ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� (สำำ�หรัับครููผู้้�สอน)
กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (วิิทยาศาสตร์์)

ภาคเรีียนที่่� ๑

ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� ๔

เล่่ม ๑

ฉบัับปรัับปรุุง

โครงการส่่วนพระองค์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
มููลนิิธิิการศึึกษาทางไกลผ่่านดาวเทีียม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

คํานํา
ตามที่สํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู
มีครูไมครบชั้นหรืออยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบดวย ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน)
และชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู (สํ า หรั บ นั กเรี ย น) หลังจากที่มีการนําไปใช พบวาสื่อดังกลาวชว ยพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กไดเปนอยางดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จีงเห็นควรมีการนํา
สื่อดังกลาวมาใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ กและโรงเรียนขยายโอกาสทุ กโรง เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษาใหดียิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรี ยนรูคณิ ต ศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภูมิศาสตร ในกลุ มสาระการเรีย นรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครู)
ใหสอดคลองกับการประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชจึงจัดแยกเปน
รายชั้นป (ประถมศึกษาปที่ ๑-๖) และเปนรายภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) และชุดการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครู) นี้ใชรวมกับชุดการจัดการเรีย นรู (สําหรับนักเรียน) ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะเป น
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาตอไป
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครู อาจารย และทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการปรับปรุงและจัดทําเอกสารมา ณ โอกาสนี้

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

คําชี้แจง
ตามที่สํานักงานโครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทําชุดการเรียนรู สําหรับใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไมครบชั้น
หรืออยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบดวยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) และชุดกิจกรรม
การเรียนรู (สําหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการนําไปใช พบวาสื่อดังกลาวชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กไดเปนอยางดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรใหมีการนําสื่อดังกลาวมาใชใน
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาใหดียิ่งขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงไดปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และเพื่อใหสะดวกตอการนําไปใช จึงจัดแยกเปนรายชั้น (ประถมศึกษาปที่ ๑-๖) และแตละระดับชั้นแยก
เปนเลม ๑ และเลม ๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครู) ของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ เลม ๑ นี้ ประกอบดวย ๔
หนวยการเรียนรู ไดแก การจําแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว สวนตาง ๆ ของพืช แรง และแสงและการมองเห็น ซึ่งแตละ
หนวยการเรียนรูจะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรผานการสืบเสาะหาความรู มีการทํากิจกรรมดวยการ
ลงมือปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําความรูที่ไดไปใชในการดํารงชีวิต และรู
เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได
คณะผู จั ด ทํ า หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู (สํ า หรั บ ครู ผู ส อน) ของระดั บ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๔ เล ม ๑ นี้ จะเป น ประโยชน ต อ ครู ผู ส อนในการนํ า ไปใช จั ด การเรี ย นรู ใ ห กั บ นั ก เรี ย น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของครูและการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้นตอไป
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
คําแนะนําสําหรับครูผูสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โครงสรางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู
โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 1 การจําแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 การจําแนกสิ่งมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-4 การจําแนกสิ่งมีชีวิต
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5-9 การจําแนกสัตว
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10-12 การจําแนกพืชดอก
เฉลยใบงาน
หนวยการเรียนรูที่ 2 สวนตาง ๆ ของพืช
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 หนาที่ราก ลําตน ใบ และดอกของพืช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13-15 หนาที่ของรากและลําตน
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 16-19 หนาที่ของใบ
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 20-22 หนาที่ของดอก
เฉลยใบงาน

หนา
1-4
5-7
8
9
10-13
14
15
16
17
18-19
20-44
45-51
52-82
83-91
92-106
107-113
114
115
116
117
118-119
120-140
141-151
152-172
173-179
180-194
195-204

หนวยการเรียนรูที่ 3 แรง
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 แรง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 23-26 มวลและน้ําหนัก
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 27-29 ความสัมพันธระหวางมวลและน้ําหนัก
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 30-31 ความสัมพันธระหวางมวลกับการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
เฉลยใบงาน
หนวยการเรียนรูที่ 4 แสง
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
ตัวอยางโครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู
หนวยยอยที่ 1 ตัวกลางของแสง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 32-35 แสงและการมองเห็น
เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 36 สรุปทายบทเรียน
เฉลยแบบทดสอบ
บรรณานุกรม
คณะผูจัดทํา

205
206
207
208
209-210
211-230
231-238
239-255
256-261
262-273
274-278
279
280
281
282
283-284
285-308
309-315
316-321
322-331
332
333-334

๑

คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน
๑. แนวคิดหลัก
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และ
นาความรู้ไปอธิบายหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมยังมุ่งเน้นการเรียนรู รวมกันเปนกลุม
ซึ่งเป็นการเปดโอกาสใหผูเรียนได้รวมกันคิด ปรึกษาหารือ อภิปราย แกปญหา แสดงความคิดเห็น สะท้อน
ความคิด และได้น าเสนอผลการทากิจกรรม ซึ่งชวยใหผู้ เรียนไดพัฒ นาทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะอื่น ๆ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมอีกด้วย ในการจัดกลุ มอาจจัดเปนกลุม ๒ คน หรือ
กลุ่ม ๔-๖ คน หรืออาจจัดกิจกรรมร่วมกั นทั้งชั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นั้น ๆ
ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สิ่งสาคัญที่ผูสอนควรคานึงถึงเป็นอันดับแรกคือ
ความรู พื้นฐานของผู เรียน ผู สอนอาจทบทวนหรือตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนโดยใชคาถามหรือกลวิธี
ต่าง ๆ ที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและนาไปสู การเรียนรู้เนื้อหาใหม ขั้นการสอนเนื้อหาใหม่ ผู สอนอาจ
กาหนดสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในขั้นทบทวนความรู้หรือมีคาถาม และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) ในการค้นหาคาตอบที่สงสัยด้วยตนเอง ผู สอนมีบทบาท
เป็น ผู้ใหอิสระทางความคิดกับผู เรี ยน คอยสังเกต ตรวจสอบความเข้าใจและคอยให้ความช่ว ยเหลือและ
คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู สอนควรใหผูเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดนาเสนอแนวคิด
เพราะผูเรียนมีโอกาสแสดงแนวคิดเพิ่มเติมรวมกัน ซักถาม อภิปรายข้อขัดแย้งดวยเหตุและผล ผูสอนมีโอกาส
เสริมความร ู ขยายความรู้หรือสรุปประเด็นสาคัญของสาระที่นาเสนอนั้น ทาให้การเรียนรู้ขยายวงกว้างและ
ลึกมากขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ ยังทาให้ผู เรียนเกิดเจตคติที่ดี มีความภูมิใจ
ในผลงาน เกิดความรู สึกอยากทา กลาแสดงออก และจดจาสาระที่ตนเองได้ออกมานาเสนอไดนาน รวมทั้ง
ฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
การนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูควรเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
๑. ศึกษาโครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าตลอดทั้งปีการศึกษา นักเรียนต้อง
เรียนรู้ทั้งหมดกี่หน่วย แต่ละหน่วยมีหน่วยย่อยอะไรบ้าง ใช้เวลาสอนกี่ชั่วโมง และมีกี่แผน

๒
๒. ศึกษาโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาอะไรบ้าง เนื้อหาละกี่ชั่วโมง
ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนมองเห็นภาพรวมของการสอนในหน่วยดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
๓. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่หน้าแผนแต่ละแผน เป็นการสรุปแนวการจัดกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนการสอน ทาให้ครูมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ
๔. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหัวข้อต่อไปนี้
๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา เป็นเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในแผนที่กาลังศึกษา
๔.๒ สาระสาคัญ เป็นความคิดรวบยอดหรือหลักการที่นักเรียนควรจะได้หลังจากได้เรียนรู้ตามแผน
ที่กาหนด
๔.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ด้านคุณธรรม
๔.๔ กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น ขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งแต่ละขั้นครูผู้สอนควรศึกษา
ทาความเข้าใจอย่างละเอียด นอกจากนี้ครูควรพิจารณาด้วยว่า ในแต่ละขั้นตอนการสอน ครูจะต้องศึกษาว่ามี
สื่อ/อุปกรณ์อะไรบ้าง
๔.๕ สื่ อ/แหล่ งเรี ย นรู้ เป็ น การบอกรายการสื่ อ อุ ปกรณ์ และแหล่ งเรียนรู้ที่ต้อ งใช้ ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น
๔.๖ การประเมิน เป็ นการบอกทั้งวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน สาหรับเครื่องมือ
การประเมินในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ นี้ ได้จัดเตรียมไว้ให้ครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
สื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔
ประกอบด้วย
๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับครูใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
๓.๒ ใบกิจกรรม สาหรับนักเรียนใช้ฝึกทักษะปฏิบัติ หรือสร้างความคิดรวบยอดในบทเรียน โดยใน
ใบกิจกรรมจะประกอบด้วยใบงาน ให้นักเรียนได้บันทึกผลการทากิจกรรม การตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม
เพื่อทบทวนสิ่ งที่ได้เรี ย นรู้ จากการทากิจ กรรม และมีแบบฝึ กหั ดเพื่อประเมินการเรียนรู้ห ลั งจากเรียนจบ
ในแต่ละกิจกรรม
๓.๓ แบบทดสอบ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

