้ึนอยูกับผลการสังเกต 
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สังเกตและอธิบายรูปรางของแกส 

ข้ึนอยูกับการ

คาดคะเน 
รูปรางของอากาศ 

เหมือนกับลูกโปง 
ลูกโปง 

รูปรางของอากาศ 

เหมือนกับถุงมือยาง 

ถุงมือยาง ข้ึนอยูกับการ

คาดคะเน 
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อากาศท่ีบรรจอุยูในลูกโปง มีรูปรางเปนรูปคลายทรงกลมเหมือนกับลูกโปง  

อากาศในลูกโปงจะเคล่ือนท่ีเขาไปอยูในถุงมือยาง มีผลทําใหลูกโปงมีขนาดเล็กลง ถุงมือ

ยางมีขนาดใหญข้ึน 

ปริมาตรของอากาศในหลอดฉีดยามีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ เมื่อดึงกานหลอดฉีดยาจนสุดปริมาตรของอากาศ

เทากับ  ...ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อดันกานหลอดฉีดยาปริมาตรอากาศเทากับ...ลูกบาศกเซนติเมตร และเมื่อ

ปลอยกานหลอดฉีดยาปริมาตรของอากาศ...ลูกบาศกเซนติเมตร 

ปริมาตรของอากาศจะเทากับขนาดของหลอดฉีดยา 

อากาศมีปริมาตรไมคงท่ีเพราะคาปริมาตรท่ีอานไดแตละครั้งแตกตางกัน 

อากาศมีปริมาตรไมคงท่ี 
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เปนเพราะอากาศสวนหนึ่งจากลูกโปงถายเทเขาไปอยูในถุงมือยาง ทําใหถุงมือยางพองข้ึน  

อากาศมีรูปรางเหมือนถุงมือยาง 

อากาศเปล่ียนแปลงรูปรางได ข้ึนอยูกับรูปรางของภาชนะท่ีบรรจุ 

อากาศจะมีรูปรางเหมือนภาชนะท่ีบรรจุ 

เม่ือบรรจุอากาศในลูกโปงและถุงมือยาง รูปรางของอากาศจะเปล่ียนแปลงตามรูปรางของ

ลูกโปงและถุงมือยาง  

แกสมีปริมาตรและรูปรางไมคงท่ี 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 3.2 แกสมปีริมาตรและรูปรางเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S5 การหาความสัมพันธ ระหว างสเปซ

กับสเปซ 

 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตการ

เปลี่ยนแปลง

ปริมาตรและ

รูปรางของอากาศ 

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงปริมาตร

และรูปรางของอากาศได

ถูกตองดวยตนเอง  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงปริมาตรและ

รูปรางของอากาศไดถูกตอง

โดยตองอาศัยการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ปริมาตรและรูปรางของ

อากาศได แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

 

S2 การวัด การวัดปริมาตร

และระบุหนวย

ปริมาตรของ

อากาศโดยใช

หลอดฉีดยา 

สามารถวัดปริมาตรและ

ระบุหนวยปริมาตรของ

อากาศโดยใชหลอดฉีดยา

ไดถูกตองดวยตนเอง  

สามารถวัดปริมาตรและระบุ

หนวยปริมาตรของอากาศ

โดยใชหลอดฉีดยาไดถูกตอง

โดยอาศัยการชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน  

ไมสามารถวัดปริมาตรและ

ระบุหนวยปริมาตรของ

อากาศโดยใชหลอดฉีดยา

ได แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S5 การหา

ความสัมพันธ

ระหวางสเปซ

กับสเปซ 

การอธิบาย

ความสัมพันธ

ระหวางรูปรางของ

ลูกโปงกับถุงมือ

ยาง ปริมาตรของ

อากาศกับการกด

และปลอยกาน

หลอดฉีดยา 

สามารถบอกความสัมพันธ

ระหวางรูปรางของอากาศ

ในลูกโปงกับถุงมือยางและ

ความสัมพันธระหวาง

ปริมาตรของอากาศใน

หลอดฉีดยาเม่ือดันกาน

หลอดฉีดยาและปลอยกาน

หลอดฉีดยาไดถูกตองดวย

ตนเอง  

สามารถบอกความสัมพันธ

ระหวางรูปรางของอากาศใน

ลูกโปงกับถุงมือยางและ

ความสัมพันธระหวาง

ปริมาตรของอากาศในหลอด

ฉีดยาเม่ือดันกานหลอดฉีดยา

และปลอยกานหลอดฉีดยา

ไดถูกตองโดยอาศัยกการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถบอก

ความสัมพันธระหวาง

รูปรางของอากาศในลูกโปง

กับถุงมือยางและ

ความสัมพันธระหวาง

ปริมาตรของอากาศใน

หลอดฉีดยาเม่ือดันกาน

หลอดฉีดยาและปลอยกาน

หลอดฉีดยาไดแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

S8. การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การใชขอมูลจาก

การสังเกตและการ

วัดเพ่ือสรุปเก่ียวกับ

ปริมาตรและรูปราง

ของอากาศ 

สามารถใชขอมูลจากการ

สังเกตและการวัดเพ่ือสรุป

เก่ียวกับปริมาตรและรูปราง

ของอากาศไดอยางถูกตอง 

มีเหตุผลดวยตนเอง 

สามารถใชขอมูลจากการ

สังเกตและการวัดเพ่ือสรุป

เก่ียวกับปริมาตรและรูปราง

ของอากาศไดอยางถูกตอง มี

เหตุผลโดยอาศัยการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถใชขอมูลจากการ

สังเกตและการวัดเพ่ือสรุป

เก่ียวกับปริมาตรและรูปราง

ของอากาศได แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 



199       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 วัสดุและสสาร    

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการสังเกตและการวัด

ปริมาตรและรูปรางของแกส

ในรู ปแบบ ท่ีชั ด เ จนและ

เขาใจงายไดดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีได

จากการสังเกตและการวัด

ปริมาตรและรูปรางของแกส

ในรู ปแบบ ท่ีชั ด เ จนและ

เข า ใจ ง าย โดยอา ศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไม ส ามารถนํ า เสนอ

ข อ มู ล ท่ี ไ ด จ า ก ก า ร

สั ง เ ก ต แ ล ะ ก า ร วั ด

ปริมาตรและรูปรางของ

แกส ได แมว าครูหรื อ

ผู อ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

รวม ท้ังยอมรับฟ งความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น อ ย า ง

สรางสรรคในการสังเกต

และวัดปริมาตรและรูปราง

ของแกส  อย างต อ เนื่ อง

ตั้ งแต เริ่มทํากิจกรรมจน

สิ้นสุดการทํากิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

รวม ท้ั งยอมรับฟ งความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น อ ย า ง

สรางสรรคในการสังเกตและ

วัดปริมาตรและรูปรางของ

แ ก ส ท้ั ง นี้ เ ป น ไ ป บ า ง

ชวงเวลาโดยตองอาศัยการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 

ไม ส า มา ร ถ ทํ า ง าน

ร ว ม กั บ ผู อ่ื น อ ย า ง

ส ร า ง ส ร ร ค ใ น ก า ร

สังเกตและวัดปริมาตร

และรูปรางของแกส

แม ว า จ ะ ได รั บกา ร

กระตุนจากครูหรื อ

ผูอ่ืน 
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กิจกรรมทายบทท่ี 2 สถานะของสสาร ( 1 ช่ัวโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบ

บันทึกกิจกรรม หนา 68 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่ ง ท่ี ได เ รี ยนรู ของตนเองโดย

เปรียบเทียบกับ แผนภาพในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน 

หนา 67 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอน

เรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 34 อีกครั้ง หากคําตอบของ

นักเรียนไมถูกตองใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขให

ถูกตอง หรืออาจแกไขคําตอบดวยปากกาตางสี นอกจากนี้ครูอาจ

นําสถานการณ ในรูปนําบทในหนังสือเรียน หนา 40 มารวมกัน

อภิปรายคําตอบอีกครั้ง ดังนี้ “การเปาฟองสบู มีสสารในสถานะ

ใดบาง” ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม 

เชน มีแกส ของแข็งและของเหลว โดยน้ําสบูเปนของเหลว ขวดเปน

ของแข็ง อากาศท่ีอยูในฟองสบูเปนแกส  

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 จากนั้นนําเสนอคําตอบหนาชั้น

เรียน ถาคําตอบไมถูกตองครูนําอภิปรายหรือใหสถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือ

แกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิดรวมทํา  

6. นักเรียนรวมกันอานและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวขอวิทยใกลตัว 
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  สรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

คําตอบของนักเรียนข้ึนอยูกับความเขาใจของนักเรียน ซ่ึงควรสรุปไดวา 

สสารมีท้ังของแข็ง ของเหลว และแกส ท้ัง 3  สถานะมีสมบัติเหมือนกันคือมี

มวลและตองการท่ีอยู สวนสมบัติท่ีแตกตางกันคือ 

ของแข็งมีลักษณะเปนกอน หยิบจับได มีปริมาตรและรูปรางคงท่ี  

ของเหลวหยิบไมได มีปริมาตรคงท่ีแตรูปรางไมคงท่ี เปล่ียนแปลงตามรูปราง

ของภาชนะท่ีบรรจุ ผิวหนารักษาระดับในแนวราบเสมอ 

แกสหยิบไมได มีปริมาตรและรูปรางไมคงท่ีเปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ 
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       แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
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สมบัติของของแข็งคือมีปริมาตรและรูปรางคงท่ี ดังนั้น สาร A มีสมบัติ

ดังกลาวจึงเปนของแข็ง 

สมบัติของของเหลวคือมีปริมาตรคงท่ีแตรูปรางไมคงท่ี ดังนั้น สาร  C มี

สมบัติดังกลาวจึงเปนของเหลว 
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สมบัติของแกสคือมีปริมาตรและรูปรางไมคงท่ี ดังนั้น สาร  B มีปริมาตรและ

รูปรางเปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุจึงเปนแกส 

แกสท้ังสองถังมีมวลเทากันคือ 20 กิโลกรัมแตปริมาตรของแกสจะ

เปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุคือมีปริมาตร 20 ลิตรและ 40 ลิตร ดังนั้น

มวลของแกสท้ังสองถังเทากันแตปริมาตรไมเทากัน 
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น้ําเปนของเหลว จึงมีปริมาตรคงท่ี และรูปรางเปล่ียนแปลงตามรูปรางของ

ภาชนะ จากรูป รูปรางของภาชนะท้ังสองถังเทากัน  ดังนั้นรูปรางของน้ําจึง

เหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลง  
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คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน เชน ถาแปงฝุนมี

สถานะเปนของเหลว ผิวหนาของแปงฝุน

จะตองมีระดับผิวหนาอยูในแนวราบ 

อาจใหเพ่ือนเทแปงฝุนลงในภาชนะแลว

สังเกตผิวหนาของแปงฝุน ซ่ึงจะพบวา

ผิวหนาของแปงฝุนไมไดรักษาระดับใน

แนวราบเหมือนน้ํา  ดังนั้นแปงฝุนจึงไมใช

ของเหลว 
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       หนวยท่ี 5 โลกและอวกาศ 
 

ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยที่ 5 โลกและอวกาศ 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 1 ดวงจันทรของ

เรา 

เรื่องท่ี 1 การข้ึนและตก

และรูปรางของดวงจันทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1.1 ดวงจันทรมีการ

ข้ึนและตกหรือไม อยางไร 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1.2 ในแตละวัน

มองเห็นดวงจันทรมรีูปราง

อยางไร 

 

 

 

 

• ดวงจันทรเปนดาวท่ีมีลักษณะ

คลายทรงกลม  เปนบริวารของ

โลก  

• ในคืนวันเพ็ญจะมองเห็นดวง

จันทรมีรูปรางคลายวงกลม มีสี

ขาวนวล มีรองรอยสีเทาแตงแตม 

• ดวงจันทรมีปรากฏการณการข้ึน

และตก ซึ่ ง เ กิดจากการ ท่ี โลก

หมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็ม

นาฬิกาเมื่อมองจากบริเวณเหนือ

ข้ัวโลกเหนือ ทําใหคนบนโลก

มองเห็นดวงจันทรปรากฏข้ึนจาก

ขอบฟาทางดานตะวันออกและลับ   

ขอบฟาทางดานตะวันตก 

• รูปรางของดวงจันทรท่ีมองเห็นบน

ทองฟาในแตละวันแตกตางกัน 

โดยชวงเวลาท่ีมองเห็นดวงจันทรมี

สวนสวางมากข้ึนจนสวางเต็มดวง 

เปนขางข้ึน สวนชวงเวลาท่ีสวน

สวางลดลง จนมืด ท้ังดวงเปน

ขางแรม 

มาตรฐาน ว 3.1 ป. 4 

1. อธิบายแบบรูป

เสนทางการข้ึนและ

ตกของดวง จันทร  

โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

2.  สรางแบบจําลองท่ี

อธิบายแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปราง

ป ร า ก ฏ ข อ ง       

ด ว ง จั น ท ร  แ ล ะ

พ ย า ก ร ณ รู ป ร า ง

ป ร า ก ฏ ข อ ง       

ดวงจันทร 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 2 ระบบ

สุริยะของเรา 

เรื่องท่ี 1 ระบบสุริยะ 

 

กิจกรรมท่ี 1 ระบบสุริยะมี

ลักษณะอยางไร 

• ระบบสุริยะเปนระบบ

ท่ีมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง

และมีดาวบริว าร โคจรอยู

โ ด ย ร อ บ  ร ะ บ บ สุ ริ ย ะ

ประกอบดวย ดวงอาทิตย 

และดาวเคราะห 8 ดวง ดาว

เคราะห    แตละดวงมีขนาด

และระยะทางเฉลี่ยจากดวง

อา ทิตย แ ตกต า ง กัน  ด า ว

เคราะห ท่ี อยู ไกลจากดวง

อาทิตยจึงมีคาบการโคจรหรือ

เวลาท่ีใชในการโคจรรอบดวง

อาทิตยมากกวาดาวเคราะห

ดวงอ่ืน  

• นอกจากนี้ ระบบสุริยะ

ยังประกอบดวย  ดาวเคราะห

แคระ ดาวเคราะหนอย ดาว

หาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ 

โคจรอยูรอบดวงอาทิตย 

มาตรฐาน ว 3.1   ป. 4 

3. สรางแบบจําลอง

แสดงองคประกอบของ

ระบบสุริยะ และอธิบาย

เปรียบเ ทียบคาบการ

โคจรของ  ดาวเคราะห

ตาง ๆ จากแบบจําลอง 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายแบบรูปการมองเห็นการข้ึนและตกของดวง

จันทร 

2. สรางแบบจําลองท่ีอธิบายและพยากรณการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรในแตละวัน 

 

แนวคิดสําคัญ  

ดวงจันทรมีปรากฏการณการข้ึนและตกและการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางอยางตอเนื่องและคงท่ีเปนแบบรูป 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป. 4 เลม 2   หนา 73-88 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 4 เลม 2 หนา 76-88  

3. โปรแกรมประยุกตทางดาราศาสตร เชน Lumos, 

The moon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  การข้ึนและตกและรูปรางของดวงจันทร 

คําสําคัญ  ดวงจันทร (Moon) โคจร (orbit) 

กิจกรรมท่ี 1.1  ดวงจันทรมีการข้ึนและตกหรือไม อยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2  ในแตละวันมองเห็นดวงจันทรมีรูปราง 

อยางไร 

 

 

 

 

   บทที่ 1 ดวงจันทรของเรา 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1.1 1.2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต   
S2 การวัด   

S3 การใชจํานวน   

S4 การจําแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล   

S7 การพยากรณ   
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   

S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป   

S14 การสรางแบบจําลอง   
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การสรางสรรค   