๓
ใบกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้มีการกาหนดสัญลักษณ์รูปดาว ๕ แฉก จานวน ๔
ดวง และแถบสีส้ม โดย
บ. หมายถึง ใบกิจกรรม
ผ. หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้
เช่น

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑
ระดับชั้น
ใบกิจกรรม
หน่วยที่
หน่วยย่อยที่
แผนที่
ใบงำนที่
หมายเหตุ เลขแสดงลาดับของแผนการจัดการเรียนรู้จะเรียงต่อกันจนครบทุกแผนในแต่ละหน่วยย่อย และ
ใบงานจะเรียงเลขต่อกันในแต่ละแผน เมื่อขึ้นหน่วยใหม่ การแสดงลาดับเลขของทั้งหน่วยย่อย
แผน และใบงานจะเริ่มต้นใหม่
๔. ลักษณะชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) โดยผ่านการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
มาจัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละเล่มเป็น ๒ เล่ม ดังนี้
เล่ม ๑ ประกอบด้วย หน่วยกำรเรียนรู้ ๔ หน่วย ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การจาแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ ๑ การจาแนกสิ่งมีชีวิต

๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ส่วนต่าง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แรง
หน่วยย่อยที่ ๑ แรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสง
หน่วยย่อยที่ ๑ ตัวกลางของแสง
เล่ม ๒ ประกอบด้วยหน่วยกำรเรียนรู้ ๒ หน่วย ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วัสดุและสสาร
หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
หน่วยย่อยที่ ๒ สถานะของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
หน่วยย่อยที่ ๑ ดวงจันทร์ของเรา
หน่วยย่อยที่ ๒ ระบบสุริยะ
๕. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ กาหนดให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
หลายแผน แผนละ ๑-๒ ชั่วโมง โดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้คือ ขอบเขตเนื้อหา สาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งมีทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านคุณธรรม กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการประเมิน สาหรับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนจะมีแนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อยู่หน้าแผนทุกแผนซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ ในทุก
ขั้นตอนการสอนตั้งแต่ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป และการประเมินผล พร้อมทั้งมีเฉลยคาตอบในใบงาน และเฉลย
แบบทดสอบอีกด้วย

๕

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Science Process Skills)
การเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ น าไปสู่
การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจาลอง และวิธีการอื่น ๆ เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
ทักษะการสังเกต (Observing) เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างสารวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ลงความคิดเห็นของ
ผู้สังเกตลงไปด้วย ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อย่าง ได้แก่ การดู การฟังเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส
ทักษะการวัด (Measuring) เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็น
ตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง
ทั ก ษะการลงความเห็ น จากข้ อ มู ล (Inferring) เป็ น ความสามารถในการคาดการณ์ อ ย่ า งมี
หลักการเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคยเก็บ
รวบรวมไว้ในอดีต
ทักษะการจาแนกประเภท (Classifying) เป็นความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจาแนก
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ (Relationship between Space and
Space) และทักษะการความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time)
สเปซ (Space) คื อ พื้ น ที่ ที่ วั ต ถุ ค รอบครอง ในที่ นี้ อ าจเป็ น ต าแหน่ ง รู ป ร่ า ง รู ป ทรงของวั ต ถุ
สิ่งเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

๖
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซ (Relationship between Space
and Space)

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่หรือตาแหน่งที่วัตถุ
ต่าง ๆ ครอบครอง

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง
เวลา (Relationship of Space and Time) สัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่หรือตาแหน่งที่วัตถุ
ครอบครองเมื่อเวลาผ่านไป
ทักษะการใช้จานวน (Using Number) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจานวน และ
การคานวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง
ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing and Communicating Data)
เป็นความสามารถในการนาผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระทาให้อยู่ในรูปแบบ
ที่มี ค วามหมายหรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มากขึ้ น จนง่ ายต่ อ การท าความเข้ า ใจหรื อ เห็ น แบบรู ป ของข้ อ มู ล
นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการนาข้อมูลมาจัดทาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
วงจร กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น
ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) เป็นความสามารถในบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ สถานการณ์
การสังเกต การทดลองที่ได้จากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ์ที่
แม่นยาจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้อง การบันทึก และการจัดกระทากับข้อมูลอย่าง
เหมาะสม
ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เป็นความสามารถในการอธิบายถึง
เหตุผลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนจะทาการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน
ของค าอธิ บ ายล่ ว งหน้ า เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ยั ง ไม่ รู้ ม าก่ อ น หรื อ ยั ง ไม่ เ ป็ น หลั ก การ กฎ หรื อ ทฤษฎี ม าก่ อ น
การตั้งสมมติฐานหรือคาอธิบายที่คิดไว้ล่วงหน้า มักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้น (สิ่งที่เป็นต้นเหตุ) กับตัวแปรตาม (สิ่งที่เป็นผลจากต้นเหตุ) ซึ่งอาจเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ได้
ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) เป็นความสามารถในการ
กาหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้
ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เป็นความสามารถในการ
กาหนดตัว แปรต่าง ๆ ทั้งตัว แปรต้น และตัว แปรตาม ให้ สอดคล้ องกับสมมติฐ านของการทดลอง รวมถึง
ความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น แต่อาจส่งผลต่อผลการทดลอง
หากไม่ควบคุมให้เหมือนกันหรือเท่ากัน ตัวแปรที่เกี่ ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลองดังนี้

๗
ตัวแปรต้น
(Independent Variable)

สิ่งที่เป็นต้นเหตุทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องจัด
สถานการณ์ให้มีสิ่งนี้แตกต่างกัน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

สิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้
แตกต่างกัน และเราต้องสังเกต วัด หรือติดตามดู

ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่
(Controlled Variable)

สิ่งต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัดสถานการณ์ จึงต้องจัด
สิ่งเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากัน เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลจากการจัดสถานการณ์เกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้น

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การออกแบบการ
ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเป็นความสามารถในการ
ออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่ างรอบคอบ และสอดคล้ องกั บคาถามการทดลองและสมมติฐ าน
รวมถึงความสามารถในการดาเนินการทดลองได้ตามแผน และความสามารถในการบันทึก ผลการทดลองได้
ละเอียด ครบถ้วน และเที่ยงตรง
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting and Making Conclusion)
ความสามารถในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ จนสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด
ทักษะการสร้างแบบจาลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสร้างและใช้สิ่งที่
ทาขึ้นมา เพื่อเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสามารถในการใช้แบบจาลองนาเสนอปรากฏการณ์ อธิบายความสัมพันธ์ของแต่
ละองค์ประกอบในแบบจาลอง และอธิบายแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของแบบจาลองแบบต่าง ๆ

๘

โครงสร้ำงของชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยำศำสตร์) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
(๑๒ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
(๑๐ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖
ระบบสุริยะและ
ปรำกฏกำรณ์ทำง
ดำรำศำสตร์
(๑๐ ชั่วโมง)

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แรง (๑๐ ชั่วโมง)

(๘๐ ชั่วโมง/ปี)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
แสง
(๘ ชั่วโมง)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕
วัสดุและสสำร
(๓๐ ชั่วโมง)

หมำยเหตุ : สามารถปรับโครงสร้างเวลาในชั้นเรียนได้ตามความเหมาะสมกับวันและเวลาในการจัดการเรียน
การสอนจริง

๙

แนวทำงกำรจัดหน่วยกำรเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
เล่ม ๑ (ภำคเรียนที่ ๑)

เล่ม ๒ (ภำคเรียนที่ ๒)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ วัสดุและสสำร

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ส่วนต่ำง ๆ ของพืช

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖
ระบบสุริยะและปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ แรง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ แสง

๑๐

โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยำศำสตร์) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้ (ชม.)
หน่วยการเรียนรู้ที่
๑ การจาแนก
สิ่งมีชีวิตรอบตัว/
๑๐ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่
๒ ส่วนต่างๆของ
พืช/ ๑๒ ชั่วโมง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
ว ๑.๓ ป.๔/๑ จาแนกสิ่งมีชีวติ โดยใช้ความ
เหมือนและความแตกต่างของลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และ
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

สำระกำรเรียนรู้
• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดยใช้
ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และ
เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิต
อื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์ เช่น เห็ดรา จุลินทรีย์
ว ๑.๓ ป.๔/๒ จาแนกพืชออกเป็นพืชดอก • การจาแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
และพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ ในการจาแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
ว ๑.๓ ป.๔/๓ จาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มี • การจาแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูก
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สันหลังเป็นเกณฑ์ในการจาแนก ได้เป็น
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
สันหลัง
ว ๑.๓ ป.๔/๔ บรรยายลักษณะเฉพาะที่
• สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่
สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
กลุม่ ปลา กลุ่มสะเทินน้าสะเทินบก
ในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
กลุม่ สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้านม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ
เลี้ยงลูกด้วยน้านม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เฉพาะทีส่ ังเกตได้
ในแต่ละกลุ่ม
ว ๑.๒ ป.๔/๑ บรรยายหน้าทีข่ องราก
• ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน
ลาต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูล • รากทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหารขึ้นไปยัง
ที่รวบรวมได้
ลาต้น
• ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าต่อไปยังส่วนต่าง ๆ
ของพืช
• ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น
คือน้าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง
• ดอกทาหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก

๑๑
หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้ (ชม.)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ตัวชี้วัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ว ๒.๒ ป.๔/๑ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มี
๓ แรง/ ๑๐ ชั่วโมง ต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๒ ป.๔/๒ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัด
น้าหนักของวัตถุ
ว ๒.๒ ป.๔/๓ บรรยายมวลของวัตถุที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์

หน่วยการเรียนรู้ที่
๔ แสง/ ๘ ชั่วโมง

สำระกำรเรียนรู้
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน
• แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทา
ต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็น
แรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทากับวัตถุ
หนึ่ง ๆ ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทาให้วัตถุ
มีน้าหนัก วัดน้าหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่ง
สปริง น้าหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ
โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก วัตถุที่มี
มวลน้อยจะมีน้าหนักน้อย
• แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทา
ต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็น
แรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทากับวัตถุ
หนึ่ง ๆ ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทาให้วัตถุ
มีน้าหนัก วัดน้าหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่ง
สปริง น้าหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ
โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก วัตถุที่มี
มวลน้อยจะมีน้าหนักน้อย
• มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่
ประกอบกันเป็นวัตถุซึ่งมีผลต่อความยากง่าย
ในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุ
ที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยาก
กว่าวัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้นมวลของวัตถุ
นอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้น
แล้วยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย

ว ๒.๓ ป.๔/๑ จาแนกวัตถุเป็นตัวกลาง
• เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้น
โปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง
จะทาให้การมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน
จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุ จึงจาแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใส
นั้นเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ซึ่งทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลาง
โปร่งแสงทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน

๑๒
หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้ (ชม.)
หน่วยการเรียนรู้ที่
๕ วัสดุและสสาร/
๓๐ ชั่วโมง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ตัวชี้วัด

สำระกำรเรียนรู้
และวัตถุทึบแสงทาให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น

ว ๒.๑ ป.๔/๑ เปรียบเทียบสมบัติทาง
• วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่าง
กายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
กัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุ
การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดุ ทีม่ ีสภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมี
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง แรงมากระทาและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่นา
และระบุการนาสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพ ความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน
ยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนาไฟฟ้า และวัสดุที่นาไฟฟ้าได้ จะให้กระแสไฟฟ้าไหล
ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผ่าน
ผ่านได้ ดังนั้น จึงอาจนาสมบัติต่าง ๆ มา
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน
พิจารณาเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบ
ว ๒.๑ ป.๔/๓ เปรียบเทียบสมบัติของสสาร ชิ้นงานเพือ่ ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต • วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่
มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตร
สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
ของสสาร
ของแข็งมีปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมี
ว ๒.๑ ป.๔/๔ ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และ ปริมาตรคงที่แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะ
ปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะของวัสดุ
เฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว ส่วนแก๊สมี
ปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะ
ที่บรรจุ

• วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่

หน่วยการเรียนรู้ที่
๖ ระบบสุริยะและ
ปรากฎการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ /๑๐
ชั่วโมง

ว ๓.๑ ป.๔/๑ อธิบายแบบรูปเส้นทางการ
ขึ้นและตกของดวงจันทร์โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว ๓.๑ ป.๔/๒ สร้างแบบจาลองที่อธิบาย
แบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์

สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
ของแข็งมีปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะ
เฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว ส่วนแก๊สมี
ปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่
บรรจุ
• ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์
โคจรรอบโลกพร้อมกับหมุนรอบตัวเอง ขณะที่
โลกก็หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน การหมุนรอบ
ตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลก
เหนือ ทาให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้น
ทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศ

๑๓
หน่วยกำรเรียนรู้/
เวลำที่ใช้ (ชม.)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ตัวชี้วัด
ว ๓.๑ ป.๔/๓ สร้างแบบจาลองแสดง
องค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบาย
เปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์
ต่าง ๆ จากแบบจาลอง

สำระกำรเรียนรู้
ตะวันตก หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้า ๆ
• ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แต่รูปร่าง
ของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์บนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละวัน
โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏ
เป็นเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็ม
ดวง จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะ
แหว่งและมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจนมอง
ไม่เห็นดวงจันทร์จากนั้นรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวง
อีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้า
กันทุกเดือน
• ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย
ดาวเคราะห์แปดดวงและบริวาร
ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมีขนาดและระยะห่าง
จากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และยัง
ประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์
น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ

๑๔

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

๑๕

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรำฐำน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ ย นแปลงทางพัน ธุก รรมที่ มีผ ลต่ อสิ่ งมี ชีวิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลั กษณะของสิ่ งมีชีวิต ออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
ป.๔/๒ จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้
ป.๔/๓ จ าแนกสั ต ว์ อ อกเป็ น สั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง และสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง โดยใช้ ก ารมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
ป.๔/๔ บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม และยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

๑๖

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน
ถ้าใช้การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ในการจาแนก จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์
และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
กลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ กลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้และ
เคลื่อนที่ไม่ได้ ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ มีลักษณะแตกต่างจากนี้
สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น
ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจาแนกจะจาแนกสัตว์ได้เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
พืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน
ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจาแนกพืชจะจาแนกพืชได้เป็นกลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืชไม่มีดอก

๑๗

ตัวอย่ำงโครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
แผนการจัดการเรียนรู้
การจาแนกสัตว์
(๕ ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

การจาแนกสิ่งมีชีวิต
(๔ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
(การจาแนกสิ่งมีชีวิต)

(การจาแนกพืชดอก
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
รอบตัว (๑๒ ชั่วโมง)

หมำยเหตุ : โครงสร้างเวลานี้เป็นตัวอย่างสาหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา

๑๘
หน่วยย่อยที่ ๑ กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ชื่อหน่วย กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
จำนวนเวลำเรียน ๑๒ ชั่วโมง
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระสำคัญของหน่วย
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและแตกต่างกัน ซึ่ งสามารถนามาใช้
เป็นเกณฑ์ในการจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ ในกลุ่มพืชและ
กลุ่มสัตว์ยังสามารถจัดเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้อีกขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรำฐำน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ ย นแปลงทางพัน ธุก รรมที่ มีผ ลต่ อสิ่ งมี ชีวิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลั กษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
ป.๔/๒ จ าแนกพื ช ออกเป็ น พืช ดอกและพืช ไม่มี ดอก โดยใช้ การมี ดอกเป็ นเกณฑ์ โดยใช้ ข้อ มูล ที่
รวบรวมได้
ป.๔/๓ จาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
ป.๔/๔ บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม และยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

๑๙
ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน
ถ้าใช้การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ในการจาแนก จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และ
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
กลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ กลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้และ
เคลื่อนที่ไม่ได้ ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ มีลักษณะแตกต่างจากนี้
สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น
ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจาแนก จะจาแนกสัตว์ได้เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
พืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน
ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจาแนกจะจาแนกพืชได้เป็นกลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืชไม่มีดอก
โครงสร้ำงของหน่วยย่อยที่ ๑ กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต

หน่วยกำรเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย

จำนวนแผน

หน่วยการเรียนรู้ที่
๑ การจาแนก
สิ่งมีชีวิตรอบตัว

หน่วยย่อยที่ ๑
การจาแนกสิ่งมีชีวิต

๓

ชื่อแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

การจาแนกสิ่งมีชิวิต

๔

การจาแนกสัตว์

๕

การจาแนกพืชดอก

๓

๒๐
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่องกำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กาหนดให้
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กาหนดให้
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน และลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน เช่น การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต
การหายใจ และลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง โดยสิ่งมีชีวิต
บางชนิดสามารถสร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร แต่บางชนิดจะสร้างอาหารเองได้ ไม่ต้อง
กิ น สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น เป็ น อาหาร และบางชนิ ด สามารถเคลื่ อ นไหวได้ ด้ ว ยตนเองโดยเคลื่ อ นที ไ ด้ แต่ บ างชนิ ด
เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้