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ   
C3 การแกปญหา   

C4 การสื่อสาร   
C5 ความรวมมือ   
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูฟงการสนทนาอภิปรายของนักเรียนอยางตอเนื่อง พรอมบันทึกแนวคิดของนักเรียนไว เพ่ือนําไปใชในการจัดการ

เรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 
 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดท่ีถูกตอง 

• ดวงจันทรมีแสงในตัวเอง  

• ดวงจันทรโคจรรอบโลก 1 รอบ ใชเวลา 1 วัน 

• ดวงจันทรสังเกตไดเฉพาะตอนกลางคืนเทานั้น  

 

• ดวงจันทรท่ีปรากฏใหเห็นมีรูปรางเหมือนกันทุกวัน 

 

• ดวงจันทรไมมีแสงในตัวเอง 

• ดวงจันทรโคจรรอบโลก 1 รอบ ใชประมาณ 29.5 วัน 

• ในบางวัน อาจสังเกตดวงจันทรไดในเวลากลางวัน  

    (Hoang & Dunford, 2018) 

• ดวงจันทรท่ีปรากฏแตละวันมีรูปรางท่ีแตกตางกัน

(Hapkiewicz, 1992) 
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บทนี้เริ่มตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 
1. นําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนนําเสนอนิทานท่ีเก่ียวกับดวงจันทร  

จากนั้นครูสอบถามขอมูลเก่ียวกับดวงจันทรดวยคําถามดังนี้ 

1.1  ดวงจันทรในนิทานมีรูปรางอยางไร (นักเรียนตอบไดตามความคิด

ของตนเอง) 

1.3  ในอวกาศดวงจันทรมีรูปรางอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากดวง

จันทรท่ีมองเห็นบนทองฟา (นักเรียนตอบไดตามความคิดของ

ตนเอง) 

1.4 ดวงจันทรเก่ียวของกับเราหรือไม อยางไร  (นักเรียนตอบไดตาม

ความคิดของตนเอง)  

2. นักเรียนอภิปรายความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการข้ึนและตกของดวงอาทิตยท่ี

นักเรียนเคยสังเกต โดยอาจใชคําถามดังนี้ 

2.1 นักเรียนรู จั กปรากฏการณอะไรบ าง ท่ี เ ก่ียว กับดวงอาทิตย 

(ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงอาทิตย  กลางวัน และ

กลางคืน) 

2.2 นักเรียนรูจักปรากฏการณอะไรบางท่ีเก่ียวกับดวงจันทร (นักเรียน

ตอบไดตามความเขาใจของตนเอง แตเม่ือจบบทเรียนนักเรียนควร

ตอบไดวา ปรากฏการณการข้ึนและตกและปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร) 

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่อง ดวงจันทรของเรา โดยใหนักเรียนอาน

หนังสือเรียนบทท่ี 1 ของหนวยท่ี 5 หนา73 โดยเริ่มจากการอานช่ือบท

และจุดประสงคการเรียนรูประจําบท จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจ

ดวยคําถามดังนี้ 

3.1 เม่ือจบบทเรียนนักเรียนจะสามารถทําอะไรไดบาง (อธิบายแบบ

รูปการมองเห็นการข้ึนและตกของดวงจันทร และสรางแบบจําลอง

ท่ีอธิบายและพยากรณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรในแต

ละวัน) 

4. นักเรียนเปดหนังสือเรียนหนา 74 อานช่ือบท และแนวคิดสําคัญ โดยครู

อาจใชคําถาม ดังนี้  

4.1 ในบทนี้จะเรียนเรื่องอะไรบาง (ในบทนี้จะไดเรียนเรื่องปรากฏการณ

การข้ึนและตกและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร) 

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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5. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หนา 74 โดยใชวิธีอานตามความ

เหมาะสม แลวถามประเมินความเขาใจจากการอานทีละยอหนาตามแนว

คําถามดังตอไปนี้  

5.1 จากเนื้อเรื่องกลาวถึงดาวดวงใดบาง (ดวงอาทิตย โลก และดวง

จันทร) 

5.2 คนบนโลกสามารถสังเกตดวงจันทรไดชัดเจนในเวลาใด (ยามคํ่าคืน) 

5.3 นักเรียนคิดวา ปรากฏการณ มีความหมายวาอยางไร (นักเรียนตอบ

ไดตามความเขาใจของตนเอง ครูอาจใหนักเรียนชวยกันเปด

พจนานุกรมฉบับนักเรียน และใหความรูวา ปรากฏการณ หมายถึง 

สิ่งท่ีสําแดงหรือแสดงออกมาใหเห็น ) 

5.4 เม่ือสังเกตทองฟา นักเรียนเคยเห็นปรากฏการณของดวงจันทร

อยางไรบาง (ปรากฏการณการข้ึนและตกของ  ดวงจันทร และ

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปราง โดยนักเรียนอธิบาย

ปรากฏการณดังกลาวไดตามความเขาใจของตนเอง) 

6. ครูชักชวนนักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน ตั้งคําถามวานักเรียนรู

อะไรแลวบางเก่ียวกับดวงจันทรของเรา  

7. นักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 76 

โดยอาน ช่ือหนวย ช่ือบท  

8. นักเรียนอานคําถาม ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับ

คําถามแตละขอ จนแนใจวานักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง จึงให

นักเรียนตอบคําถาม โดยคําตอบของแตละคนอาจแตกตางกันได และ

อาจตอบถูกหรือผิดก็ได 

9. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีแนวคิด

เก่ียวกับการข้ึนและตกและรูปรางของดวงจันทรอยางไรบาง โดยยังไม

ตองเฉลยคําตอบท่ีถูกตองกับนักเรียน แตจะใหนักเรียนยอนกลับมา

ตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แลว ท้ังนี้ครูอาจบันทึกแนวคิด

คลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน แลวนํามาออกแบบการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขแนวคิดใหถูกตอง 
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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะวันออก                      ตะวันตก 
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เรื่องที่ 1 การขึ้นและตกและรูปรางของดวงจันทร   

ใ น เ รื่ อ ง นี้ นั ก เ รี ย น จ ะ ไ ด เ รี ย น รู เ ก่ี ย ว กั บ

ปรากฏการณการข้ึนและตกและการเปลี่ยนแปลงรูปราง

ของดวงจันทร ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวจะมีลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงท่ีตอเนื่องซํ้ากันทุกเดือนเปน วัฏจักร 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนท่ีท่ีสัมพันธกันของดวง

อาทิตย โลก และดวงจันทร 

2. สรางแบบจําลองและอธิบายปรากฏการณการข้ึน

และตกของดวงจันทร 

3. สร า ง แบบจํ า ลอง ท่ี อธิ บ ายและพย ากรณ

ปรากฏการณการ เปลี่ ยนแปลงรูปร างของ      

ดวงจันทรในแตละวัน 

4. พยากรณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร

ในแตละวัน 

เวลา 5 ช่ัวโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ลูกโลก ดินน้ํามัน ไมปลายแหลม ดินสอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป. 4 เลม 2   หนา 76-84 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป. 4 เลม 2  หนา 77-85 

3. โปรแกรมประยุ กตทางดาราศาสตร  เ ช น 

steralium
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (10 นาที) 

 

1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียนชมวีดิทัศนหรือรูปนักบินอวกาศ

บนดวงจันทร จากนั้นตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับ     ดวงจันทร 

โดยใชคําถามดังนี้ 

1.1 ดาวดวงแรกท่ีนักบินอวกาศเดินทางไปลงบนดาวดวงนี้คือดาวอะไร 

(ดวงจันทร) 

1.2  เหตุใดนักดาราศาสตรจึงใหความสนใจดาวดวงนี้ (นักเรียนตอบได

ตามความคิดของตนเอง) 

1.3 นักเรียนอยากรูอะไรเก่ียวกับดวงจันทรอีกบาง (นักเรียนตอบไดตาม

ความคิดของตนเอง) 

ครูเชื่อมโยงสูการเรียนเรื่องการข้ึนและตกและรูปรางของดวงจันทร โดย

กลาววา จากคําถามของนักเรียนอาจหาคําตอบไดเม่ือนักเรียนอานเรื่อง

การข้ึนและตกและรูปรางของดวงจันทร 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (40 นาที) 
 

2. นักเรียนอาน ช่ือเรื่อง และคําถามใน คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 

76 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบ ครูบันทึกคําตอบ

ของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบหลังการอานเรื่อง 

3. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครูอาจให

นักเรียนอธิบายความหมายตามความเขาใจ และชักชวนใหหา

ความหมายท่ีถูกตองจากการอานเนื้อเรื่อง 

4. ครูชวนนักเรียนอานเนื้อเรื่อง โดยฝกการอานตามวิธีท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายใจความสําคัญตาม

แนวคําถามดังนี้  

4.1 ดวงจันทรมีลักษณะอยางไร (ดวงจันทรมีลักษณะคลายทรงกลม มี

พ้ืนผิวขรุขระเปนหลุมบอ)  

4.2 เหตุใดดวงจันทรจึงเปนบริวารของโลก (เพราะ ดวงจันทรเคลื่อนท่ี

หรือโคจรรอบโลก) 

4.3 ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทรมีการเคลื่อนท่ีสัมพันธกันอยางไร 

(ดวงจันทรหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกในทิศทางทวนเข็ม

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 

     นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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นาฬิกา ขณะท่ีโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรไปรอบดวงอาทิตย ใน

ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เม่ือสังเกตจากบริเวณเหนือข้ัวโลกเหนือ) 

ครูอาจใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ แสดงการเคลื่อนท่ีท่ีสัมพันธกัน

ของดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร โดยใหนักเรียน จัดกลุม กลุมละ 3 

คน แสดงบทบาทสมมติตามท่ีกําหนด 

4.4 บนดวงจันทรมีกระตาย หรือตากับยายจริงหรือไม เพราะเหตุใด 

(ไมมีจริง เพราะ สิ่งท่ีมองเห็นคือรองรอยสีเทา ซ่ึงบางคนอาจ

จินตนาการเปนรูปรางแตกตางกัน  เชน กระตาย) 

4.5 ความสวางของทองฟาในคืนท่ีมีดวงจันทรเต็มดวงเปนอยางไร 

เก่ียวของกับการมองเห็นอยางไร (ทองฟาจะสวางกวาคืนอ่ืน ๆ 

สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ ชัดเจน) 

4.6 รูปรางของดวงจันทรเก่ียวของกับความสวางของทองฟาอยางไร 

(รูปรางของดวงจันทรเก่ียวของกับความสวางของทองฟา โดยถา

รูปรางของดวงจันทรเปนเสี้ยวขนาดใหญจนเต็มดวง จะมองเห็น

ดวงจันทรมีสวนสวางมาก จึงทําใหทองฟาสวางไปดวย แตถา

รูปรางของดวงจันทรเปนเสี้ยว ขนาดเล็กจนมืดไปท้ังดวง จะ

มองเห็นดวงจันทรมีสวนสวางนอย หรือมองไมเห็นเลย จึงทําให

ทองฟาสวางนอยลงไปดวยเชนกัน) 

4.7 ถานักเรียนจะออกไปดูดาว ควรเลือกดูในคืนท่ี ดวงจันทรมีรูปราง

เปนอยางไร เพราะเหตุใด (นักเรียนสามารถตอบไดตามความคิด

ของตนเอง แตคําตอบและเหตุผลควรสอดคลองกัน เชน เลือก

สังเกตทองฟาในคืนท่ีดวงจันทรเปนเสี้ยวขนาดเล็กหรือมองไมเห็น

ดวงจันทรเลย เนื่องจากทองฟาไมสวางมีแสงรบกวนนอยจึงเห็น

ดาวตาง ๆ ชัดเจน) 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 
 

5. ครูชักชวนนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องท่ีรูปรางของดวงจันทรก็มีผลตอ

ความสวางของทองฟา 

6. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 77 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนในรู

หรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบตอนทํากิจกรรมคิดกอนอานซ่ึงครูบันทึกไว 

8. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน โดยทบทวนสาเหตุ

การเกิดปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงอาทิตย วาเกิดจากการ

ในครั้ ง ถัดไป นักเรียนจะได ทํา

กิจกรรมท่ี 1.1 ดวงจันทรมีการข้ึนและ

ตกหรือไม  อยางไรผานการสัง เกต

เสนทางการข้ึนและตกของดวงจันทร 

ซ่ึงกิจกรรมนี้จะมีวีดิทัศนประกอบการ

เรียนการสอน ดังนั้นครูควรเตรียมหา

อุปกรณเพ่ือเปดวีดิทัศนดังกลาว 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 
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หมุนรอบตัวเองของโลก จากนั้น กระตุนใหนักเรียนสงสัยวา การหมุน

รอบตัวเองของโลก ทําใหเกิดปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทร

ดวยหรือไม  อยางไร และ ในแตละวันมองเห็นดวงจันทร มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางอยางไร ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดาน

โดยยังไมเฉลยคําตอบแตชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบจากการทํา

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

 

ดวงจันทรเปนดาวบริวารของโลก ซ่ึงเปนวัตถุท่ีมีรูปรางคลายทรงกลม เม่ือมองจากบนโลกจะมองเห็น   

ดวงจันทรมีรูปรางคลายวงกลม เนื่องจากดวงจันทรอยูไกลจากโลกมาก โดยเฉพาะในคืนวันเพ็ญหรือข้ึน 15 

คํ่า จะมองเห็นดวงจันทรมีรูปรางคลายวงกลม สวางเต็มดวง สวนรองรอยสีเทาท่ีเราสังเกตเห็นบนดวง

จันทร รองรอยเหลานี้คือหลุมบอบนดวงจันทร ซ่ึงเกิดจากการพุงชนของอุกกาบาต เนื่องจากดวงจันทรมี

บรรยากาศนอยมาก จนอาจกลาวไดวา ดวงจันทรไมมีชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเม่ืออุกกาบาตพุงเขาสูชั้น

บรรยากาศและเคลื่อนท่ีสูพ้ืนดวย   แรงดึงดูดของดวงจันทรจึงไมเกิดการลุกไหม อุกกาบาตจึงพุงชนพ้ืนผิว

ของดวงจันทร  นอกจากนี้พ้ืนผิวของ      ดวงจันทรยังมีลักษณะแตกตางกันมาก บริเวณท่ีมีสีออนจะเปน

พ้ืนท่ีสูง สวนบริเวณท่ีมีสีเขมจะเปนพ้ืนท่ีท่ีต่ํากวา และการท่ีพ้ืนผิวบริเวณนี้มีสีเขมเกิดจากการท่ีเกิดการ

ปะทุของลาวา เม่ือ 3-4 พันลานปกอน ดังนั้น พ้ืนผิวของ   ดวงจันทรบริเวณนี้จึงมีหินท่ีมีสีแตกตางจาก

บริเวณอ่ืน (Hoang & Dunford, 2018) 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

ดวงจันทรหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลก ขณะท่ีโลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวง

อาทิตย ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเม่ือสังเกตจากบริเวณเหนือข้ัวโลกเหนือ 

ในคืนวันเพ็ญจะมองเห็นดวงจันทรมี

รูปรางกลม สวางเต็มดวง และ

มองเห็นรองรอยสีเทารูปรางคลาย

กระตาย 
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กิจกรรมที่ 1.1 ดวงจันทรมีการขึ้นและตกหรือไม อยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตเพ่ือหาคําตอบวา

สิ่งของใดจมหรือลอยน้ํา โดยอธิบายและใชวิธีการสืบเสาะ

เพ่ือตอบคําถามท่ีสงสัย 

เวลา  2  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

        สรางแบบจําลองและอธิบายปรากฏการณการข้ึน

และตกของดวงจันทร 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/หอง 

คอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตสําหรับเปดวีดิทัศนการข้ึน

และตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว  

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1.  ลูกโลก  1 ใบ 

2.  ดินน้ํามัน 2 สี สีละ 1 กอน 

3. ไมปลายแหลม 1 แทง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

 S1 การสังเกต  

 S8 การลงความเห็นจากขอมูล  

 S14 การสรางแบบจําลอง 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

 C1 การคิดอยางสรางสรรค 

 C4 การสื่อสาร 

 C5 ความรวมมือ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป. 4 เลม 2   หนา 78-80 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป. 4 เลม 2   หนา 78-81 

3. วีดิทัศนการข้ึนและตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร และ

ดาว หรือเขา URL : http://ipst.me/7845  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ipst.me/7845
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูถามคําถามเพ่ือทบทวนความรูพ้ืนฐานและตรวจสอบความรูเดิม

เก่ียวกับปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงอาทิตยและดวงจันทร โดย

ใชคําถามดังนี้ 

1.1 ดวงอาทิตยมีปรากฏการณการข้ึนและตกหรือไม อยางไร (ดวง

อาทิตยข้ึนและตก โดยจะปรากฏข้ึนทางดานทิศตะวันออก และ

ตกทางดานทิศตะวันตกเสมอ)  

1.2 ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงอาทิตย เกิดจากสาเหตุใด 

(การหมุนรอบตัวเองของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เม่ือมอง

จากบริเวณเหนือข้ัวโลกเหนือ) 

1.3 ดวงจันทรมีปรากฏการณการข้ึนและตกหรือไม อยางไร (นักเรียน

ตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

1.4 ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทร เกิดจากสาเหตุใด 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง แตเม่ือเรียนจบแลว

นักเรียนควรตอบไดวา ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทร

เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เม่ือ

มองจากบริเวณเหนือข้ัวโลกเหนือ) 

2. ครูชักชวนนักเรียนใหคิดและเสนอวิธีหาคําตอบวา ปรากฏการณการข้ึน

และตกของดวงจันทรนาจะเกิดจากสาเหตุใด ครูยังไมเฉลยคําตอบ แต

ชักชวนนักเรียนใหหาคําตอบจากการทํากิจกรรม 

3. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม ดวงจันทรมีการข้ึนและตกหรือไม อยางไร 

และ ทําเปนคิดเปน โดยรวมกันอภิปรายทีละประเด็นเพ่ือตรวจสอบ

ความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงค ในการทํากิจกรรมโดยใชคําถามดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทร) 

3.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สรางแบบจําลอง) 

3.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายปรากฏการณการข้ึน

และตกของดวงจันทร) 

ครูใหนักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 78 

และ อานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม ครูยังไมแจกวัสดุอุปกรณแก

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสําคัญ ครูยังไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

ห า คํ า ต อ บ ท่ี ถู ก ต อ ง จ า ก

กิจกรรมตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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นักเรียน แตนํามาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง ทบทวนวิธีใชและขอ

ควรระวังในการใช 

4. นักเรียนอาน ทําอยางไร ทีละขอแลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนตามความเขาใจโดยครูอาจชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บนกระดาน

และรวมกันอภิปรายเพ่ิมเติมตามแนวคําถามดังตอไปนี้ 

4.1 นักเรียนตองคาดคะเนเก่ียวกับสิ่งใด (จะมองเห็นดวงจันทรมี

เสนทางการข้ึนและตกอยางไร) 

4.2 เม่ือนักเรียนดูวีดิทัศนนักเรียนตองทําอะไรบาง (สังเกตเสนทาง

การข้ึนและตกของดวงจันทร เปรียบเทียบกับท่ีคาดคะเนไว และ

อภิปรายถึงสาเหตุการเกิดปรากฏการณนี้ บันทึกผล)  

4.3 นักเรียนตองทําอะไรอีกบาง (ออกแบบแบบจําลอง บันทึกผล 

จากนั้นสรางแบบจําลองตามท่ีออกแบบไว) 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรม ครูใหนักเรียนเริ่มทํา

กิจกรรมโดยคาดคะเนวา จะมองเห็นดวงจันทรมีเสนทางการข้ึนและ

ตกอยางไร แลวบันทึกผลการคาดคะเน ดวยการวาดรูปและเขียน

คําอธิบายลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 78  

6. ครูเปดวีดิทัศนการข้ึนและตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว 

หรือใชสมารตโฟน แสกนไปท่ี QR code เพ่ือเปดวีดิทัศน จากนั้น ให

นักเรียนสังเกตเสนทางการข้ึนและตกของดวงจันทร บันทึกผลการ

สังเกต (S1) จากนั้น ครูกระตุนใหนักเรียนอภิปรายเก่ียวกับสาเหตุการ

เกิดปรากฏการณดังกลาว (S8) โดยครูอาจใชคําถามในการอภิปราย 

ดังนี้ 

6.1 เม่ือสังเกตดวงจันทรจากอวกาศ (ภาพจากวีดิทัศนในชวงแรก) 

ดวงจันทรมีปรากฏการณการข้ึนและตกหรือไม อยางไร (ไมมี

ปรากฏการณการข้ึนและตก โดยดวงจันทรมีการเคลื่อนท่ีรอบ

โลก ขณะท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง) 

6.2 เม่ือสังเกตจากบนโลก ดวงจันทรมีปรากฏการณการข้ึนและตก

หรือไม อยางไร (ดวงจันทรมีการข้ึนและตก โดยดวงจันทรจะ

ปรากฏข้ึนทางดานตะวันออก และดูเหมือนเคลื่อนท่ีไปบน

ทองฟา จากนั้นดวงจันทรลับขอบฟาทางดานตะวันตก) 

6.3 ปรากฏการณดังกลาว ใชระยะเวลาเทาใด (ประมาณ 12 ชั่วโมง 

หรือ 1 คืน) 

     นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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6.4 จากวีดิทัศน เม่ือโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบซ่ึงใชเวลา 1 วัน ดวง

จันทรมีการเคลื่อนท่ีหรือไม อยางไร (ดวงจันทรมีการเคลื่อนท่ี 

โดยเม่ือโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบซ่ึงใชเวลา 1 วัน ดวงจันทรมี

การโคจรรอบโลกไดระยะทางเพียงเล็กนอย) 

หากนักเรียนไมสามารถตอบได ครูอาจอธิบายเพ่ิมเติมวา โลกหมุน

รอบตัวเองใชเวลา 1 วัน ขณะท่ีดวงจันทรโคจรรอบโลกใชเวลา

ประมาณ 30 วัน ดังนั้น ใน 1 วัน ดวงจันทรจะโคจรรอบโลกไปไดเปน

ระยะทางประมาณ 1/30 รอบ หรือเคลื่อนท่ีไปไดเพียงเล็กนอย 

6.5 ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทรซ่ึงเกิดข้ึนภายใน 1 

วันนาจะเกิดจากสาเหตุใด (การหมุนรอบตัวเองของโลก) 

นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง โดยครูยังไมเฉลย

คําตอบ แต ใหนัก เรียนหาคําตอบรวม กันจากการสร า ง

แบบจําลองในกิจกรรม 

7. ครูใหนักเรียนออกแบบแบบจําลองโดยใชวัสดุอุปกรณท่ีกําหนดใหเพ่ือ

อธิบายการเกิดปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทร บันทึกผล 

(C1) จากนั้นเริ่มสรางแบบจําลองการข้ึนและตกของดวงจันทรตาม

ความเขาใจของตนเอง (S14) (C5) โดยครูอาจเนนย้ํากับนักเรียนวา 

แบบจําลองท่ีนักเรียนสรางข้ึน ตองแสดงใหเห็นวาคนท่ีอยูบนโลกซ่ึง

หมุนรอบตัวเอง จะเห็น ดวงจันทรมีการเคลื่อนท่ีอยางไร 

8. ครูสํารวจแบบจําลองของแตละกลุมแลวเลือกแบบจําลองท่ีมีแนวคิด

แตกตางกัน 2 – 3 กลุมเพ่ือใหนําเสนอหนาชั้นเรียน (C4) 

9. นักเรียนอาจนําเสนอแนวคิดวา ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวง

จันทร เ กิดจากการท่ีดวงจันทร โคจรรอบโลก ครูแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนนี้ โดยจัดกลุมนักเรียนกลุมละ 3 คน กําหนดให  แตละ

คนแทน ดวงอาทิตย  โลก และดวงจันทร แลวแสดงบทบาทสมมต ิ

แสดงการเคลื่อนท่ีท่ีสัมพันธกันของดาวเหลานี้อีกครั้ง จากนั้นให

นักเรียนสังเกตวา นักเรียนท่ีแสดงเปนโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทาง

ทวนเข็มนาฬิกาเม่ือมองจากบริเวณเหนือศีรษะ  1 รอบซ่ึงนับเปน

เวลา 1 วัน จะมองเห็นดวงจันทรเปนอยางไร ดวงจันทรโคจรรอบโลก

ไปไดเพียงเล็กนอยหรือเปนระยะทางประมาณ 1/30 รอบ (นักเรียนท่ี

แสดงเปนโลก จะมองเห็นดวงจันทรปรากฏข้ึนทางดานหนึ่งและลับ

สายตาไปอีกดานหนึ่ง)  

 

1. นักเรียนท่ีมีสมรรถนะสูง ครูอาจใหนักเรียน

ยายตําแหนงของดวงจันทรไปตามแนวโคจร

ของดวงจันทร รอบโลก เ พ่ืออธิบายการ

มองเห็นดวงจันทรในเวลากลางวัน หรือครูอาจ

ใหนักเรียนปนดินน้ํามันเพ่ือแทนดาวแลวเพ่ิม

ลงในแบบจําลอง เพ่ืออธิบายปรากฏการณข้ึน

และตกของดาวเพ่ิมเติม 

2. นักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ ครูอาจ

ใหเวลาในการทํากิจกรรม หรือทบทวนความรู

พ้ืนฐานท่ีเรียนมาแลวตอน ป.3 เก่ียวกับ

ปรากฏการณท่ีเกิดจากการหมุนรอบตัวเอง

ของโลกวา ปรากฏการณการข้ึนและตกของ        

ดวงอาทิตย เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของ

โลก โดยคนบนโลกจะเคลื่อนท่ีไปพรอมกับโลก

ขณะท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง จะมองเห็นดวง

อาทิตยปรากฏข้ึนจากขอบฟาและลับขอบฟา

ทางดานตะวันตก และการท่ีโลกมีลักษณะ

คลายทรงกลม ทําใหโลกดานท่ีไดรับแสงจาก

ดวงอาทิตยหรือดานท่ีหันเขาหาดวงอาทิตย 

เปนเวลากลางวัน สวนดานท่ีไมไดรับแสงจาก

ดวงอาทิตยเปนเวลากลางคืน 

 

ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูสําหรับ

นักเรียนท่ีมีสมรรถนะแตกตางกัน 
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10. ครูใชแบบจําลอง ดังรูป เพ่ืออภิปรายรวมกับนักเรียนเก่ียวกับการเกิด

ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทร โดยใชแนวคําถาม ดังนี้ 

10.1 จากแบบจําลอง ขณะท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ คนบนโลกจะ

มองเห็นดวงจันทรตลอด ใน 1 วันหรือไม อยางไร (คนบนโลกไม

สามารถมองเห็นดวงจันทรไดตลอดใน 1 วัน แตจะมองเห็นดวง

จันทร เม่ือคนบนโลกอยูในตําแหนงท่ีหันเขาหาดวงจันทร หรือ

มองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืน) 

10.2 จากแบบจําลอง ดังรูป คนบนโลกจะมองเห็นปรากฏการณการ

ข้ึนและตกของดวงอาทิตยและดวงจันทรเหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร (เหมือนกัน คือ จะมองเห็นเหมือนดวงอาทิตยและดวง

จันทร เคลื่อนท่ีไปบนทองฟา โดยปรากฏข้ึนทางดานทิศ

ตะวันออกและลับขอบฟาทางดานทิศตะวันตก แตแตกตางกัน 

ตรงชวงเวลาท่ีสังเกต) 

10.3 ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทรเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง

และมีลักษณะซํ้าแบบเดิมจนเปนแบบรูปหรือไม เพราะเหตุใด 

(เปนแบบรูปเนื่องจาก คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทรปรากฏ

ข้ึนทางดานทิศตะวันออกและลับขอบฟาทางดานทิศตะวันตกทุก

วันแบบเดิมจึงเปนแบบรูป) 

11. ครู และนั ก เ รี ยนร วม กันอภิป ร ายและลงข อส รุ ป ร ว ม กันว า 

ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทรเกิดจากการหมุนรอบ

ตัวเองของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเม่ือมองจากบริเวณเหนือข้ัว

โลกเหนือ ทําใหคนบนโลกมองเห็นดวงจันทรปรากฏข้ึนทางดาน

ตะวันออกและลับขอบฟาทางดานตะวันตกหมุนเวียนซํ้าเดิมทุกวัน

เปนแบบรูป (S13) 

12. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถาม

เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตองตามท่ีเฉลยทาย

กิจกรรมนี้  

13. ครูใหนักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูใหนักเรียน

อาน ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

14. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

รูป แบบจําลองอธิบายปรากฏการณการข้ึน

และตกของดวงจันทร 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมท่ี 1.2 ในแตละวันมองเห็นดวง

จันทรมีรูปรางอยางไร ผานการสังเกต 

ดวงจันทรบนทองฟาและจากวีดิทัศน ซ่ึง

ครูไดวางแผนลวงหนาโดยใหนักเรียน

สังเกตดวงจันทรในวันตาง ๆ 7 วันซ่ึง

ต อ เนื่ อ ง ท้ั ง เ ดื อน  โ ดยครู ใ ช ปฏิ ทิ น

จันทรคติ เพ่ือกําหนดวันท่ีนักเรียนตองไป

สังเกต เชน  

• ข้ึน 15 คํ่า (เวลาประมาณ 19.30 น.) 

• แรม 5 คํ่า (เวลาประมาณ 7.30 น.) 

• แรม 10 คํ่า (เวลาประมาณ 8.00 น.) 

• แรม 15 คํ่า (สังเกตไมเห็นดวงจันทร) 

• ข้ึน 5 คํ่า (เวลาประมาณ 19.00 น.) 

• ข้ึน 10 คํ่า (เวลาประมาณ 20.00 น.) 

• ข้ึน 15 คํ่า ของเดือนถัดไป (เวลา

ประมาณ 20.00 น.) 