๒๑
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโดยอาจใช้รูปสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น ลิง ปลาฉลาม ผีเสื้อ
เห็ดนางฟ้า ต้นมะนาว ประกอบกับการใช้คาถามดังนี้
1.1 จากรูปสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ นักเรียนคิดว่า รูปใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิต (ทุกรูป)
1.2 เพราะเหตุใด จึงคิดว่ารูปเหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิต (เพราะสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
หายใจได้ กินอาหารได้ เจริญเติบโตได้ เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ขับถ่าย สืบพันธุ์ และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้คาถามดังนี้
2.1 สิ่งมีชีวิตในรูปมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันและแตกต่างกัน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง เช่น ลิงและปลาฉลามเคลื่อนที่ได้เหมือนกัน แต่เห็ดนางฟ้า และต้นมะนาว
ทั้งหมดเคลื่อนที่ไม่ได้)
2.2 ถ้านักเรียนจะจาแนกสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ นี้ออกเป็นกลุ่ม ๆ นักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไรในการจัด
กลุ่มและจะจัดได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ใช้การมีขา
และไม่มีขาเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีขา ได้แก่ ลิง และกลุ่มไม่มีขา ได้แก่
ปลาฉลาม ผีเสื้อ เห็ดนางฟ้า ต้นมะนาว)

๒๒
หมำยเหตุ หากนักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคาว่าเกณฑ์ ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมว่า เกณฑ์คือ
สิ่งที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ออกจากกัน
ขั้นสอน (45 นำที)
3. ครูให้นักเรียนร่วมกันอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ในกิจกรรมที่ 1 เราจาแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร ข้อ 1
จากนั้นอภิปรายเพื่อทาความเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตารางในใบงาน 01
การจาแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้คาถามดังนี้
3.1 จากกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต)
3.2 นักเรียนจะเรียนรู้โดยใช้วิธีใด (รวบรวมข้อมูล)
3.3 เมื่อจบกิจกรรมนี้นักเรียนต้องทาอะไรได้ (เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต)
4. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุอุปกรณ์ และวิธีทาข้อ 1 กิจกรรมที่ 1 เราจาแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร ข้อ 1
หน้า 3 แล้วใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นอันดับแรก (สังเกตสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพ)
4.2 บัตรภาพดังกล่าวอยู่ในหน้าใด (อยู่ใน QR code หน้า 3)
4.3 เมื่อสังเกตสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพแล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (บันทึกลักษณะของสิ่งมีชีวิต)
4.4 ลักษณะสิ่งมีชีวิตที่จะต้องสังเกตมีอะไรบ้าง (การกินอาหาร การหายใจ การเคลื่อนไหวได้
ด้วยตนเอง การหายใจ การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และลักษณะอื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย)
หากนักเรียนยังไม่เข้าใจ ครูสามารถนาอภิปรายเกี่ยวกับการสังเกตลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
ที่นักเรียนต้องบันทึกในตาราง ซึ่งอยู่ในใบงาน 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 8 ว่าจะสังเกตอย่างไร เช่น
การกินอาหาร ให้สังเกตว่าเป็นการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ให้บันทึกในช่อง “สร้างอาหารเองไม่ได้”
แต่ถ้าสามารถสร้างอาหารเองได้แล้วนาไปใช้ ไม่ต้องกินสิ่งมีชีวตอื่น ให้บันทึกในช่อง “สร้างอาหาร
เองได้” ซึ่งอธิบายนักเรียนต่อได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้นั้นหมายถึง การที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต
สร้างขึ้นได้เองภายในร่างกายซึ่งแตกต่างจากการทาอาหาร
นอกจากนีก้ ารเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง เป็นการที่ร่างกายไม่อยู่นิ่งด้วยตนเองโดยไม่มีแรงอื่น
จากภายนอกมากระทา เช่น ลม พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น มาทาให้เคลื่อนไหว โดยให้นักเรียน
พิจารณาว่า เคลื่อนไหวแบบยังอยู่กับที่ ให้บันทึกในช่อง “เคลื่อนที่ไม่ได้” หรือเคลื่อนไหวแบบย้ายที่
ไปได้ จะเรียกว่า เคลื่อนที่ได้
การหายใจสังเกตจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตตรงบริเวณอกหรือท้องมีการขยับ หรือมีจมูก
หรือมีช่องให้ลมเข้าออกได้
การเจริญเติบโตสังเกตจากการที่สิ่งมีชีวิตมีขนาดใหญ่ขึ้น สูงขึ้น
การสืบพันธุ์สังเกตได้จากมีการเพิ่มจานวนของสิ่งมีชีวิตได้
5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มไปรับบัตรภาพสิ่งมีชีวิต (ซึ่งครูดาวน์โหลดจาก QR code ออกมาแล้ว
มาทาเป็นบัตรภาพที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยของนักเรียน) และให้นักเรียนช่วยกันสังเกตลักษณะ
ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต อภิปรายและบันทึกลงในใบงาน 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต
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6. ครูสุ่มนักเรียน 2 กลุ่มออกมานาเสนอผลการบันทึกลักษณะของสิ่งมีชีวิตตามใบงาน 01 โดยครูรับฟัง
และตรวจสอบความถูกต้องในสิ่งที่นักเรียนบันทึก ครูอาจเขียนตาราง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ไว้บนกระดาน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นร่วมกัน
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิต โดยอาจใช้คาถามดังนี้
7.1 สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสังเกตมีทั้งหมดกี่ชนิด (12 ชนิด)
7.2 จากตาราง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนพิจารณามีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง (6 ลักษณะ ได้แก่
การกินอาหาร การเคลื่อนไหว การหายใจ การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และลักษณะอื่น ๆ
เช่น ที่อยู่อาศัย)
7.3 คนกับกุหลาบมีลักษณะใดที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร (ลักษณะที่เหมือนกันคือหายใจได้
เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ เคลื่อนไหวได้ ส่วนลักษณะที่แตกต่างกันคือ คนต้องกินสิ่งมีชีวิต
อื่นหรือสร้างอาหารเองไม่ได้ และเคลื่อนที่ได้ แต่กุหลาบสร้างอาหารได้เองและเคลื่อนที่
ไม่ได้)
7.4 ม้ากับงูมีลักษณะใดที่เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร (มีลักษณะเหมือนกันทุกลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต แต่ต่างกันในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยม้าอาศัยอยู่บนบก แต่งูอาศัยทั้งบนบกและในน้า)
7.5 เห็ดกับรามีลักษณะอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง ) ครูบันทึกคาตอบ
ของนักเรียนไว้แล้วจะนามาอภิปรายในคาบถัดไป
7.6 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในตาราง ยกเว้นเห็ดและรา มีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกัน (มีการหายใจ
มีการสืบพันธุ์ มีการเจริญเติบโต การเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อสิ่งเร้า)
7.7 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในตาราง ยกเว้นเห็ดและรา มีลักษณะใดบ้างที่ต่างกัน (การเคลื่อนที่ได้กับ
การเคลื่อนที่ไม่ได้ การสร้างอาหารเองได้กับการสร้างอาหารเองไม่ได้)
8. ครูอาจให้นักเรียนไปเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมที่บ้าน เพื่อสังเกต
ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขั้นสรุป (5 นำที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดว่า สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด
ซึง่ แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างทีเ่ หมือนกัน เช่น การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การหายใจ และ
ลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง โดยสิ่งมีชีวิต
บางชนิดสามารถสร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร แต่บางชนิดจะสร้างอาหาร
เองได้ ไม่ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร และบางขนิดสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
โดยเคลื่อนที่ได้ แต่บางชนิดเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 8
8.2 บัตรภาพสิ่งมีชีวิต
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9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิต
9.2 การทาใบงาน 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 8
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถใช้ตาและมือใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต
ด้วยตนเอง โดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็น

สามารถใช้ตาและมือใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิต ได้อย่างมี
เหตุผล จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตนเอง

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ตาและมือใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตได้บางลักษณะ
แม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ครูหรือผู้อื่น
สามารถเพิ่มเติมความเห็น สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิต ได้อย่างมี
ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างมี
เหตุผล โดยอาศัยคาแนะนา เหตุผลในบางครั้ง แม้จะ
ของครูหรือผู้อื่น
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์สุจริต
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระทื่1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายลักษณะของเห็ด รา และแบคทีเรีย
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- จาแนกสิ่งมีชีวิตที่กาหนดให้ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกสิ่งมีชีวิต
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มุ่งมั่นในการทางาน
- มีวินัย
3. สำระสำคัญ
เห็ด รา และแบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีลักษณะบางอย่างเหมือนและแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น
เราสามารถจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มได้โดยใช้ลักษณะบางลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีร่วมกันเป็นเกณฑ์
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
เห็ด รา แบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีลักษณะบางอย่างเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ สามารถหายใจ
เจริญเติบโต เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ แต่เห็ดและราจะเคลื่อนที่ไม่ได้ และไม่สามารถสร้างอาหาร
เองได้ แต่จะได้รับอาหารจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอาหารทั่วไปที่คนและสัตว์รับประทาน
ส่วนแบคทีเรียจะเคลื่อนที่ได้ แต่บางชนิดสร้างอาหารเองได้ บางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
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เราสามารถจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มได้โดยใช้ลักษณะบางลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ เช่น
ถ้าใช้การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ สามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ และกลุ่ ม
สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ถ้าเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน ชนิดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มหลังก็
อาจจะแตกต่างกัน
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การจาแนกประเภท
- การลงความเห็นจากข้อมูล
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกลักษณะของเห็ด รา และแบคทีเรีย
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต เพื่อกาหนดเกณฑ์ในการ
จาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 มีวินัย
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูแสดงรูปเห็ดและรา แล้วตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับลักษณะของเห็ดและรา ที่ได้บันทึกไว้
ในตารางตามใบงาน 01 แล้วตั้งคาถามว่า
1.1 จากชั่วโมงที่ผ่านมา นักเรียนบันทึกว่าเห็ดและรามีลักษณะอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตาม
ที่บันทึกไว้)
1.2 เห็ดและรา ควรมีลักษณะใดอีกบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น เคลื่อนที่
ไม่ได้ เจริญเติบโตได้)
1.3 หากให้นักเรียนจัดกลุ่มเห็ดและรา ควรจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตใด เพราะเหตุใด
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น อยู่ในกลุ่มเดียวกับปรง เพราะเคลื่อนที่ไม่ได้)
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1.4 ถ้าให้นักเรียนจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในตาราง นักเรียนจะใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตใด
ในตารางเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มได้บ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น
การเคลื่อนที่ได้กับการเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเกณฑ์)
ขั้นสอน (45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีการทากิจกรรมที่ 1 เราจาแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร ข้อ 2-5 หน้า 3 และ
ทาความเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรม แล้วใช้คาถามดังนี้
2.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นอันดับแรก (อ่านใบความรู้เรื่องเห็ด รา และแบคทีเรีย)
2.2 เมื่ออ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้องทาอะไรต่อ (เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตกับ
ข้อมูลที่ได้จากใบความรู้ ถ้าพบว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้องให้แก้ไข)
2.3 วิธีการทาในข้อที่ 3 ต้องทาอะไรบ้าง (กาหนดเกณฑ์ในการจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตในตาราง)
หมำยเหตุ ครูอาจชักชวนนักเรียนทาความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดเกณฑ์ โดยให้นักเรียน
ร่วมกันฝึกกาหนดเกณฑ์และจาแนกสิ่งของรอบตัว
2.4 เมื่อกาหนดเกณฑ์ได้แล้ว นักเรียนจะต้องทาอะไรต่อ (จาแนกบัตรภาพสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่
นักเรียนเลือก และนาเสนอผลการจาแนก)
3. นักเรียนลงมือทากิจกรรมโดยอ่านใบความรู้เรื่องเห็ด รา และแบคทีเรีย
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของเห็ด ราและแบคทีเรีย ที่ได้จากการอ่าน
ใบความรู้ โดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
4.1 เห็ดและราแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร (มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น
สี รูปร่าง)
4.2 เห็ดและรามีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร (มีประโยชน์ เช่น เป็นอาหาร)
4.3 เห็ดและรามีโทษหรือไม่ อย่างไร (มีโทษได้ เช่น บางชนิดทาให้เกิดโรค บางชนิดทาให้อาหาร
เน่าเสีย)
4.4 รู้ได้อย่างไรว่า เห็ดและราเป็นสิ่งมีชีวิต (เห็ดและรามีลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับ
สิ่งมีชีวิตอื่น โดยเห็ดและรามีการกินอาหาร ซึ่งจะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่มีการ
ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น พืช สัตว์ มาเป็นอาหาร สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
ในลักษณะเคลื่อนที่ไม่ได้ นอกจากนี้ยังหายใจได้ เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์เพิ่มจานวนได้ และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้)
5. นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของเห็ดและราทีไ่ ด้จากการอ่านในใบความรู้กับข้อมูล
ที่บันทึกไว้ในใบงาน 01 หน้า 8 ถ้าข้อมูลที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง (นักเรียนตอบตาม
ที่บันทึกไว้)
6. ครูชวนนักเรียนอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบคทีเรียว่าเป็นสิ่งมีชีวิต ซึง่ มีทั้งชนิดที่สร้างอาหารเองได้
และสร้างอาหารเองไม่ได้ แต่แบคทีเรียจะเคลื่อนที่ได้ ครูเน้นย้ากับนักเรียนว่า แบคทีเรียมีลักษณะ

๓๐
บางลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพอีกหลายประการ จึงไม่ต้องนาแบคทีเรียมาใช้ในการ
กาหนดเกณฑ์และจัดกลุ่ม
7. นักเรียนลงมือทากิจกรรมจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยร่วมกันกาหนดเกณฑ์ในการจาแนกสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพ
และจัดกลุ่มตามเกณฑ์ที่กาหนดตามความเข้าใจของนักเรียน และบันทึกผลการจาแนกในใบงาน 01
หน้า 9 จากนั้นครูสุ่มนักเรียนนาเสนอผลการจาแนกสิ่งมีชีวิตหน้าชั้นเรียน 2 กลุ่ม
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการจาแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้คาถามต่อไปนี้
8.1 ผลการจาแนกสิ่งมีชีวิตของแต่ละกลุ่มเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามที่ทา
กิจกรรม เช่น เหมือนกัน โดยใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่เหมือนกัน หรือไม่เหมือนกัน บางกลุ่มใช้
เกณฑ์การเคลื่อนที่ บางกลุ่มใช้เกณฑ์การกินอาหาร)
ครูอาจยกตัวอย่างผลการจาแนกสิ่งมีชีวิตที่ใช้เกณฑ์ต่างกัน แล้วใช้คาถามต่อดังนี้
8.2 ถ้าเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม ชนิดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
จะเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร (ไม่เหมือนเดิม สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เคยอยู่กลุ่มเดียวกัน จะถูก
แยกออกเป็นคนละกลุ่ม เพราะมีบางลักษณะไม่เหมือนกัน, หรือตอบว่าเหมือนเดิม
สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เคยอยู่กลุ่มเดียวกันจะอยู่กลุ่มเดิม เพราะยังมีบางลักษณะเหมือนกัน)
8.3 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตทุกลักษณะในตาราง สามารถนามาใช้เป็นเกณฑ์ได้หรือไม่ เพราะ
เหตุใด (ไม่ได้ เพราะบางลักษณะไม่สามารถแยกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 2 กลุ่มได้)
8.4 นอกจากเกณฑ์ที่แต่ละกลุ่มกาหนดแล้ว ยังสามารถใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนกได้อีกบ้าง
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ที่อยู่อาศัย)
8.5 ถ้าใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 2 ลักษณะเป็นเกณฑ์ร่วมกันในการจาแนกสิ่งมีชีวิต จะจาแนกได้
หรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจตนเอง)
ขั้นสรุป (5 นำที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับลักษณะของเห็ด
รา และแบคทีเรีย และการจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิตว่า เห็ด รา แบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งมี
ลักษณะบางอย่างเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ สามารถหายใจ เจริญเติบโต เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
สืบพันธุ์ได้ แต่เห็ด รา จะเคลื่อนที่ไม่ได้ และไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่จะได้รับอาหารจาก
การย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอาหารทั่วไปที่คนและสัตว์รับประทาน ส่วนแบคทีเรียจะเคลื่อนที่ได้
แต่บางชนิดสร้างอาหารเองได้ บางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เราสามารถจาแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มได้ด้วยลักษณะบางลักษณะเป็นเกณฑ์ เช่น การเคลื่อนที่ ถ้าเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก
สิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน ชนิดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกัน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบกิจกรรม 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 3 และ 8-9
8.2 ใบความรู้เรื่องเห็ด ราและแบคทีเรีย
8.3 บัตรภาพสิ่งมีชีวิต

๓๑
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การจัดกลุ่มบัตรภาพสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์
9.2 การทาใบงาน 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 8-9
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๓๒
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การจาแนกประเภท
การลงความเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การจาแนกประเภท

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
โดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เป็นเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง

สามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
โดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เป็นเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
โดยอาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น

สามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
โดยใช้ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เป็นเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิต ได้อย่างมี
เหตุผลจากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตัวเอง

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิต ได้อย่างมี
เหตุผล โดยอาศัยคาแนะนา
ของครูหรือผู้อื่น

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างมี
เหตุผลบางส่วน แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น

๓๓
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. มีวนิ ัย
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๓๔
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่องกำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายผลการจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- จาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
เมื่อจาแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็น
กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
เมื่อใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์
โดยกลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น กุหลาบ ข้าว ส่วนกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ เช่น ม้า คน นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มพืชและ
กลุ่มสัตว์ เพราะไม่สามารถเคลื่อนที่และไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เช่น เห็ด รา

๓๕
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การจาแนกประเภท
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- นาเสนอผลการจาแนกของสิ่งมีชีวิตโดยใช้การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทีย บความเหมือนและความแตกต่างของลั กษณะของสิ่งมีชีวิต และจาแนกสิ่งมีชีวิต
จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูชวนนักเรียนเล่นเกมเปิดรูปสิ่งมีชีวิตปริศนา ซึ่งมีทั้งรูปพืชและสัตว์ (เช่น กบบนใบบัว) จากนั้นใช้
คาถามดังต่อไปนี้
1.1 ในรูปมีสิ่งมีชีวิตใดบ้าง (ตัวอย่าง เช่น กบ บัว)
1.2 สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกัน และลักษณะใดบ้างที่แตกต่างกัน (ลักษณะที่
เหมือนกัน คือมีสีเขียวเหมือนกัน ลักษณะที่แตกต่างกันคือ กบเคลื่อนที่ได้ แต่บัวเคลื่อนที่
ไม่ได้)
1.2 ถ้าใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตนี้ออกเป็นกลุ่มอย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น จะจาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กบอยู่ในกลุ่มที่
สร้างอาหารไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ บัวอยู่ในกลุ่มที่สร้างอาหารได้และเคลื่อนที่ไม่ได้)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอ่านจุดประสงค์ข้อ 2 ในใบงาน 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 3 โดยใช้คาถาม
ดังนี้

๓๖
2.1 จากกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต)
2.2 นักเรียนจะเรียนรู้โดยใช้วิธีใด (การจาแนก)
2.3 เมื่อจบกิจกรรมนี้นักเรียนต้องทาอะไรได้ (จาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ โดยใช้
การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาในกิจกรรมที่ 1 เราจาแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร ข้อ 6 หน้า 3 แล้วใช้คาถาม
ดังนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรบ้าง (จาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม)
3.2 นักเรียนจะใช้เกณฑ์ใดในการจาแนกสิ่งมีชีวิต (การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์
ร่วมกัน)
หมำยเหตุ กรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ 2 ลักษณะร่วมกัน ครูอาจอธิบาย
ยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เช่น กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีขากับมีปีก กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีขากับไม่มีปีก
กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีขากับมีปีก กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีขากับไม่มีปีก
4. นักเรียนลงมือทากิจกรรมจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยใช้การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ ครูคอยเดิน
ดูให้ความช่วยเหลือ จากนั้นให้นักเรียนนาเสนอผลการจาแนกแล้วร่วมกันอภิปรายผลการจาแนก
ของแต่ละกลุ่มด้วยคาถามต่อไปนี้
4.1 จากบัตรภาพสิ่งมีชีวิต เมื่อใช้การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ร่วมกัน จะจาแนก
สิ่งมีชีวิตได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง ( ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้
กลุ่มสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ กลุ่มสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้)
4.2 กลุ่มสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง และเรียกสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ว่า
อะไร (กุหลาบ ข้าว ปรง เรียกกลุ่มนี้ว่า พืช)
4.3 กลุ่มสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง และเรียกสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้ว่า
อะไร (คางคก ปลา คน งู ไก่ ม้า ปู เรียกกลุ่มนีว้ ่า สัตว์)
4.4 กลุ่มสร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง และเรียกสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้
ว่าอะไร (เห็ด รา เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์)
หมำยเหตุ กรณีที่นักเรียนไม่สามารถบอกชื่อกลุ่มสิ่งมีชีวิต ครูสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมได้
5. ครูนารูปลิง ปลาฉลาม ผีเสื้อ เห็ดนางฟ้า และต้นมะนาว ที่เคยใช้ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียนในชั่วโมงแรก
มาแล้วถามคาถามนักเรียนว่า ถ้าใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจัดสิ่งมีชีวิต
เหล่านี้อยู่ในกลุ่มใดบ้าง เพราะเหตุใด (ลิง ปลาฉลาม และผีเสื้ออยู่ในกลุ่มสัตว์เพราะเคลื่อนที่ได้และ
สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้นมะนาวอยู่ในกลุ่มพืชเพราะเคลื่อนที่ไม่ได้และสร้างอาหารเองได้ และ
เห็ดนางฟ้าอยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์เพราะเคลื่อนที่ไม่ได้และสร้างอาหารเองไม่ได้)
6. นักเรียนตอบคาถามหลังทากิจกรรมในใบงาน 01 หน้า 10

๓๗
ขั้นสรุป (10 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการจาแนก
สิ่งมีชีวิตโดยใช้การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็น
เกณฑ์ว่า เมื่อใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มพืชและ
กลุ่มสัตว์ โดยกลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น กุหลาบ ข้าว
ส่วนกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ เช่น ม้า คน นอกจากนี้ยังมี
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ เพราะไม่สามารถเคลื่อนที่และไม่สามารถสร้างอาหาร
เองได้ เช่น เห็ด รา
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 3 และ 10-11
8.2 บัตรภาพสิ่งมีชีวิต
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การจัดกลุ่มบัตรภาพสิ่งมีชีวิตโดยใช้การสร้างอาหารและการเคลื่อนทีเ่ ป็นเกณฑ์
9.2 การทาใบงาน 01 การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 10-11
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๓๘
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (3)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การจาแนกประเภท
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การจาแนกประเภท

การลงความเห็น
จากข้อมูล

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
โดยใช้การสร้างอาหารและ
การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้
อย่างถูกต้องได้ด้วยตนเอง

สามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
โดยใช้การสร้างอาหารและ
การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

สามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
โดยใช้การสร้างอาหารและ
การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้
อย่างถูกต้องบางส่วน แม้
จะได้รับคาแนะนาจากครู
หรือผู้อื่น

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างมี
เหตุผล จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตนเอง
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การทากิจกรรมได้ถูกต้อง
ด้วยตนเองว่า สิ่งมีชีวิต

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิต ได้อย่างมีเหตุผล
โดยอาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างมี
เหตุผลบางส่วน แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การทากิจกรรมได้ถูกต้อง
โดยอาศัยคาแนะนาของครู

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การทากิจกรรมได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้จะได้รับ

๓๙
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)
มีลักษณะต่าง ๆ ที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน
ซึ่งสามารถนามาใช้ในการ
กาหนดเกณฑ์ในการ
จาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่ม ๆ ได้ และ เมื่อเกณฑ์
เปลี่ยน กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแต่
ละกลุ่มอาจเหมือนเดิมหรือ
แตกต่างจากเดิมขึ้นอยู่กับ
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

หรือผู้อื่นได้ว่า สิ่งมีชีวิต
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น
มีลักษณะต่าง ๆ ที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน
ซึ่งสามารถนามาใช้ในการ
กาหนดเกณฑ์ในการ
จาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่ม ๆ ได้ และ เมื่อเกณฑ์
เปลี่ยน กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ในแต่ละกลุ่มอาจ
เหมือนเดิมหรือแตกต่าง
จากเดิมขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่
กาหนดขึ้น

๔๐
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์สุจริต
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๔๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่องกำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (4)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายผลการจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มุ่งมั่นในการทางาน
3. สำระสำคัญ
เมื่อจาแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็น
กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
เมื่อใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็น กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์
โดยกลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น กุหลาบ ข้าว ส่วนกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ เช่น ม้า คน นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มพืชและ
กลุ่มสัตว์ เพราะไม่สามารถเคลื่อนที่และไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เช่น เห็ด รา

๔๒
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่
เป็นเกณฑ์
5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยเล่นเกมพาฉันกลับบ้าน นักเรียนแต่ละคนจับสลากชื่อสิ่งมีชีวิตที่ครูกาหนดให้
ซึ่งจะต้องมีทั้ง กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ เห็ด รา จากนั้นให้นักเรียนนาสลากไปติดที่หน้ากระดานให้ตรงตาม
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ (ครูติดลักษณะของสิ่ งมีชีวิตไว้บนกระดาน เช่น สร้างอาหารได้และ
เคลื่อนที่ไม่ได้)
2. ครูนาอภิปราย โดยใช้คาถามดังนี้
2.1 จากเกมพาฉันกลับบ้าน เกณฑ์ที่ครูใช้ในการจาแนกสิ่งมีชีวิต คืออะไร (การสร้างอาหารและ
การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ร่วมกัน)
2.2 เมื่อใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่ร่วมกัน จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกี่ กลุ่ ม
อะไรบ้าง (กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์)
ขั้นสอน (40 นำที)
3. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่อง การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 12-13
หมำยเหตุ กรณีนักเรียนไม่รู้จักสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น ปะการัง มอส ครูอาจให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เพิ่มเติมได้
4. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบในแบบฝึกหัด
ขั้นสรุป (10 นำที)
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิตว่า สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิด
มีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน และลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน ถ้าใช้การเคลื่อนที่และการสร้าง
อาหารเป็นเกณฑ์ร่วมกันจะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ โดยกลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิต

๔๓
ที่สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนทีไ่ ม่ได้ ส่วนกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่
ได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มพืชและกลุ่ มสัตว์ เพราะเคลื่ อนที่ไม่ได้และสร้าง
อาหารเองไม่ได้หรือเคลื่อนที่ได้และสร้างอาหารเองได้
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่อง การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 12-13
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่อง การจาแนกสิ่งมีชีวิต หน้า 12-13
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคาถามในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๔๔
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต (4)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๔๕

เฉลยใบงำน

๔๖

×
×
×
×
×
×
√
×
√
√
×
×

√
√
√
√
√
√
×
√
×
×
√
√

√
√
√
×
√
×
×
√
×
×
√
√

×
×
×
√
×
√
√
×
√
√
×
×

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√ บนบก/ในน้ำ
√ ในน้ำ
√ บนบก
√ บนบก
√
บนบก
√ บนบก
√ บนบก
√
บนบก
√ บนบก
√ บนบก
√ บนบก
√ บนบก/ในน้ำ

๔๗

กำรเคลื่อนที่

๒
เคลื่อนที่ได้
คำงคก ปลำ คน งู ไก่ ม้ำ ปู
เคลื่อนที่ไม่ได้
เห็ด รำ กุหลำบ ข้ำว ปรง

หมำยเหตุ : เกณฑ์ที่ใช้สำมำรถแตกต่ำงจำกเกณฑ์นี้ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มกำหนด

๔๘

๒
เคลื่อนที่ได้และสร้ำงอำหำรเองไม่ได้
คำงคก ปลำ คน งู ไก่ ม้ำ ปู
เคลื่อนที่ไม่ได้และสร้ำงอำหำรเองได้
กุหลำบ ข้ำว ปรง
เคลื่อนที่ไม่ได้และสร้ำงอำหำรเองไม่ได้
เห็ด รำ

๔๙

คำตอบอำจเหมือนกันหรือแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้

๓ กลุ่ม คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

กลุ่มพืช เคลื่อนที่ไม่ได้ สร้ำงอำหำรเองได้
กลุ่มสัตว์ เคลื่อนที่ได้ สร้ำงอำหำรเองไม่ได้
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เคลื่อนที่ไม่ได้ สร้ำงอำหำรเองไม่ได้
เรำสำมำรถจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้โดยใช้เกณฑ์กำรเคลื่อนที่และ
กำรสร้ำงอำหำรเป็นเกณฑ์ร่วมกัน ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มพืช เคลื่อนที่ไม่ได้ แต่สร้ำงอำหำรเองได้
๒. กลุ่มสัตว์ เคลื่อนที่ได้ แต่สร้ำงอำหำรเองไม่ได้
๓. กลุม่ ทีไ่ ม่ใช่พืชและสัตว์ เคลื่อนที่ไม่ได้และสร้ำงอำหำรเองไม่ได้ หรือเคลื่อนที่ได้
และสร้ำงอำหำรเองได้

๕๐

๕๑

๓
เข็ม บัว มอส เฟิน
เคลื่อนที่ไม่ได้ สร้ำงอำหำรเองได้

วำฬ นก หอยทำก สิงโต ม้ำน้ำ กบ มด กิ้งก่ำ
เคลื่อนที่ได้ สร้ำงอำหำรเองไม่ได้

เห็ด รำ ปะกำรัง
เคลื่อนที่ไม่ได้ สร้ำงอำหำรเองไม่ได้

๕๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่องกำรจำแนกสัตว์ (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/3 จาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการจาแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตและจาแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
สั ต ว์มี ห ลายชนิ ด แต่ ล ะชนิ ด มี ลั ก ษณะภายนอกบางอย่ า งที่ เหมื อนกั น และมีลั กษณะบางอย่า งที่
แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น จึงนามาใช้ในการกาหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกบางลักษณะที่เหมือนกัน และบางลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น บางชนิด
มีปีกเหมือนกัน แต่บางชนิดไม่มีปีก บางชนิดมีขา แต่บางชนิดไม่มีขา ซึ่งนามาใช้เป็นเกณ์ในการจาแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ เช่น กลุ่มที่มีปีก กลุ่มที่ไม่มีปีก กลุ่มมีขา กลุ่มไม่มีขา

๕๓
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การจาแนกประเภท
- การลงความเห็นจากข้อมูล
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกลักษณะภายนอกของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิด
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยแจกบัตรภาพสัตว์ (ซึ่งมีทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง) ให้นักเรียนแต่ละคน เพื่อสังเกตลักษณะภายนอกของสัตว์ ภายใน 2 นาที จากนั้น
ครูใช้คาถามอภิปรายดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะภายนอกของสัตว์ ชนิดต่าง ๆ เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น สั ตว์มีบางลักษณะเหมือนกัน เช่น จานวนขา บางลั กษณะ
แตกต่างกัน เช่น ปีก)
1.2 จะแบ่งสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น
เป็นกลุ่มสัตว์มีปีก และกลุ่มสัตว์ไม่มีปีก)
ขั้นสอน (50 นำที)
2. ครูชักชวนนักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ ของกิจกรรมที่ 1 จาแนกสัตว์ได้ อย่างไร ข้อ 1
หน้า 15 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจโดยใช้คาถามดังนี้
2.1 จากกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะภายนอกของสัตว์)
2.2 นักเรียนจะเรียนรู้โดยใช้วิธีใด (การสังเกตและการจาแนก)

๕๔
2.3 เมื่อจบกิจกรรมนี้นักเรียนต้องทาอะไรได้ (จาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยใช้ลักษณะ
ภายนอกเป็นเกณฑ์ได้)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุอุปกรณ์ และวิธีทากิจกรรมข้อ 1-2 หน้า 16 แล้วใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นอันดับแรก (สังเกตลักษณะภายนอกของสัตว์ 1 ชนิด จากบัตรภาพ
โดยไม่ซ้ากับเพื่อน)
หมำยเหตุ คุณครูเตรียมบัตรภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง โดยดาวน์โหลดจาก QR code ในใบงานหน้า 15 แล้วจัดเตรียมบัตรภาพโครงสร้าง
ภายนอกนี้ไว้กลุ่มละ 1 ชุด
3.2 นักเรียนต้องสังเกตลักษณะใดของสัตว์บ้าง (ลักษณะภายนอกทุกลักษณะ เช่น จานวนขา ปีก
ขน หาง)
3.3 เมื่อสังเกตสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพแล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (อภิปรายและจาแนกสัตว์ใน
บัตรภาพโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น)
4. นักเรียนเริ่มทากิจกรรมโดยแต่ละคนเลือกสังเกตลักษณะภายนอกของสัตว์ 1 ชนิด ที่ไม่ซ้ากับเพื่อน
ในกลุ่ม
5. นักเรียนในกลุ่มนาบัตรภาพมารวมกัน แล้วสมาชิกแต่ละคนอภิปรายลักษณะภายนอกของสัตว์
ที่ตนเองเลือกให้เพื่อนในกลุ่มฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นร่วมกันกาหนดเกณฑ์ในการ
จาแนกสัตว์ในบัตรภาพ
6. นักเรียนจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น และบันทึกในใบงาน 01 การจาแนกสัตว์
หน้า 21 ครูตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลการจาแนกสัตว์ ครูอาจ
จดคาตอบของนักเรียนบนกระดาน แล้วอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
6.1 สั ตว์แต่ละชนิ ดมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (สัตว์แต่ล ะชนิดมีลั กษณะบางอย่าง
เหมือนกัน บางชนิดมีลักษณะต่างกัน เช่น ผึ้ง นก เป็ด มีปี กเหมือนกัน แต่เสือ ไส้เดือนดิน
ไม่มีปีก)
6.2 นั ก เรี ย นสามารถใช้ลั กษณะใดเป็ นเกณฑ์ ใ นการจ าแนกได้ บ้า ง (นัก เรีย นตอบตามที่ ท า
กิจกรรม เช่น การมีปีก การมีขา จานวนขา)
ขั้นสรุป (5 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการจาแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจาแนกสั ตว์โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ว่า สัตว์แต่ละ
ชนิดมีลักษณะภายนอกบางลักษณะที่เหมือนกัน และบางลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น บางชนิดมีปีก
เหมือนกัน แต่บางชนิดไม่มีปีก บางชนิดมีขา แต่บางชนิดไม่มีขา ซึ่งนามาใช้เป็นเกณ์ในการจาแนก
สัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ เช่น กลุ่มที่มีปีก กลุ่มที่ไม่มีปีก กลุ่มมีขา กลุ่มไม่มีขา
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8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 การจาแนกสัตว์ หน้า 15-16 และ 21
8.2 บัตรภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การจาแนกสัตว์โดยใช้ลักษณะภายนอกของสัตว์เป็นเกณฑ์
9.2 การทาใบงาน 01 การจาแนกสัตว์ หน้า 21
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกกลุ่มสัตว์ด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๕๖
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจาแนกประเภท
การลงความเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การจาแนกประเภท