น อ ก จ า ก นี้ กิ จ ก ร ร ม นี้ ยั ง มี วี ดิ ทั ศ น

ประกอบการเรียนการสอน ดังนั้นครูควร

เตรียมหาอุปกรณเพ่ือเปดวีดิทัศนดังกลาว 
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15. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง และบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงจันทรปรากฏข้ึนบนทองฟาทางดานตะวันออก และลับขอบฟาทางดานตะวันตกเชนเดียวกับดวงอาทิตย 

การท่ีดวงจันทรโคจรรอบโลกและหมุนรอบตัวเองทําใหรูปรางของดวงจันทรหรือสวนสวางของ ดวงจันทรท่ีปรากฏ

แกคนบนโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เวลาท่ีดวงจันทรข้ึนในแตละคืนจะชาลงประมาณ 50 นาที เพราะดวงจันทร

โคจรรอบโลกไปทางเดียวกับการหมุนรอบตัวเองของโลก โดยดวงจันทรโคจรรอบโลกใชเวลา 27.3 วัน ดังนั้น บาง

วันเราจึงเห็นดวงจันทรอยูบนทองฟาในเวลากลางวัน 

 

 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

สรางแบบจําลองและอธิบายปรากฏการณ 
การข้ึนและตกของดวงจันทร 

นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ

ของตนเอง 

ดวงจันทรปรากฏข้ึนบนทองฟา

ทางดานตะวันออกและลับขอบฟา

ทางดานตะวันตก หมุนเวียนซํ้าเดิม

ทุกวัน 

การหมุนรอบตัวเองของโลก 
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ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทรเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกใน

ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเม่ือมองจากบริเวณเหนือข้ัวโลกเหนือ ทําใหคนบนโลกมองเห็น

ดวงจันทรปรากฏข้ึนบนทองฟาทางดานตะวันออกและลับขอบฟาทางดานตะวันตก 

และเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองอยางตอเนื่อง ปรากฏการณนี้จึง หมุนเวียนซํ้าเดิมเปน

แบบรูปทุกวัน 
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ปรากฏการณท่ีมองเห็นเหมือนดวงจันทรปรากฏข้ึนบนทองฟาทางดานตะวันออก

แลวเคล่ือนท่ีสูงข้ึนและลับขอบฟาทางดานตะวันตก  

ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทร เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกใน

ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเม่ือมองจากบริเวณเหนือข้ัวโลกเหนือ ทําใหคนบนโลกมองเห็น

ดวงจันทรปรากฏข้ึนทางดานตะวันออกและตกทางดานตะวันตก และเนื่องจากโลก

หมุนรอบตัวเองอยางตอเนื่อง ปรากฏการณนี้จึงหมุนเวียนซํ้าเดิมเปนแบบรูปทุกวัน 

ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทรเปนแบบรูป เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง

อยางตอเนื่อง ทําใหคนบนโลกมองเห็นปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทร

หมุนเวียนซํ้าเดิมเปนแบบรูปทุกวัน 

การหมุนรอบตัวเองของโลก 

ปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทร เกิดจาก

การหมุนรอบตัวเองของโลก  
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                      คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรู

ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.1 ดวงจันทรมีการข้ึนและตกหรือไม อยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การคิดอยางสรางสรรค  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การวาดหรือ

บรรยายการ

เปลี่ยนแปลง

ตําแหนงของดวง

จันทรจากวีดิทัศน 

สามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ของขอมูลเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงตําแหนง

ของดวงจันทรจากวีดิ

ทัศนไดดวยตนเอง  

 

สามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ของขอมูลเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงตําแหนง

ของดวงจันทรจากวีดิ

ทัศนได จากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน หรือมี

การเพ่ิมเติมความ

คิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ตําแหนงของดวงจันทรจากวีดิ

ทัศนได แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S8 การลงความเห็น

จากขอมูล 

 

 

ลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวา การ

มองเห็นเสนทาง

การข้ึนและตกของ

ดวงจันทรเกิดจาก

การหมุนรอบ

ตัวเองของโลก 

สามารถลงความเห็น

จากขอมูลไดวา การ

มองเห็นเสนทางการ

ข้ึนและตกของดวง

จันทรเกิดจากการ

หมุนรอบตัวเองของ

โลกไดอยางถูกตอง ได

ดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็น

จากขอมูลไดวา การ

มองเห็นเสนทางการ

ข้ึนและตกของดวง

จันทรเกิดจากการ

หมุนรอบตัวเองของ

โลกไดอยางถูกตอง 

จากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวา การมองเห็น

เสนทางการข้ึนและตกของ

ดวงจันทรเกิดจากการ

หมุนรอบตัวเองของโลก แมวา

จะไดรับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

S13 การสราง

แบบจําลอง 

อธิบายการเกิด

ปรากฏการณการ

ข้ึนและตกของดวง

จันทร โดยใช

แบบจําลองท่ีสราง

ข้ึน 

สามารถอธิบายการ

เกิดปรากฏการณการ

ข้ึนและตกของดวง

จันทร โดยใช

แบบจําลองท่ีสรางข้ึน 

ไดดวยตนเองอยาง

ถูกตอง 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวย

แนะนําจึงจะสามารถ

อธิบายการเกิด

ปรากฏการณการข้ึน

และตกของดวงจันทร 

โดยใชแบบจําลองท่ี

สรางข้ึนได 

ไมสามารถสามารถสามารถ

อธิบายการเกิดปรากฏการณ

การข้ึนและตกของดวงจันทร 

โดยใชแบบจําลองท่ีสรางข้ึน

ได แมวาจะมีครูหรือผูอ่ืนให

คําแนะนํา 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C1 การคิด

อยาง

สรางสรรค 

ออกแบบและสราง

แบบจําลอง  เพ่ือ

อธิบายการเกิด

ปรากฏการณการ

ข้ึนและตกของดวง

จันทร 

สามารถออกแบบ และ

สรางแบบจําลองแสดง

ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทร เพ่ือ

อธิบายการเกิดไดดวย

ตนเองอยางถูกตอง 

สามารถออกแบบ และ

สรางแบบจําลองแสดง

ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทร เพ่ือ

อธิบายการเกิดได โดย

ตองอาศัยการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสามารถ

ออกแบบ และสราง

แบบจําลองแสดง

ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทร เพ่ือ

อธิบายการเกิด แมวาจะ

ไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 

C4 การสื่อสาร นําเสนอขอมูลจาก

การออกแบบและ

สรางแบบจําลอง  

เพ่ืออธิบายการเกิด

ปรากฏการณการ

ข้ึนและตกของดวง

จันทรเพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการออกแบบและ

สรางแบบจําลอง  เพ่ือ

อธิบายการเกิด

ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทรเพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจไดดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการออกแบบและ

สรางแบบจําลอง  เพ่ือ

อธิบายการเกิด

ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทรเพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจได  โดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

จากการออกแบบและ

สรางแบบจําลอง  เพ่ือ

อธิบายการเกิด

ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทรเพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจได แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืน             

ในการอภิปรายและ

สรางแบบจําลอง  

เพ่ืออธิบายการเกิด

ปรากฏการณการ

ข้ึนและตกของดวง

จันทร รวมท้ัง

ยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการอภิปรายและ

สรางแบบจําลอง  เพ่ือ

อธิบายการเกิด

ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทร  รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนตั้งแตเริ่มตนจน

สําเร็จ 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการอภิปรายและ

สรางแบบจําลอง  เพ่ือ

อธิบายการเกิด

ปรากฏการณการข้ึนและ

ตกของดวงจันทร  รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน บางชวงเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดตลอดเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1.2 ในแตละวันมองเห็นดวงจันทรมีรูปรางอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตดวงจันทรบนทองฟา

และ   จากวีดิทัศน และสรางแบบจําลอง เพ่ืออธิบายแบบ

รูปการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรในแตละวัน และ

พยากรณปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวง

จันทรในแตละวัน 

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สรางแบบจําลองท่ีอธิบายและพยากรณปรากฏการณ

การเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรในแตละวัน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/หอง 

คอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตสําหรับเปดวีดิทัศนการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรใน 3 เดือน 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

ดินสอสี 1 กลอง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S7 การพยากรณ  

S14 การสรางแบบจําลอง 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป. 4 เลม 2 หนา 81-83 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป. 4 เลม 2 หนา 82-85 

3. วีดิทัศนการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรใน 3 เดือน 

หรือ URL : http://ipst.me/7846  

 

 

 

 

4. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง ดวงจันทรแต

ละวันปรากฏรูปรางอยางไรบาง http://ipst.me/8057 

 

   

 

 

http://ipst.me/7846
http://ipst.me/8057
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับดวงจันทรโดยนํารูป

วาดดวงจันทรท่ีนักเรียนเคยเห็นในกิจกรรมสํารวจความรูกอน

เรียนมานําเสนอเพ่ือสรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปรางของดวงจันทร ซ่ึง

อาจสรุปแนวคิดไดดังตอไปนี้ ดวงจันทรสวางท้ังดวง ดวงจันทรมี

รูปรางเปนเสี้ยว ดวงจันทรมีรูปกระตาย เปนตน จากนั้น ใช

คําถามดังนี้ 

1.1 เรามองเห็นดวงจันทรในแตละวัน เหมือนหรือแตกตางกัน

หรือไม อยางไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง 

แต เ ม่ื อ เ รี ยนจบควรตอบ ได ว า  ด ว งจั นทร มี รู ป ร า ง

เปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน) 

1.2 ถาวันนี้เปนวันท่ีดวงจันทรเต็มดวง อีกก่ีวันจึงจะเห็นดวง

จันทรเต็มดวงอีกครั้งหนึ่ง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ

ของตนเอง แตเม่ือเรียนจบควรตอบไดวา ประมาณ 30 วัน)  

คําตอบของนักเรียนอาจเหมือนหรือแตกตางกันก็ได ท้ังนี้ครู

ชักชวนนักเรียนใหมารวมกันหาคําตอบท่ีถูกตองจากการทํา

กิจกรรมตอไป 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรมในแตละวันมองเห็นดวงจันทรมีรูปราง

อยางไรและ ทําเปนคิดเปน โดยรวมกันอภิปรายทีละประเด็นเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงค ในการทํากิจกรรมโดย

ใชคําถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลง

รูปรางของดวงจันทรในแตละวัน) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สรางแบบจําลอง) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายและพยากรณ

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรในแตละ

วัน) 

นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 82  

3. นักเรียนอาน ทําอยางไร ขอ 1-2 แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนตามความเขาใจโดยครูอาจชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บนกระดานและ

นําอภิปรายตามแนวคําถามดังตอไปนี้ 

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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3.1 นักเรียนจะตองแบงหนาท่ีกันสังเกตและบันทึกรูปรางของดวง

จันทรท้ังหมดก่ีวัน (7 วัน) 

3.2 นักเรียนจะสังเกตดวงจันทรวันใดบาง (วันข้ึน 15 คํ่า แรม 5 คํ่า 

แรม 10 คํ่า แรม 15 คํ่า ข้ึน 6 คํ่า ข้ึน 9 คํ่า และข้ึน 15 คํ่า ของ

เดือนถัดไป) 

3.3 นักเรียนจะทราบไดอยางไรวาวันเหลานี้เปนวันท่ีเทาใด (ดูจาก

ปฏิทิน) 

3.4 เม่ือนักเรียนบันทึกผลการสังเกตดวงจันทรครบท้ัง 7 วัน แลว

นักเรียนตองทําอะไรตอไป (ออกแบบและสรางแบบจํา ลอง

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร บันทึกผล) 

3.5 นักเรียนสามารถสรางแบบจําลองเปนแบบใด และใชวัสดุอะไรได

บาง (นักเรียนตอบไดตามความคิดสรางสรรคของตนเอง เชน 

สรางแบบจําลองโดยการวาดรูปลงบนกระดาษวาดเขียน สราง

แบบจําลองโดยการปน ดวยดินน้ํามัน หรือใชวัตถุ เชน คุกก้ีสอด

ใสครีมสีขาว และแกวน้ํา ตัวอยางดังรูป) 

4. เม่ือแนใจวานักเรียนสามารถทํากิจกรรมได ครูใหนักเรียนเริ่มทํา

กิจกรรม โดยนําผลการสังเกตดวงจันทรตามท่ีครูมอบหมายใหนักเรียน

สังเกตรูปรางของดวงจันทรบนทองฟาในวันข้ึน 15 คํ่า แรม 5 คํ่า แรม 

10 คํ่า แรม 15 คํ่า ข้ึน 5 คํ่า ข้ึน 10 คํ่า และข้ึน 15 คํ่า ของเดือน

ถัดไปมาลวงหนา (S1) แลวนําผลการสังเกตมาอภิปรายรวมกันในชั้น

เรียน  เพ่ือออกแบบและสรางแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงรูปรางของ

ดวงจันทร (S14) จากนั้นรวมกันอภิปรายรูปรางของดวงจันทร โดยครู

สามารถใชตัวอยางคําถามดังนี้ 

4.1 รูปรางของดวงจันทรในแตละวันเปนอยางไร  (รูปรางของดวง

จันทรในแตละวันแตกตางกัน ดังนี้ บางวันเปนเสี้ยวเล็ก ๆ  บางวันเปน

เสี้ยวใหญ บางวันคลายครึ่งวงกลม และบางวันคลายวงกลม  

4.2 รูปรางของดวงจันทรสังเกตเห็นไดอยางไร (รูปรางของ    ดวง

จันทรสังเกตเห็นไดจากสวนสวางของดวงจันทร) 

4.3 ดวงจันทรในวันข้ึน 15 คํ่า หรือวันเพ็ญมีลักษณะอยางไร (ดวง

จันทรในคืนวันเพ็ญมีรูปรางคลายวงกลม และสวางเต็มดวง) 

4.4 ในชวงขางแรมดวงจันทรมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางไร (ชวง

ขางแรม รูปรางของดวงจันทรจะแหวงไปทีละนอยจนเหลือคลาย

รูปตัวอยางแบบท่ี 1 แบบจําลองการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร 

รูปตัวอยางแบบท่ี 2 แบบจําลองการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร 
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ครึ่งวงกลมและจะแหวงตอไปจนเปนเสี้ยวเล็กลงเรื่อย ๆ จนไม

สามารถเห็นดวงจันทรในทองฟา) 

4.5 ในชวงขางข้ึนดวงจันทรมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางไร (ชวง

ขางข้ึน ดวงจันทรเปลี่ยนแปลงรูปรางจากเสี้ยวเล็ก ๆ แลวเพ่ิม

ขนาดข้ึนอยางตอเนื่อง เปนเสี้ยวใหญ, ครึ่งวงกลม, และคลาย

วงกลม ตามลําดับ) 

4.6 ในชวงเวลา 1 เดือน รูปรางของดวงจันทรท่ีมองเห็นในแตละวัน

เหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร (แตกตางกัน ถาสังเกตใน

วันข้ึน 15 คํ่า เราจะมองเห็นดวงจันทรมีรูปรางคลายวงกลมสวาง

เต็มดวงหลังจากนั้นดวงจันทรจะคอย ๆ ลดสวนสวางลงจนเห็น

เปนเสี้ยว ครึ่งวงกลม และลดลงเปนเสี้ยวขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จน

ไมสามารถเห็นดวงจันทร ตามลําดับ จากนั้นดวงจันทรจะมีสวน

สวางมากข้ึนเรื่อย ๆ จากรูปรางเปนเสี้ยวเล็ก ๆ จนมีรูปรางเปน

ครึ่งวงกลม และคลายวงกลมสวางท้ังดวงตามลําดับอีกครั้งหนึ่ง)  

5. นักเรียนอาน ทําอยางไร ขอ 3-5 แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนตามความเขาใจโดยครูอาจชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บนกระดานและ

นําอภิปรายตามแนวคําถามดังตอไปนี้ 

5.1 หลังจากนักเรียนดูวีดิทัศนการเปลี่ยนแปลงรูปรางสวนสวางของ

ดวงจันทรใน 3 เดือนแลวนักเรียนตองทําอะไรตอไป (อภิปราย

เปรียบเทียบรูปรางดวงจันทรจากแบบจําลองท่ีนักเรียนสราง

ข้ึนกับรูปรางดวงจันทรในวีดิทัศนวาเหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร พรอมเสนอแนวทางการปรับปรุงแบบจําลอง และ

นําเสนอ) 

5.2 แบบจําลองท่ีนักเรียนสรางข้ึนมีประโยชนอยางไร (อธิบาย

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร) 

6. ครูเปดวีดิทัศนสื่อเสริมเพ่ิมความรู จาก QR code ซ่ึงใหขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรใน 3 เดือน นักเรียนสังเกตและ

อภิปรายเปรียบเทียบรูปรางดวงจันทรจากแบบจําลองท่ีนักเรียนสราง

ข้ึนกับรูปรางดวงจันทรในวีดิทัศนวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

พรอมเสนอแนวทางการปรับปรุงแบบจําลอง (C2, C5) 

7. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอแบบจําลอง (C4) โดยใชแบบจําลองอธิบาย

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของ   ดวงจันทร และรวมกัน
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อภิปรายเก่ียวกับปรากฏการณดังกลาว โดยครูสามารถใชตัวอยาง

คําถามดังนี้  

7.1 การเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรท่ีนักเรียนสังเกตเหมือนกับ

การเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรในวีดิทัศนหรือไม อยางไร 

(เหมือนกัน คือ ดวงจันทรท่ีสังเกตเห็นจะมี การเปลี่ยนแปลง

รูปราง โดยเริ่มจากมองไมเห็นดวงจันทร   จากนั้นดวงจันทรจะมี

รูปรางเปนเสี้ยวขนาดเล็กและเพ่ิมขนาดใหญข้ึน จนมองเห็นดวง

จันทรมีรูปรางกลมสวางเต็มดวง หลังจากนั้น ดวงจันทรจะปรากฏ

เปนเสี้ยวจากขนาดใหญ แลวสวนสวางคอย ๆ ลดขนาดเล็กลงจน

เหลือครึ่งดวงและสวนสวางนอยลงเรื่อยจนไมสามารถสังเกตใน

ทองฟาไดอีกครั้งหนึ่ง  

7.2 การเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร จากรูปรางคลายวงกลม

สวางเต็มดวง จนกลับมาสวางเต็มดวงอีกครั้ง ใชเวลาเทาใด 

(ประมาณ 1 เดือน)  

7.3 การเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรเปนแบบรูปหรือไม รูได

อยางไร (เปนแบบรูป โดยปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปราง

ของดวงจันทรนี้จะมีลักษณะซํ้าแบบเดิมอยางตอเนื่องซ่ึงใชเวลา

ประมาณ 30 วันหรือ 1 เดือน โดยในเดือนถัดไปการเปลี่ยนแปลง

นี้ก็มีลักษณะเชนเดิมตอไปไมมีท่ีสิ้นสุด) 

7.4 ถาวันนี้เปนวันท่ีดวงจันทรสวางเต็มดวง พยากรณวา อีก 45 วัน 

เราจะสามารถมองเห็นดวงจันทรบนทองฟาไดหรือไม และมีรูปราง

อยางไร (ในวันดังกลาว เราจะมองไมเห็นรูปรางของดวงจันทร 

เพราะไมสามารถสังเกตดวงจันทรบนทองฟาได เนื่องจากเปนวัน

แรม 15 คํ่า) (S7) 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปรวมกันวา ดวงจันทรมี

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปราง โดยในชวงขางข้ึน สวนสวางจะ

เพ่ิมข้ึน ทําใหมองเห็นดวงจันทรมีรูปรางเปนเสี้ยวใหญข้ึนเรื่อย ๆ จน

มีรูปรางกลมและสวางเต็มดวง สวนในชวงขางแรม จะมองเห็นดวง

จันทรจากท่ีมีสวนสวางเต็มดวง จนสวนสวางคอย ๆ ลดลง ทําให

มองเห็นดวงจันทรมีรูปรางเปนเสี้ยวเล็กลงเรื่อย ๆ และมองไมเห็นดวง

จันทรในท่ีสุด ซ่ึงปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรนี้

จะมีลักษณะซํ้า ๆ แบบเดิมอยางตอเนื่องทุกเดือนจนเปนแบบรูป 

     นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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9. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถาม

เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตอง  

10. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมนี้ จากนั้นครูใหนักเรียนอาน 

ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

11. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

12. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง แลวบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 83 

13. นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 84 ครูนํา

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครู

กระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “เคย

สังเกตหรือไมวา ดาวตาง ๆ มีปรากฏการณการข้ึนและตกเหมือนดวง

อาทิตยและดวงจันทรหรือไม อยางไร ถาตองการสังเกตดาวบน

ทองฟาใหชัดเจน นักเรียนจะเลือกสังเกตในวันใด” ครูและนักเรียน

รวมกันอภิปรายแนวการตอบคําถาม เชน ดาวตาง ๆ มีปรากฏการณ

การข้ึนและตกเหมือนดวงอาทิตยและดวงจันทร เนื่องจากการ

หมุนรอบตัวเองของโลก ทําใหคนบนโลกมองเห็นวัตถุทองฟา เหมือน

กําลังเคลื่อนท่ีไปบนทองฟา และถาตองการสังเกตดาวบนทองฟาให

ชัดเจน นักเรียนจะเลือกสังเกตในวันท่ีไมเห็นดวงจันทรปรากฏบน

ทองฟา เนื่องจากไมมีแสงสวางของดวงจันทรกลบแสงจากดาวอ่ืน  

นักเรียนอาจมีคําตอบท่ีแตกตางจากนี้ ครูควรเนนใหนักเรียนตอบ

คําถามพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

14. นักเรียนอาน เกร็ดนารู และสามารถใชแอฟลิเคชัน ชื่อ วิทย   ป.5 

สําหรับการสังเกตภาพเสมือนจริง (AR) ในหนังสือเรียน หนา 85 และ

รวมกันอภิปรายเก่ียวกับการมองเห็นดวงจันทรในชั่วโมงหรือนอกเวลา

เรียนรวมกัน 
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     การเกิดปรากฏการณขางข้ึน ขางแรม 

ดวงจันทรเปนวัตถุทึบแสงท่ีไมมีแสงในตัวเอง เรามองเห็นดวงจันทรไดเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตยตก

กระทบไปท่ีดวงจันทรแลวสะทอนเขาตาเรา ในทุก ๆ ตําแหนงท่ีดวงจันทรโคจรรอบโลก ดวงจันทรไดรับแสงจากดวง

อาทิตยประมาณครึ่งดวงเสมอ ดังรูปในวงกลมวงใน แตคนบนโลกจะมองเห็นสวนท่ีไดรับแสงของดวงจันทรแตกตางไป

ในแตละวัน เพราะดวงจันทรเปลี่ยนตําแหนงทุกวันขณะโคจรรอบโลก โดยเราจะมองเห็นเฉพาะสวนของดวงจันทรท่ี

ไดรับแสงท่ีหันเขาหาโลกเทานั้น ดวงจันทรจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง ดังรูป ในวงกลมวงนอก 

ชวงเวลาท่ีมองเห็นดวงจันทรมีสวนสวางเพ่ิมข้ึนจนสวางเต็มดวงเรียกวา ขางข้ึน สวนชวงเวลาท่ีมองเห็น   

ดวงจันทรมีสวนสวางลดลงจนมองไมเห็นสวนสวางเลย เรียกวา ขางแรม การมองเห็นรูปรางของดวงจันทรท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจะเปนแบบรูปซํ้าเดิมและตอเนื่องเชนนี้ทุกเดือนเปนวัฏจักร 

 

 

รูป การไดรับแสงของดวงจันทรและการมองเห็นดวงจันทรจากโลก 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

สรางแบบจําลองท่ีอธิบายและพยากรณปรากฏการณ 

การเปล่ียนแปลงรูปรางของดวงจันทรในแตละวัน 

ไมเห็นดวงจันทร 

12          มกราคม   2560 

19:30 น. 
17          มกราคม    2560 

6:30 น. 
 22         มกราคม     2560 

6:30 น. 

27         มกราคม    2560   1          กุมภาพันธ  2560   6        กุมภาพันธ    2560 

19:00  น. 20:30  น. 

  11         กุมภาพันธ  2560 

19:30  น. 
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นักเรียนออกแบบแบบจําลองได 

ตามความคิดของกลุม 

นักเรียนตอบไดตาม 

ผลการอภิปรายรวมกันในกลุม 
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แตกตางกัน ในแตละวันดวงจนัทรที่มองเห็นบนทองฟามีสวนมืดและสวนสวางไม

เทากัน โดยบางวันดวงจันทรมีสวนสวางทั้งดวง บางวันคอนดวง คร่ึงดวง และบางวัน

มองเปนเสี้ยว เปนตน 

รูปรางของดวงจันทรที่มองเหน็บนทองฟาจะคลาย

วงกลม สวางเต็มดวง 

เปนแบบรูป เพราะ ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรจะมีลกัษณะ 

ซ้ําแบบเดิมซึ่งใชเวลาประมาณ 30 วันหรือ 1 เดือน โดยในเดือนถัดไปการเปลี่ยนแปลง

น้ีก็มีลักษณะซ้ําเดิมอีกเปนเชนน้ีอยางตอเน่ืองเปนวัฏจักร 

สวนมืดและสวนสวางของดวงจันทรเกี่ยวของกับรูปรางของดวงจันทร ดังน้ี คือ  

รูปรางของดวงจันทรที่มองเหน็จากบนโลกขึ้นอยูกับพ้ืนที่สวนสวางของดวงจันทร 

ในเวลา 1 เดือน คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทรมีรูปรางเปลีย่นแปลงไป โดยดวงจันทรในชวง

ขางขึ้น จะมองเห็นดวงจันทรมีรูปรางเปนเสี้ยวใหญขึ้นเร่ือย ๆ จนคลายวงกลมเต็มดวง สวนในชวง

ขางแรม จะมองเห็นดวงจันทรมีสวนสวางคอย ๆ ลดลง ทําใหมองเห็นดวงจันทรมีรูปรางเปนเสี้ยว

เล็กลงเร่ือย ๆ จนมองไมเห็นดวงจันทร ซึ่งปรากฏการณน้ีมีลักษณะซ้ํา ๆ แบบเดิมจนเปนแบบรูป 
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ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร เปนปรากฏการณที่คนบนโลก

มองเห็นดวงจันทรมีรูปรางเปลีย่นแปลงไปในแตละวัน ในชวงเวลา 1 เดือน เปนแบบรูป 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรู

ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี  1.2 ดวงจันทรมีการข้ึนและตกหรือไม อยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S7 การพยากรณ   
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย

รายละเอียดเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลง

รูปรางของดวงจันทร

บนทองฟา 

สามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ของขอมูลเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงรูปราง

ของดวงจันทรบน

ทองฟาไดดวยตนเอง 

โดยไมเพ่ิมเติมความ

คิดเห็น 

สามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ของขอมูลเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของ

ดวงจันทรบนทองฟาได 

จากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน หรือมีการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดของขอมูลเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวง

จันทรบนทองฟาได  

แมวาจะไดรับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

S7 การพยากรณ 

 

 

พยากรณไดวา ใน

วันถัด ๆ ไป ดวง

จันทรจะมีการ

เปลี่ยนแปลง

รูปรางอยางไร โดย

อาศัยขอมูลหรือ

ความรูท่ีมีอยู 

พยากรณสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนไดอยางมี

เหตุผลโดยอาศัยขอมูล

ท่ีไดจากการสังเกตและ

อาศัยขอมูลหรือความรู

ท่ีมีอยู ไดดวยตัวเอง  

พยากรณสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผล

โดยอาศัยขอมูลท่ีได

จากการสังเกตและ

อาศัยขอมูลหรือความรู

ท่ีมีอยู โดยตองอาศัย

จากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถพยากรณสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผลโดย

อาศัยขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกต และขอมูลหรือความรู

ท่ีมีอยู แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

S13 การสราง

แบบจําลอง 

อธิบาย

ปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลง

รูปรางของดวง

จันทร โดยใช

แบบจําลองท่ีสราง

ข้ึน 

สามารถอธิบาย

ปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลงรูปราง

ของดวงจันทรโดยใช

แบบจําลองท่ีสราง

ข้ึน ไดดวยตนเอง 

สามารถอธิบาย

ปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลงรูปราง

ของดวงจันทร โดยใช

แบบจําลองท่ีสรางข้ึน 

ไดจากการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถอธิบาย

ปรากฏการณการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวง

จันทรโดยใชแบบจําลองท่ี

สรางข้ึน แมวาจะไดรับการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอยาง

มีวิจารณญาณ 

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตและอภิปราย

เปรียบเทียบรูปรางดวงจันทร

จากแบบจําลองท่ีนักเรียนสราง

ข้ึนกับรูปรางดวงจันทรในวีดิ

ทัศน เพ่ือลงความเห็นและ

พยากรณแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของ

ดวงจันทรไดอยางสมเหตุผล

ดวยตนเอง 

สามารถวิเคราะหขอมูล 

แลวลงความเห็นเพ่ือ

พยากรณแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏ

ของดวงจันทรไดอยางสม

เหตุผลดวยตนเอง 

สามารถวิเคราะหขอมูล 

แลวลงความเห็นเพ่ือ

พยากรณแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏ

ของดวงจันทรไดอยางสม

เหตุผล โดยตองอาศัยการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถวิเคราะหขอมูล 

แลวลงความเห็นเพ่ือ

พยากรณแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏ

ของดวงจันทรไดอยางสม

เหตุผล 

C4 การสื่อสาร นําเสนอขอมูลจากการ

ออกแบบและสราง

แบบจําลอง  เพ่ืออธิบาย

และพยากรณแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวง

จันทรท่ีมองเห็นเพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการออกแบบและ

สรางแบบจําลอง  เพ่ือ

อธิบายและพยากรณแบบ

รูปการเปลี่ยนแปลงรูปราง

ของดวงจันทรท่ีมองเห็น

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดดวย

ตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลจาก

การออกแบบและสราง

แบบจําลอง  เพ่ืออธิบาย

และพยากรณแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของ

ดวงจันทรท่ีมองเห็นเพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจได  โดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลจาก

การออกแบบและสราง

แบบจําลอง  เพ่ืออธิบายและ

พยากรณแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวง

จันทรท่ีมองเห็น เพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจได แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการ

อภิปรายและสราง

แบบจําลอง  เพ่ืออธิบาย

และพยากรณแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวง

จันทรท่ีมองเห็น รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

การอภิ ปรายและสร าง

แบบจําลอง  เพ่ืออธิบายและ

พย า กรณ แบ บรู ป ก า ร

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวง

จันทรท่ีมองเห็น รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผู อ่ืนรวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน

ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

การอภิ ปรายและสร าง

แบบจําลอง  เพ่ืออธิบายและ

พย า กรณ แบ บรู ป ก า ร

เปลี่ยนแปลงรูปรางของดวง

จันทรท่ีมองเห็น รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

บางชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดตลอดเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 
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กิจกรรมทายบทที่ 1 ดวงจันทรของเรา (1 ช่ัวโมง)  

1. ครูใหนักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 86 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ 

ผังมโนทัศนในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 86 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน 

ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 76 อีกครั้ง ถาคําตอบของนักเรียนไมถูกตอง

ใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง หรืออาจแกไขคําตอบ

ดวยปากกาท่ีมีสีตางจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจนําคําถาม ในหนังสือเรียน 

หนา 74 มารวมกันอภิปรายคําตอบกับนักเรียนอีกครั้ง ดังนี้ “ดวงจันทรมี

ปรากฏการณการข้ึนและตกและรูปรางเปนอยางไรในขณะท่ีโคจรรอบโลก” 

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม โดยนักเรียนควร

ตอบคําถามตามความเขาใจ ดวยคําพูดของตนเอง เชน เม่ือสังเกตดวงจันทร

จากบนโลก จะเห็นปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทรและ

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทรเปนแบบรูป โดยดวง

จันทรจะปรากฎข้ึนท่ีขอบฟาดานตะวันออกแลวเคลื่อนท่ีไปบนทองฟา จน

ลับขอบฟาทางดานตะวันตก นอกจากนี้ดวงจันทรบนทองฟาจะเปลี่ยนแปลง

รูปรางไปในแตละวัน 

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 ดวงจันทรของเรา จากนั้นนักเรียน

นําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน หากคําตอบยังไมถูกตอง ครูนําอภิปราย

หรือใหสถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิดรวมทํา โดยสืบคนโปรแกรมประยุกต

ท่ีชวยอธิบายปรากฏการณการข้ึนและตกของดวงจันทรและปรากฏการณ

การเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร เชน Lumos, The moon 
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แนวคําตอบในสรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

ในวันถัดไป ดวงจันทรจะปรากฏบนทองฟาดานเดิม เน่ืองจากปรากฏการณ 
การข้ึนและตกของดวงจันทรเปนแบบรูป โดยดวงจันทรจะปรากฏข้ึนที่ 
ขอบฟาดานตะวันออกและเคลื่อนที่ไปบนทองฟา และลับขอบฟาทาง 

ดานตะวันตกเสมอ 

2  1 6  3  8  7 4 
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นักเรียนตอบไดตามความคิดของตนเอง แตควรมีเหตุผลประกอบคําอธิบาย โดย

แนวคําตอบที่ถูกตอง คือ คนบนโลกจะยังคงเห็นปรากฏการข้ึนและตกของ    

ดวงอาทิตยและดวงจันทร แตถาทิศทางการหมุนเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกนัขาม 

คนบนโลกก็จะเห็นดวงอาทิตยและดวงจันทรข้ึนและตกในดานตรงกันขามเชนกัน 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. สรางแบบจําลองท่ีแสดงองคประกอบของระบบ

สุริยะ 

2. อธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห

แตละดวง 

แนวคิดสําคัญ  

ระบบสุริยะของเราเปนระบบท่ีมีดวงอาทิตยเปน

ศูนยกลาง โดยมีดาวเคราะห บริวารของดาวเคราะห ดาว

เคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็ก

อ่ืนโคจรรอบดวงอาทิตย โดยดาวเคราะหและวัตถุตาง ๆ มี

ขนาด ตําแหนง และคาบการโคจรรอบดวงอาทิตยแตกตาง

กัน 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป. 4 เลม 2   หนา 91-106 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 4 เลม 2 หนา 90-100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  ระบบสุริยะ 

คําสําคัญ  ระบบสุริยะ (solar system) ดาวเคราะห 

(planet) 

กิจกรรมท่ี 1  ระบบสุริยะมีลักษณะอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 2 ระบบสรุิยะของเรา 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที ่

1 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S3 การใชจํานวน  
S4 การจําแนกประเภท  

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

 

 

 
S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  

S7 การพยากรณ  

S8 การลงความเห็นจากขอมูล  

S9 การตั้งสมมติฐาน  

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
S14 การสรางแบบจําลอง  
 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  

C1 การสรางสรรค  
C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C3 การแกปญหา  

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูบันทึกแนวคิดท่ีไดจากการฟงการสนทนาและการอภิปราย เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

• โลกเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ มีดวงอาทิตยและ

ดาวเคราะหอ่ืน ๆ โคจรอยูโดยรอบ 

• โลก ดวงอาทิตย และดวงจันทรมีขนาดเทากัน 

• ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ มีโลกและดาว

เคราะหอ่ืน ๆ โคจรอยูโดยรอบ 

• ดวงอาทิตยมีขนาดใหญกวาโลก และโลกมีขนาดใหญ

กวาดวงจันทร 
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บทนี้เริ่มตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโลก และอวกาศ โดยอาจใชคําถามดังนี้ 

1.1 โลก ดวงอาทิตย และดวงจันทรมีการเคลื่อนท่ีสัมพันธกันอยางไร (โลก

โคจรรอบดวงอาทิตย และดวงจันทรโคจรรอบโลก)  

1.2 ถานักเรียนนั่งยานอวกาศออกไปในอวกาศ นักเรียนคิดวานักเรียนจะพบ

อะไรบาง (นักเรียนตอบไดตามความคิดของตนเอง โดยนักเรียนอาจตอบ

วา ดาวพุธ ดาวศุกร ดาวเคราะหนอย ดาวหาง) 

2. ครูชักชวนนักเรียนหาคําตอบจากคําถามขอ 1.2 โดยการศึกษาเรื่อง ระบบ

สุริยะของเรา นักเรียนอานหนังสือเรียนบทท่ี 2 ของหนวยท่ี 5 โดยเริ่มจาก

การอานช่ือบทและจุดประสงคการเรียนรูประจําบท จากนั้นครูใชคําถามดังนี้ 

2.1 เม่ือจบบทเรียนนักเรียนจะสามารถทําอะไรไดบาง (สรางแบบจําลองท่ี

แสดงองคประกอบของระบบสุริยะอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของ

ดาวเคราะหแตละดวง) 

3. นักเรียนเปดหนังสือเรียนหนา 92 อานช่ือบท อานแนวคิดสําคัญ โดยครู

อาจใชคําถาม ดังนี้ 

3.1 ในบทนี้จะเรียนเรื่องอะไรบาง (ในบทนี้จะไดเรียนเรื่ององคประกอบ

ของระบบสุริยะและคาบการโคจรของดาวเคราะหแตละดวง) 

3.2 ระบบสุริยะของเรามีลักษณะเปนอยางไร (ระบบสุริยะของเราเปน

ระบบท่ีมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง โดยมีดาวเคราะหบริวารของดาว

เคราะห ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาด

เล็กอ่ืน โคจรโดยรอบ) 

4. ครูใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หนา 92 โดยครูกําหนดวิธีอาน

ตามความสามารถของนักเรียน เม่ืออานจบครูประเมินความเขาใจจากการ

อานทีละยอหนาตามแนวคําถามดังตอไปนี้  

4.1 เนื้อเรื่องท่ีอานกลาวถึงสถานท่ีใด และมีลักษณะอยางไร (อวกาศ ซ่ึง

เปนสถานท่ีท่ีกวางใหญไพศาล ประกอบดวยกาแล็กซีตาง ๆ นับลาน

กาแล็กซี) 

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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4.2 จากรูป สวนใดเรียกวา กาแล็กซี และกาแล็กซีมีรูปรางอยางไร 

(นักเรียนระบุตําแหนงท่ีเปนกาแล็กซีได ดังรูป โดยกาแล็กซีมีรูปราง

กลม รี และไรรูปราง) 

 

 

4.3 นักเรียนเรียงลําดับขนาดของ โลก กาแล็กซี และ ระบบสุริยะจากเล็ก

ไปหาใหญไดอยางไร (โลก ระบบสุริยะ และกาแล็กซี)  

4.4 โลก กาแล็กซี ระบบสุริยะและอวกาศสัมพันธกันอยางไร (โลกเปนสวน

หนึ่งของระบบสุริยะ ระบบสุริยะก็อยูในกาแล็กซีทางชางเผือก ซ่ึงเปน

เพียงกาแล็กซีหนึ่งในอวกาศ) 

4.5 ในระบบสุริยะมีองคประกอบ และลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบได

ตามความเขาใจของตนเอง) จากนั้น ครูชักชวนนักเรียนไปหาคําตอบ

รวมกันจากการทํากิจกรรม 

5. ครูชักชวนนักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน ตั้งคําถามวานักเรียนรูอะไร

แลวบางเก่ียวกับระบบสุริยะของเรา  

6. ครูใหนักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 90 

โดยอาน ช่ือหนวย ช่ือบท  

7. ครูใหนักเรียนอานคําถามและตรวจสอบความเขาใจวิธีการตอบคําถามแตละ

ขอ โดยใชคําถามดังนี้ 

7.1 กิจกรรมนี้นักเรียนตองทําอะไร (วาดภาพระบบสุริยะตามความคิดของ

ตนเอง และตอบคําถามเก่ียวกับองคประกอบของระบบสุริยะ) 

7.2 ภาพท่ีนักเรียนวาดตองเขียนชื่อดาวตาง ๆ ดวยหรือไม เพราะเหตุใด 

(ตองเขียนชื่อดาว เพราะจะไดทราบวาดาวแตละดวงชื่ออะไร) 

กาแล็กซี 
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เม่ือครูแนใจวานักเรียนเขาใจคําถามแลว จึงใหนักเรียนตอบคําถามตาม

ความเขาใจของตนเอง โดยคําตอบของแตละคนอาจแตกตางกันได และอาจ

ตอบถูกหรือผิดก็ได  

8. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีแนวคิด

เก่ียวกับลักษณะและองคประกอบของระบบสุริยะของเราอยางไรบาง หรือ

อาจสุมใหนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําตอบของตนเองในแตละขอ โดยยังไม

ตองเฉลยคําตอบใหนักเรียน แตจะใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง

หลังเรียนจบบทนี้แลว ท้ังนี้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ี

นาสนใจของนักเรียน แลวนํามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไข

แนวคิดใหถูกตองตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสุริยะประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง มีบริวาร คือ ดาวเคราะห 8 

ดวง ซ่ึงโคจรรอบดวงอาทิตยโดยดาวเคราะหท้ัง 8 ดวงมีวงโคจรของตนเอง 

นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ ไดแก ดวงจันทรบริวารของดาวเคราะห  

ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย และดาวหาง 

นักเรียนวาดรูปไดตามความคิดของตนเอง 

แตเม่ือจบบทเรียนนักเรียนควรกลับมาพิจารณารูปท่ีวาดวา 

องคประกอบ และตําแหนงของดาวและวัตถุทองฟาถูกตองหรือไม  
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เรื่องที่ 1 ระบบสุริยะ  
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับลักษณะและ

องคประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบเวลาท่ีดาว

เคราะหใชในการโคจรรอบดวงอาทิตยครบ 1 รอบหรือ

เปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะหแตละดวง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สรางแบบจําลองและอธิบายลักษณะและ

องคประกอบของระบบสุริยะ 

2. เปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะหแตละ

ดวง 

เวลา 4 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ดินน้ํามัน กรรไกร  สีเมจิก กระดาษสี ไมบรรทัดหรือ

ตลับเมตร กระดาษแข็งหรือกระดาษลูกฟูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป. 4 เลม 2 หนา 94-103 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 4 เลม 2 หนา 91-98 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ครูอาจนําขอมูลเก่ียวกับระบบสุริยะท่ี

นําเสนอในสื่ออ่ืน ๆ เชน โปรแกรม stellarium 

และ Celestia โปรแกรมประยุกต 

(Application) บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เชน 

Skyview Free, Star Chart, Solar Walk และ 

Space Journey มากระตุนความสนใจของ

นักเรียนในการนําเขาสูบทเรียนหรือใชเปน

ตัวอยางแบบจําลองในการสรุปบทเรียน 

แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (10 นาที) 

 

1. ครนูําเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียนดูรูปปริศนาซ่ึงเปนรูปดาวฤกษ ดาว

เคราะห หรือองคประกอบตาง ๆ ในระบบสุริยะ เชน ดาวหาง ดาว

เคราะหนอย  โดยใชกระดาษหรือโปรแกรมนําเสนออ่ืน ๆ ทําเปนจิ๊ก

ซอวปดภาพไว แลวคอย ๆ เปดภาพทีละสวน เพ่ือใหนักเรียนสังเกต

ภาพหรือเลนเกมทายชื่อดาว พรอมบอกเหตุผลประกอบ วาเหตุใดจึง

คิดวาเปนสิ่งนั้น ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนสูการเรียน

เรื่องระบบสุริยะและชักชวนนักเรียนอานเรื่องระบบสุริยะ 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (40 นาที)  

 

2. ครูใหนักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือเรียน 

หนา 94 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบ ครูบันทึก

คําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบหลังการ

อานเรื่อง 

3. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอาจให

นักเรียนอธิบายความหมายของคําตามความเขาใจ และชักชวนไปหา

ความหมายหลังจากการอานเนื้อเรื่อง 

4. ครูชวนนักเรียนอานเนื้อเรื่อง โดยฝกการอานดวยวิธีท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน แลวรวมกันอภิปรายใจความสําคัญตามแนว

คําถามดังนี้ 

ยอหนาท่ี 1 

4.1 โลกโคจรรอบดวงอาทิตยดวยความเร็วเทาใด (ประมาณ 30 

กิโลเมตรตอวินาที ซ่ึงเร็วกวาเครื่องบินความเร็วสูงถึง 100 เทา)  

4.2 เหตุใดคนบนโลกจึงไมรูสึกวาตนเองกําลังเคลื่อนท่ีอยู (นักเรียน

ตอบไดตามความเขาใจของตนเอง โดยครูอาจเฉลยคําตอบและ

ยกตัวอยางประกอบวา เพราะ เราอยูบนโลก จึงเคลื่อนท่ีไปพรอม

กับโลก คลายกับการนั่งรถท่ีกําลังแลน) 

 

       นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 

 

       ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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ยอหนาท่ี 2 

4.3 ระบบสุริยะมีลักษณะอยางไร (ระบบสุริยะเปนระบบท่ีมีดวง

อาทิตยเปนศูนยกลาง มีดาวเคราะหโคจรอยูโดยรอบ) 

4.4 เสนสมมติท่ีแทนเสนทางท่ีดาวเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตยมีชื่อ

เรียกวาอะไร และมีลักษณะอยางไร (วงโคจรของดาวเคราะห มี

ลักษณะเปนวงรีท่ีเกือบกลม) 

4.5 ดาวเคราะห คืออะไร และแตกตางจากดวงอาทิตยอยางไร (ดาว

เคราะหเปนดาวท่ีไมมีแสงในตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย ซ่ึง

เปนศูนยกลางของระบบสุริยะ สวนดวงอาทิตยเปนดาวฤกษดวง

เดียวในระบบและมีแสงในตัวเอง) 

ยอหนาท่ี 3 

4.6 ดาวเคราะหในระบบสุริยะมีก่ีดวง อะไรบาง (8 ดวง ดาวพุธ ดาว

ศุกร โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร ดาวยูเรนัสและดาว

เนปจูน) 

4.7 การมองเห็นดาวเคราะหข้ึนอยูกับอะไรบาง (ขนาดของดาว

เคราะหและระยะทางท่ีหางจากโลก) 

ยอหนาท่ี 4 

4.8 คาบการโคจรของดาวเคราะหคืออะไร (ระยะเวลาท่ีดาวเคราะหใช

ในการโคจรรอบดวงอาทิตยครบ 1 รอบ) 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 

 

5. ครูชักชวนนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องท่ีอานซ่ึงควรสรุปไดวา ระบบสุริยะ

เปนระบบท่ีมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง โดยมวลสวนใหญของระบบ

สุริยะเปนมวลของดวงอาทิตยเกือบท้ังหมด นอกจากนี้ ระบบสุริยะยังมี

ดาวเคราะห 8 ดวง โคจรโดยรอบ ซ่ึงคนบนโลกสามารถเห็นดาวเคราะห

บางดวงไดดวยตาเปลา 

6. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 91 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนในรู

หรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน 

8. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน โดยกระตุนให

นักเรียนสงสัยและตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง  วา นอกจาก

ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาวเคราะหแลว ระบบสุริยะยังประกอบไป
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ดวยอะไรอีกบางและมีลักษณะอยางไร ตําแหนงของดาวเคราะหมีผลตอ

คาบการโคจรหรือระยะเวลาท่ีใชในการโคจรรอบดวงอาทิตยครบ 1 รอบ

อยางไร ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบ

แตชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบจากการทํากิจกรรม 

9. ครูใหนักเรียน อานการผจญภัยของพิท แพทและปอกก้ี โดยครูแบงกลุม

นักเรียนเพ่ือแสดงบทบาทสมมติเปนพิท แพท ปอกก้ี และดาวแตละดวง 

แตละกลุมตองเลือกหมายเลขดาวท่ีนักเรียนสนใจท่ีพิท แพทและ   ปอก

ก้ีจะเดินทางไป และเม่ือพิท แพทและปอกก้ีเดินทางมาถึงดาวหมายเลข

นั้น ๆ ใหแตละกลุมแสดงบทบาทสมมติ แสดงทาทางท่ีบอกลักษณะของ

ดาวดวงนั้น แลวใหเพ่ือนแขงกันทายวา ดาวหมายเลขดังกลาวเปนดาว

อะไร เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันรวบรวมขอมูลเก่ียวกับดวงอาทิตยและ

ดาวเคราะหแตละดวงผานการแสดงบทบาทสมมติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบสุริยะ จาก E-

Book เรื่องระบบสุริยะ โดยสถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาติ 

http://primaryscience.ipst.ac.th/?p=1232  

หรือจาก http://ipst.me/7847  

http://primaryscience.ipst.ac.th/?p=1232
http://ipst.me/7847
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ดาวเคราะหเปนดาวท่ีไมมีแสงในตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย สวนดวงอาทิตยเปน

ศูนยกลางของระบบสุริยะ และเปนดาวฤกษดวงเดียวในระบบและท่ีมีแสงในตัวเอง 

เนื่องจากดาวเหลานี้มีขนาดใหญและอยูใกลโลกมาก 

ระยะเวลาท่ีดาวเคราะหใชในการโคจรรอบดวงอาทิตยครบ 1 รอบ 
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กิจกรรมที่ 1 ระบบสุริยะมีลักษณะอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดรวบรวมขอมูลเ ก่ียวกับ

องคประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ เพ่ือใชออกแบบ

และสรางแบบจําลอง เพ่ืออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ 

และเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะหแตละดวง 

เวลา  3  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สรางแบบจําลองและอธิบายลักษณะของระบบ

สุริยะ 

2. วิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบคาบการโคจรของ         

ดาวเคราะหแตละดวงสังเกต และจําแนกประเภท

สิ่งของตามลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกตางกัน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1. ดินน้ํามัน  

2. กรรไกร 

3. สีเมจิก 

4. ไมบรรทัดหรือตลับเมตร 

5. กระดาษสี กระดาษแข็ง หรือกระดาษลูกฟูก

กระดุมแบบตาง ๆ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S3 การใชจํานวน  

S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา  

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

S14 การสรางแบบจําลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C1 การคิดอยางสรางสรรค 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป. 4 เลม 2 หนา 98-102 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 4 เลม 2 หนา 92-97 

3.   ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง          

ระบบสุริยะมีลักษณะอยางไร 

http://ipst.me/8051 

 

 

 

http://ipst.me/8051
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนํารูปท่ีใชนําเขาสูบทเรียน เรื่องท่ี 1 ระบบสุริยะ มาใชตรวจสอบความรู

เดิมและทบทวนความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบสุริยะ โดยใชคําถามดังนี้ 

1.1 ครูนําภาพดาวฤกษ ดาวเคราะห ดาวหาง และดาวเคราะหนอยติดบน

กระดาน จากนั้นใหนักเรียนระบุตําแหนงของดาวเหลานั้น (นักเรียน

ตอบไดตามความคิดของตนเอง โดยครูอาจบันทึกคําตอบของนักเรียน

ไวบนกระดาน เชน ใหดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของระบบสุริยะ ดาว

พุธอยูถัดจากดวงอาทิตย ดาวเคราะหนอยอยูระหวางดาวอังคารและ

ดาวพฤหัส เปนตน) 

1.2 ระบบสุริยะยังมีองคประกอบอะไรอีกบาง (นักเรียนตอบไดตาม

ความคิดของตนเอง เชน ดาวเคราะหนอย ดาวหาง) 

1.3 คาบการโคจรของดาวเคราะหคืออะไร (นักเรียนตอบไดตามความคิด

ของตนเอง)  

1.4 ดาวเคราะหดวงใดนาจะใชเวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตยใน 1 รอบ

ยาวนานท่ีสุด หรือมีคาบการโคจรยาวนานท่ีสุด เพราะเหตุใด 

(นักเรียนตอบไดตามความคิดของตนเอง) 

2. ครูกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามขอ 1.1-1.4 แตยังไมเฉลยคําตอบ แต

ชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบจากการทํากิจกรรมท่ี 1 ระบบสุริยะมีลักษณะ

อยางไร 

3. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม ระบบสุริยะมีลักษณะอยางไร และ ทําเปนคิดเปน 

โดยรวมกันอภิปรายทีละประเด็นเพ่ือตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับ

จุดประสงค ในการทํากิจกรรมโดยใชคําถามดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (ลักษณะของระบบสุริยะ) 

3.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้โดยวิธีใด (สรางแบบจําลอง) 

3.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายลักษณะของระบบสุริยะ) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 92 แลว อานสิ่งท่ี

ตองใชในการทํากิจกรรม ครูยังไมแจกวัสดุอุปกรณแกนักเรียน แตนําวัสดุอุ

กรณท่ีตองใชในการทํากิจกรรมมาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง 

นักเรียนอาน ทําอยางไร ทีละขอแลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับข้ันตอนตาม

ความเขาใจโดยครูอาจชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บนกระดานและนําอภิปรายตามแนว

คําถามดังตอไปนี้ 

4.1 นักเรียนตองรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสิ่งใด (องคประกอบและลักษณะของ

ระบบสุริยะ) 

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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4.2 นักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลไดจากแหลงขอมูลใดบาง (จากการอาน 

เรื่อง พิท แพท ผจญภัย และใบความรูเรื่อง วัตถุทองฟา)  

4.3 นักเรียนตองทําอะไรอีกบาง (ออกแบบแบบจําลอง บันทึกผล จากนั้น

สรางแบบจําลอง) 

4.4 นักเรียนสามารถสรางแบบจําลองในรูปแบบใดไดบาง (นักเรียนตอบตาม

ความคิดของกลุม เชน สรางแบบจําลองโดยการวาดรูป ปนดินน้ํามัน ปน

กระดาษ หรือ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Paint หรือโปรแกรม

ประยุกตอ่ืน ๆ เชน Sketches ในการวาดภาพ 2 มิติ) 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรม ครูใหนักเรียนบันทึกขอมูลท่ีไดจาก

การสืบคนเก่ียวกับองคประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ โดยการวาดรูป

หรือเขียนคําอธิบายลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 92 จากนั้น วิเคราะห

ขอมูลเก่ียวกับดวงอาทิตยและดาวเคราะหจากการสืบคนเรื่อง พิท แพท ผจญ

ภัย แลวบันทึกลงในตาราง หนา 93 และคํานวณ (S3) ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของดาวในแบบจําลอง ระยะทางจากดวงอาทิตยไปยังดาวเคราะห

แตละดวงในแบบจําลองเม่ือเทียบกับโลก และบันทึกคาบการโคจรของดาว

เคราะหแตละดวงลงในตาราง ครูอาจใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหขอมูลโดย

วิเคราะหขอความ จากเรื่องพิท แพทผจญภัย จากนั้นตีความหมายเปนโจทย

ทางคณิตศาสตร เพ่ือคํานวณขนาดเสนผานศูนยกลางของดาวในแบบจําลอง 

ระยะทางจากดวงอาทิตยไปยังดาวเคราะหแตละดวงในแบบจําลองเม่ือเทียบ

กับโลก ดังตัวอยาง จากตาราง ขนาดเสนผานศูนยกลางของดาวพฤหัสบดีมี

ขนาดเปน 10 เทาขนาดเสนผานศูนยกลางของโลกในแบบจําลอง สามารถ

คํานวณไดโดย นํา 10 คูณกับ 1 มิลลิเมตร ดังนั้น ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

ของดาวพฤหัสบดีในแบบจําลองมีคาเทากับ 10 มิลลิเมตร 

6. ใหนักเรียนพิจารณาวา นักเรียนสามารถสรางแบบจําลองโดยใชขนาดและ

ระยะทางท่ีคํานวณตามมาตราสวนไดหรือไม ควรสรางแบบจําลองบริเวณใด 

(นักเรียนสามารถตอบไดตามความคิดของตนเอง หากตอบวา ทําได 

แบบจําลองนี้ควรสรางในสนามของโรงเรียนซ่ึงมีขนาดใหญ  แตหากตอบวา 

ไมสามารถทําได นักเรียนควรใหเหตุผลไดวา ดาวพุธมีขนาดเล็กมากเกินไปไม

สามารถสรางแบบจําลองได หองเรียนมีขนาดเล็กมากเกินไป ซ่ึงครูอาจ

เสนอแนะใหนักเรียนปรับมาตราสวนขนาดและระยะทางตามความเหมาะสม)  

7. นักเรียนแตละกลุมรวมกันออกแบบแบบจําลองระบบสุริยะ (C1) เพ่ืออธิบาย

ลักษณะของระบบสุริยะ บันทึกผล จากนั้นเริ่มสรางแบบจําลองระบบสุริยะ

ตามท่ีไดออกแบบไว  ซ่ึงนักเรียนอาจสรางไดแตกตางกัน เชน สราง
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แบบจําลองโดยการวาดรูป ปนดินน้ํามัน ปนกระดาษ หรือ ใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรหรือโปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ เพ่ือสรางแบบจําลองเปนภาพ 2 

มิติหรือ 3 มิติ (S14) (C5, C6) 

8. ครูตรวจสอบ แบบจําลองของแตละกลุม แลวเลือกแบบจําลองท่ีมีแนวคิด

แตกตางกัน 2 – 3 กลุมเพ่ือนําเสนอ (C4)  

9. ครูกระตุนใหนักเรียนเปรียบเทียบแบบจําลองระบบสุริยะของตนเองกับ

แบบจําลองระบบสุริยะจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  (C2) เพ่ือปรับแบบจําลองของ

ตนเองใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน โดยครูอาจเนนย้ําใหนักเรียนพิจารณาประเด็น

ตาง ๆ รวมกัน ดังนี้ 

9.1 องคประกอบในระบบสุริยะ ซ่ึงประกอบดวยดวงอาทิตย บริวาร คือ 

ดาวเคราะห 8 ดวง และองคประกอบอ่ืน ๆ ไดแก ดวงจันทรบริวารของ

ดาวเคราะห ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย และดาวหาง 

9.2 ลักษณะของวงโคจรของดาวเคราะห มีลักษณะเปนวงรีท่ีเกือบกลม แต

ในแบบจําลองอาจไมแสดงเสนวงโคจร เนื่องจากในอวกาศก็ไมปรากฏ

เสนดังกลาว เพราะเสนดังกลาวเปนเพียงเสนสมมติไมไดมีอยูจริง 

9.3 ตําแหนงขององคประกอบตาง ๆ ระบบสุริยะประกอบดวยดวงอาทิตย

เปนศูนยกลาง และมีบริวาร คือ ดาวเคราะห 8 ดวง โคจรรอบดวง

อาทิตย โดยดาวเคราะหแตละดวงมีวงโคจรของตัวเอง ดังนั้น ดาว

เคราะหตาง ๆ จึงดูเหมือนกระจายอยูโดยรอบดวงอาทิตย บางดวงอยู

ใกล และบางดวงอยูไกลจากดวงอาทิตยมาก สวนดาวเคราะหนอย 

สวนมากจะโคจรอยูระหวางวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัส 

9.4 สี รูปราง และขนาดของดาวตาง ๆ แตกตางกัน เชน ดาวเสารมีสีเหลือง 

ขนาดใหญรองจากดาวพฤหัส และมีวงแหวนโดยรอบ 

10. นักเรียนจัดแสดงแบบจําลอง และรวมกันอธิบายองคประกอบและลักษณะ

ของระบบสุริยะ รวมท้ังเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะหแตละดวง 

(S5) (C4) ครูอาจใชคําถาม เพ่ือเปนแนวทางใหนักเรียนนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

10.1 จากแบบจําลอง ระบบสุริยะมีลักษณะอยางไร (ระบบสุริยะเปนระบบท่ี

มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง และมีบริวาร คือ ดาวเคราะห 8 ดวง โคจร

รอบดวงอาทิตยโดยมีวงโคจรของตัวเอง ซ่ึงวงโคจรมีลักษณะเปนวงรีท่ี

เกือบกลม) 

10.2 จากแบบจําลอง ระบบสุริยะมีองคประกอบอะไรบาง (ระบบสุริยะ

ประกอบดวยดวงอาทิตย และมีบริวาร คือ ดาวเคราะห 8 ดวง 

ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูสําหรับ

นักเรียนที่มีสมรรถนะแตกตางกัน 

 
1. นักเรียนท่ีมีสมรรถนะสูง ครูอาจให

นักเรียนสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับดาว

ใ น ร ะ บ บ สุ ริ ย ะ จ า ก แ ห ล ง ข อ มู ล ท่ี

นา เชื่ อ ถือ เ พ่ือปรับปรุงแบบจําลอง

อธิบายลักษณะของระบบสุริยะ หรือให

นักเรียนออกแบบและสรางแบบจําลอง

ระบบสุริยะ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

หรือโปรแกรมประยุกตอ่ืน 

2. นักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ ครู

อาจใหเวลาในการทํากิจกรรม และให

จับคูกับนักเรียนท่ีสมรรถนะสูงในการ

คํานวณขนาดของดาวในแบบจําลอง 

ออกแบบ และสรางแบบจําลอง 
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นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ ไดแก ดวงจันทรบริวารของดาว

เคราะห ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย และดาวหาง) 

10.3 แบบจําลองนี้ เหมือนระบบสุริยะจริงอยางไร (นักเรียนตอบไดตาม

ความคิดของตนเอง เชน แบบจําลองมีองคประกอบครบถวนคลายระบบ

สุริยะจริง) 

10.4 แบบจําลองนี้แตกตางจากระบบสุริยะจริงอยางไร (นักเรียนตอบไดตาม

ความคิดของตนเอง เชน แบบจําลองมีขนาดท่ีแตกตางจากระบบสุริยะจริง) 

10.5 แบบจําลองนี้เหมือนหรือแตกตางจากท่ีนักเรียนวาดภาพในกิจกรรม

สํารวจความรูกอนเรียนหรือไมอยางไร (นักเรียนตอบไดตามผลการทํา

กิจกรรม) 

10.6 ดาวเคราะหดวงท่ีอยูไกลจากดวงอาทิตยมีคาบการโคจรของดาวเคราะห

หรือเวลาท่ีใชในการโคจรรอบดวงอาทิตยครบ 1 รอบ เหมือนหรือ

แตกตางจากดาวเคราะหท่ีอยูใกลกวาหรือไม อยางไร (แตกตางกัน ดาว

เคราะหท่ีมีระยะหางจากดวงอาทิตยยิ่งมากจะมีระยะเวลาในการโคจร

รอบดวงอาทิตยหรือคาบการโคจรของดาวเคราะหมากกวา เชน โลก ซ่ึง

อยูหางจากดวงอาทิตยมากกวาดาวพุธ จะมีคาบการโคจรยาวนานกวา

ดาวพุธ)  

11. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปรวมกันวา ระบบสุริยะของเรา

ประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง โดยมีดาวเคราะห ดวงจันทรบริวารของ

ดาวเคราะหโคจรอยูโดยรอบและวัตถุทองฟาอ่ืน ๆ กระจายอยูโดยรอบ ดาว

เคราะหแตละดวงมีระยะทางเฉลี่ยท่ีหางจากดวงอาทิตยแตกตางกันเปนผลให

ดาวเคราะหท่ีอยูหางจากดวงอาทิตยยิ่งมากจะมีคาบการโคจรหรือเวลาท่ีใชใน

การโคจรรอบดวงอาทิตยมากกวาดาวเคราะหดวงอ่ืนท่ีอยูใกลกวา (S13) 

12. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถามเพ่ิมเติมใน

การอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

13. ครูใหนักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูใหนักเรียนอาน ส่ิงท่ีได

เรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

14. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรูเพ่ิมเติมใน 

อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอคําถามของตนเอง

หนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

15. ครูนําอภิปรายใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง และใหบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 97 

     นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

แ ล ะ รั บ ฟ ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง

นักเรียน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

                    สรางแบบจําลองและอธิบายลักษณะของระบบสุริยะ 

และเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะหแตละดวง 

 

นักเรียนตอบไดตามขอมูลท่ีนักเรียนสืบคน เชน ระบบสุริยะเปนระบบท่ีมี  ดวงอาทิตย

เปนศูนยกลาง มีดาวเคราะห 8 ดวงโคจรโดยรอบ ตามลําดับดังนี้ ดาวพุธ ดาวศุกร โลก 

ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน  ดาวเคราะหแตละดวงใช

เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตยครบ 1 รอบไมเทากัน ดาวเคราะหตาง ๆ จึงกระจายอยู

โดยรอบดวงอาทิตย นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอ่ืน ๆ ไดแก ดวงจันทรบริวารของดาว

เคราะห ดาวเคราะหแคระ ดาวหาง และดาวเคราะหนอย  

รูประบบสุริยะ 

ตามท่ีสืบคนได 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.4 เลม 2  |  หนวยท่ี 5 โลกและอวกาศ     268 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

  

1 

0.5 

10 

8 

3 

3 

50,000 

100,000 

200,000 

300,000 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

243 วัน 

687 วัน 

12 ป 

30 ป 

84 ป 

164 ป 

ขอมูลนี้เปนขนาดเสนผานศูนยกลางของดาวและระยะทางโดยประมาณ  

เมื่อเทียบเคียงกับขอมูลจริง โดยใชมาตรสวน 1 มิลลิเมตร : 13,800 กิโลเมตร 
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นักเรียนวาดรูปตามความคิดเห็นของกลุม เชน 

นักเรียนบันทึกไดตามความคิดเห็นของกลุม  
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ระบบสุริยะเปนระบบท่ีมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง และมีบริวาร คือ ดาว

เคราะห 8 ดวง โคจรรอบดวงอาทิตยโดยวงโคจรของดาวเคราะหแตละดวง

อยูหางจากดวงอาทิตยไมเทากัน และเปนวงรีท่ีเกือบกลม 

นักเรียนตอบไดตามผลการทํากิจกรรมของกลุม เชน ปรับปรุงแบบจําลองโดยการ

ปรับตําแหนงของดาวเคราะหแตละดวงใหกระจายโดยรอบดวงอาทิตยหรือไมอยูใน

แนวเสนตรงเดียวกัน 

 

แตกตางกัน ดาวเคราะหท่ีมีระยะหางจากดวงอาทิตยมากจะมีระยะเวลาในการ

โคจรรอบดวงอาทิตยหรือคาบการโคจรของดาวเคราะหมากกวา เชน โลก ซ่ึงอยู

หางจากดวงอาทิตยมากกวาดาวพุธ จะมีคาบการโคจรยาวนานกวา 

นักเรียนตอบไดตามผลการทํากิจกรรมของกลุม เชน แบบจําลองมีองคประกอบ

ครบถวนคลายระบบสุริยะจริง  แตแบบจําลองมีขนาดท่ีแตกตางจากระบบสุริยะจริง 

ดวงจันทรบริวารของดาวเคราะห ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง 

ดาวตกหรือผีพุงใต และอุกกาบาต 
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ระบบสุริยะของเราประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง โดยมีดาวเคราะห ดวงจันทรบริวาร

ของดาวเคราะหโคจรอยูโดยรอบและวัตถุทองฟาอ่ืน ๆ กระจายอยูโดยรอบดาวเคราะหแตละ

ดวงมีระยะทางเฉลี่ยท่ีหางจากดวงอาทิตยแตกตางกันเปนผลใหดาวเคราะหท่ีอยูไกลจากดวง

อาทิตยมีคาบการโคจรหรือเวลาท่ีใชในการโคจรรอบดวงอาทิตยมากกวาดาวเคราะหดวงอ่ืน 

ระบบสุริยะของเราประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลางโดยมีดาวเคราะห 

ดวงจันทรบริวารของดาวเคราะหโคจรอยูรอบดวงอาทิตย และวัตถุทองฟาอ่ืน ๆ 

กระจายอยูโดยรอบ ดาวเคราะหแตละดวงมีคาบการโคจรแตกตางกัน         

ดาวเคราะหท่ีอยูไกลจากดวงอาทิตยมาก มีคาบการโคจรมาก 
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คําถามท่ีนักเรียนตั้งตามความอยากรูของ

ตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1 ระบบสุรยิะมีลักษณะเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

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

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S3 การใชจํานวน  
S5 การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การคิดอยางสรางสรรค  
C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S3 การใชจํานวน การคํานวณ 

-ขนาดเสนผานศูนยกลาง

ของดาวเคราะหแตละดวง

เมื่อเทียบกับขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของโลก 

-ระยะทา ง ระหว า ง ด ว ง

อาทิตยมายังดาวเคราะหแต

ละดวง เมื่อเทียบกับโลกใน

แบบจําลอง 

สามารถคํานวณขนาดเสน

ผ า น ศูน ย กล า ง ของดา ว

เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ร ะ ย ะ ท า ง

ระหวางดวงอาทิตยมายัง

ดาวเคราะหแตละดวงเมื่อ

เทียบกับโลกในแบบจําลอง

ไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

  

สามารถคํานวณขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของดาวเคราะหและ

ระยะทางระหวางดวงอาทิตย

มายังดาวเคราะหแตละดวงเมื่อ

เทียบกับโลกในแบบจําลองได

อยางถูกตอง โดยตองอาศัยจาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถคํานวณขนาดเสน

ผ า น ศูน ย กล า งขอ งด า ว

เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ร ะ ย ะ ท า ง

ระหวางดวงอาทิตยมายัง

ดาวเคราะหแตละดวงเมื่อ

เทียบกับโลกในแบบจําลอง

ได แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

S5  ก า ร ห า

ค ว า ม สั ม พั น ธ

ระหวางสเปซกับ

เวลา 

ก า ร บ อ ก ค ว า ม สั ม พั น ธ

ระหวางตําแหนงของดาว

เคราะหแตละดวงกับคาบ

การโคจรของดาวเคราะห

หรือเวลาที่ดาวเคราะหใชใน

การโคจรรอบดวงอาทิตย

ครบ 1 รอบ 

สามารถบอกความสัมพันธ

ระหวางตําแหนงของดาว

เคราะหแตละดวงกับคาบ

การโคจรของดาวเคราะหได

ดวยตนเอง 

 

สามารถบอกความสัมพันธ

ร ะหว า ง ตํ า แหน ง ขอ งด า ว

เคราะหแตละดวงกับคาบการ

โคจรของดาวเคราะหได โดย

ตองอาศัยจากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ บ อ ก

ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง

ตําแหนงของดาวเคราะหแต

ละดวงกับคาบการโคจรของ

ดาวเคราะห  แม ว าจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S13 การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

ตีความหมายขอมูลเก่ียวกับ

ลักษณะและองคประกอบ

ของระบบสุ ริยะจากการ

สื บ ค น ข อ มู ล แ ล ะ ส ร า ง

แบบจําลอง 

สามารถตีความหมายขอมูล

เ ก่ี ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ

องคประกอบของระบบ

สุริยะจากการสืบคนขอมูล

และสรางแบบจําลองไดดวย

ตัวเอง 

 

สามารถตีความหมายขอมูล

เ ก่ี ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ

องคประกอบของระบบสุริยะ

จากการสืบคนขอมูลและสราง

แบบจําลองไดโดยตองอาศัย

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมาย

ขอมูลจากการสืบคนขอมูล 

แล ะลงข อส รุ ป เ ก่ี ย ว กับ

ลักษณะและองคประกอบ

ของระบบสุ ริยะได แมจะ

ไดรับการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

S1 4  ก า ร ส ร า ง

แบบจําลอง 

อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ

องคประกอบของระบบ

สุริยะโดยใชแบบจําลองที่

สรางข้ึน  

สามารถอธิบายลักษณะ

และองคประกอบของ

ร ะ บ บ สุ ริ ย ะ โ ด ย ใ ช

แบบจําลองที่สรางข้ึนได

ดวยตนเอง 

สามารถอธิบายลักษณะและ

องคประกอบของระบบ

สุริยะ โดยใชแบบจําลองที่

สรางข้ึน ไดจากการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถอธิบายลักษณะ

และองคประกอบของระบบ

สุริยะ โดยใชแบบจําลองที่

สรางข้ึน แมวาจะไดรับการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C1 การคิด

อยาง

สรางสรรค 

ออกแบบ และสราง

แบบจําลองแสดง

ตําแหนงและ

องคประกอบตาง ๆ 

ของระบบสุริยะ  

 

 

สามารถออกแบบ และสราง

แบบจําลองแสดงตําแหนงและ

องคประกอบตาง ๆ ของระบบ

สุริยะ ไดดวยตนเอง 

สามารถออกแบบ และสราง

แบบจําลองแสดงตําแหนง

และองคประกอบตาง ๆ ของ

ระบบสุริยะได โดยตองอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถออกแบบ 

และสรางแบบจําลอง

แสดงตําแหนงและ

องคประกอบตาง ๆ ของ

ระบบสุริยะได แมวาจะ

ไดรับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

C2 การคิด

อยางมี

วิจารณญาณ 

วิเคราะหและเลือกใช

ขอมูลจากการสืบคน

แบบจําลองจากแหลง

เรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ือปรับ

แบบจําลองของตนเอง

ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

สามารถวิเคราะหและเลือกใช

ขอมูลจากการสืบคน

แบบจําลองจากแหลงเรียนรูอ่ืน 

ๆ เพ่ือปรับแบบจําลองของ

ตนเองใหสมบูรณยิ่งข้ึนไดดวย

ตนเอง 

สามารถวิเคราะหและเลือกใช

ขอมูลจากการสืบคน

แบบจําลองจากแหลงเรียนรู

อ่ืน ๆ เพ่ือปรับแบบจําลอง

ของตนเองใหสมบูรณยิ่งข้ึนได 

โดยตองอาศัยการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถวิเคราะหและ

เลือกใชขอมูลจากการ

สืบคนแบบจําลองจาก

แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ือ

ปรับแบบจําลองของ

ตนเองใหสมบูรณยิ่งข้ึนได 

แมวาจะไดรับคําแนะนํา

จากครูหรือผูอ่ืน 

C4 การสื่อสาร นําเสนอขอมูลจากการ

ออกแบบและสราง

แบบจําลอง  มาอธิบาย

ลักษณะของระบบ

สุริยะและบอก

ความสัมพันธระหวาง

ตําแหนงของดาว

เคราะหแตละดวงกับ

คาบการโคจรของดาว

เคราะห เพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจ 

นําเสนอขอมูลจากการออกแบบ

และสรางแบบจําลอง  มา

อธิบายลักษณะของระบบสุริยะ

และบอกความสัมพันธระหวาง

ตําแหนงของดาวเคราะหแตละ

ดวงกับคาบการโคจรของดาว

เคราะห เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจได

อยางถูกตอง ครบถวน 

นําเสนอขอมูลจากการ

ออกแบบและสราง

แบบจําลอง  มาอธิบาย

ลักษณะของระบบสุริยะและ

บอกความสัมพันธระหวาง

ตําแหนงของดาวเคราะหแต

ละดวงกับคาบการโคจรของ

ดาวเคราะห เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ

ได  โดยอาศัยการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอ

ขอมูลจากการออกแบบ

และสรางแบบจําลอง  

มาอธิบายลักษณะของ

ระบบสุริยะและบอก

ความสัมพันธระหวาง

ตําแหนงของดาวเคราะห

แตละดวงกับคาบการ

โคจรของดาวเคราะห 

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจได 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 
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ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C5 ความ

รวมมือ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

การอภิปรายและสราง

แบบจําลอง  เพ่ือ

อธิบายลักษณะของ

ระบบสุริยะ รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

การอภิปรายและสราง

แบบจําลอง  เพ่ืออธิบาย

ลักษณะของระบบสุริยะ รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน

ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

การอภิปรายและสราง

แบบจําลอง  เพ่ืออธิบาย

ลักษณะของระบบสุริยะ 

รวมท้ังยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน บางชวงเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 

ไมสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได

ตลอดเวลาท่ีทํากิจกรรม 

 

C6 การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สืบคนขอมูลทาง

อินเทอรเน็ตและ

เลือกใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรหรือ

โปรแกรมประยุกตอ่ืน 

ๆ ในการสราง

แบบจําลอง 

สามารถสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือทาง

อินเทอรเน็ตและเลือกใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ

โปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ ในการ

สรางแบบจําลองไดดวยตนเอง 

สามารถสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือทาง

อินเทอรเน็ตและเลือกใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือ

โปรแกรมประยุกตอ่ืน ๆ ใน

การสรางแบบจําลองไดอยาง

ถูกตอง แตไมครบถวน 

ไมสามารถสืบคนขอมูล

จากแหลงขอมูลท่ี

นาเชื่อถือทาง

อินเทอรเน็ตและเลือกใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

หรือโปรแกรมประยุกต

อ่ืน ๆ ในการสราง

แบบจําลองได 
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กิจกรรมทายบทที่ 2 ระบบสุริยะของเรา (1 ช่ัวโมง) 

1. ครูใหนักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 98 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ 

แผนภาพในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 104 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน 

ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 90 อีกครั้ง หากคําตอบของนักเรียนไม

ถูกตองใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง หรืออาจแกไข

คําตอบดวยปากกาตางสี นอกจากนี้ครูอาจนําคําถาม ในหนังสือเรียน 

หนา 92 มารวมกันอภิปรายคําตอบกับนักเรียนอีกครั้ง ดังนี้ “ระบบสุริยะ

ของเรานั้นมีลักษณะเปนอยางไร กวางใหญขนาดไหน และนอกจากโลก

แลวยังมีอะไรอีกบางในระบบสุริยะแหงนี้” ครูและนักเรียนรวมกัน

อภิปรายแนวทางการตอบคําถาม โดยนักเรียนควรตอบคําถามตามความ

เขาใจ และโดยใชคําพูดของตนเอง เชน ระบบสุริยะของเราประกอบดวย

ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง มีดาวเคราะห ดวงจันทรบริวารของดาว

เคราะหโคจรอยูโดยรอบ ดาวเคราะหแตละดวงมีวงโคจรเปนของตัวเอง 

ลักษณะคลายวงรีท่ีเกือบกลม นอกจากนั้นยังมีวัตถุทองฟาอ่ืน ๆ กระจาย

อยูโดยรอบ 

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 ระบบสุริยะของเรา จากนั้นนําเสนอ

คําตอบหนาชั้นเรียน ถาคําตอบยังไมถูกตองครูนําอภิปรายหรือให

สถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิดรวมทํา โดยออกแบบยานอวกาศ 

เพ่ือสํารวจดาวเคราะห โดยนักเรียนควรออกแบบยานอวกาศใหมี

ลักษณะเฉพาะเพ่ือลงจอดท่ีดาวเคราะหตามท่ีนักเรียนเลือกได  

6. นักเรียนรวมกันอานและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวขอวิทยใกลตัว โดยครู

กระตุนใหนักเรียนตอบคําถามวา เหตุใดเราจึงใหความสนใจกับ        

ดาวเคราะหนอกระบบสุริยะเหลานี้และการคนพบนี้เก่ียวของกับเรา

อยางไร  
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แนวคําตอบในสรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

ดาวเนปจูน 

ดาวเนปจูน 

ดาวเคราะหแคระมีลักษณะคลายดาวเคราะห คือ คลายทรงกลม แตแตกตาง

จากดาวเคราะหตรงท่ีมีวงโคจรท่ีไมเปนอิสระ ซอนทับกับดาวดวงอ่ืน 
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ดาวตกและอุกกาบาตเหมือนกันตรงท่ี เปนวัตถุแข็งจําพวกโลหะจากอวกาศท่ีถูกดึงดูดเขาสูช้ัน

บรรยากาศโลก แตแตกตางตรงท่ี บริเวณท่ีพบ หากลุกไหมไมหมดและตกสูพ้ืนโลก เรียก อุกกาบาต 

ดาวอังคาร เพราะ ดาวดวงนี้มีน้ําไหลอยูในบางพ้ืนท่ี จึงมีความเปนไปไดท่ีส่ิงมีชีวิตจะ

อาศัยอยูได 

เพราะ บริเวณพ้ืนผิวของดาวเสารเปนแกส ยานจึงไมสามารถลงจอดบนดาว

เสารได 

นักเรียนควรออกแบบยานอวกาศใหมีลักษณะเฉพาะเพ่ือลงจอดท่ีดาวเคราะห

ตามท่ีนักเรียนเลือกได เชน ออกแบบยานเพ่ือไปสํารวจดาวพุธ โดยเลือกใช

วัสดุท่ีทนความรอนจัด เนื่องจากดาวพุธเปนดาวท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก 
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