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ตาและมือใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของสัตว์
ด้วยตนเอง โดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็น
สามารถจัดกลุ่มสัตว์โดยใช้
ลักษณะภายนอกเป็น
เกณฑ์ได้อย่างถูกต้องได้
ด้วยตนเอง

สามารถใช้ตาและมือใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของสัตว์
โดยอาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น
สามารถจัดกลุ่มสัตว์โดยใช้
ลักษณะภายนอกเป็น
เกณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง โดย
อาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น

สามารถใช้ตาและมือใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของสัตว์
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถจัดกลุ่มสัตว์โดยใช้
ลักษณะภายนอกเป็น
เกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะภายนอก
ของสัตว์ได้อย่างมีเหตุผล
จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตนเอง

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะภายนอก
ของสัตว์ได้อย่างมีเหตุผล
โดยอาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น

สามารถเพิ่มเติมความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะภายนอก
ของสัตว์อย่างมีเหตุผล
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์สุจริต
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๕๘
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลั กษณะทางพันธุกรรม สาร พันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/3 จาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายลักษณะภายในของสัตว์
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตลักษณะภายในของสัตว์
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
สัตว์บางชนิดมีกระดูกสันหลัง แต่สัตว์บางชนิดไม่มีกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังของสัตว์มีลักษณะเป็น
ข้อ ๆ เรียงต่อกันไปตามแนวลาตัวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนหาง
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
ลักษณะภายในของปลาและกุ้งแตกต่างกัน โดยปลาเป็น สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อ ๆ
เรียงต่อกันไปตามแนวลาตัวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนหาง ส่วนกุ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต

๕๙
- การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
- การลงความเห็นจากข้อมูล
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายความแตกต่างของลักษณะภายในของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
และลักษณะของกระดูกสันหลัง
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะภายในของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูก
สันหลัง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมโดยให้นักเรียนสังเกตรูปของสัตว์ชนิดหนึ่ง เช่น โลมา ลิง แล้วให้ทายว่า
สัตว์ในรูปเป็นสัตว์ชนิดใด และสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (45 นำที)
2. ครูชักชวนนักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 จาแนกสัตว์ได้อย่างไร และอ่านจุดประสงค์ ข้อ 2 จากนั้น
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้คาถามดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะภายในของสัตว์)
2.2 นักเรียนจะเรียนรู้โดยใช้วิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อจบกิจกรรมนี้นักเรียนต้องทาอะไรได้ (อธิบายลักษณะภายในของสัตว์ได้)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุอุปกรณ์ และวิธีทากิจกรรมข้อ 3-4 แล้วใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นอันดับแรก (สังเกตลักษณะภายนอกและภายในของปลาและกุ้ง
บันทึกผล)

๖๐
3.2 เมื่อสังเกตและบันทึกผลแล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (เปรียบเทียบลักษณะภายในของปลา
และกุ้ง และระบุส่วนที่เป็นกระดูกสันหลัง)
4. ครูให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมหน้า ๒๒ แล้วถามว่า นักเรียนต้องบันทึกผลการสังเกตลักษณะภายนอก
และภายในของปลาและกุ้งอย่างไร (วาดรูปและชี้บอกส่วนที่เป็นกระดูกสันหลัง)
หมำยเหตุ กิจกรรมนี้มีการใช้มีด ครูควรสาธิตวิธีการผ่าปลาและกุ้งให้นักเรียนดูก่อนการทา
กิจกรรม โดยขณะนักเรียนทากิจกรรมครูควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มีด
ครูสามารถสาธิตวิธีการผ่ากุ้งและปลาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนสังเกตปลาและกุ้งที่ครูผ่าเตรียมไว้
แล้ว
5. เมื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม พร้อมบันทึกผล จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายผลการทากิจกรรม ดังนี้
5.1 ลักษณะภายนอกของปลาและกุ้งเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (มีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่าง
กัน โดยสิ่งที่เหมือนกัน คือ ทั้งปลาและกุ้งมีตา ปาก หาง แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ปลามีลาตัว
แบน ตรง ผิวหนังมีเกล็ด ส่วนกุ้งมีลาตัวกลม งอ มีหนวด มีเปลือกแข็งหุ้มลาตัว)
5.2 ลักษณะภายในของปลาและกุ้งเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (ไม่เหมือนกัน ภายในของปลา
มีกระดูก ส่วนกุ้งไม่มีกระดูก)
5.3 กระดูกที่พบภายในตัวปลาเรียกว่าอะไร (กระดูกสันหลัง)
5.4 กระดูกสันหลังมีลักษณะเป็นอย่างไร (เป็นข้อ ๆ เรียงต่อกันไปตามแนวลาตัวตั้งแต่ส่วนหัว
จนถึงส่วนหาง)
5.5 ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ปลาและกุ้งจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ อย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ปลาและกุ้งจะจัดอยู่คนละกลุ่มกัน โดยปลาอยู่
ในกลุ่มสัตว์ทมี่ ีกระดูกสันหลัง ส่วนกุ้งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง)
ขั้นสรุป (10 นำที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับความแตกต่าง
ของลักษณะภายในของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะภายในของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังว่า ปลาและกุ้งมีลักษณะภายในแตกต่างกัน โดยปลาเป็นสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลัง ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อ ๆ เรียงต่อกันไปตามแนวลาตัวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนหาง ส่วนกุ้งเป็น
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 การจาแนกสัตว์ หน้า 22
8.2 กุ้ง
8.3 ปลา
8.4 ถาดรอง

๖๑
8.5 ถุงมือ
8.6 ชุดมีดผ่าตัด
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การผ่าปลาและกุ้งเพื่อสังเกตลักษณะภายใน
9.2 การทาใบงาน 01 การจาแนกสัตว์ หน้า 22
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกกลุ่มสัตว์ด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๖๒
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
การลงความเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

ดี (3)
สามารถใช้ตาและมือใน
การสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ภายนอกและภายในของ
ปลาและกุ้งได้ได้วยตนเอง
โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

พอใช้ (2)
สามารถใช้ตาและมือใน
การสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ภายนอกและภายในของ
ปลาและกุ้งได้จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ตาและมือใน
การสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ภายนอกและภายในของ
ปลาและกุ้งได้เพียง
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
การจัดกระทาและสื่อ สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
ความหมายข้อมูล
การสังเกตเกี่ยวกับลักษณะ การสังเกตเกี่ยวกับ
การสังเกตเกี่ยวกับ
ภายนอกและภายในของ ลักษณะภายนอกและ
ลักษณะภายนอกและ
ปลาและกุ้งมาจัดกระทา ภายในของปลาและกุ้ง
ภายในของปลาและกุ้ง
โดยการวาด และนาเสนอ มาจัดกระทาโดยการวาด มาจัดกระทาโดยการวาด
ข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย และนาเสนอข้อมูลให้ผู้อื่น และนาเสนอข้อมูลได้
และชัดเจนได้ด้วยตัวเอง เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
ไม่ครบถ้วนและชัดเจน
โดยอาศัยคาแนะนาของครู แม้ว่าครูหรือผู้อื่นช่วย
หรือผู้อื่น
แนะนาหรือชี้แนะ

๖๓
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็น
จากข้อมูล

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตได้ว่า ปลา
และกุ้งมีลักษณะภายใน
แตกต่างกัน โดยปลาเป็น
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อ ๆ
เรียงต่อกันไปตามแนว
ลาตัวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึง
ส่วนหาง ส่วนกุ้งเป็นสัตว์ที่
ไม่มีกระดูกสันหลังด้วย
ตัวเอง

สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตได้ว่า ปลา
และกุ้งมีลักษณะภายใน
แตกต่างกัน โดยปลาเป็น
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งมี
ลักษณะเป็นข้อ ๆ เรียงต่อ
กันไปตามแนวลาตัวตั้งแต่
ส่วนหัวจนถึงส่วนหาง ส่วน
กุ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูก
สันหลัง โดยอาศัยคาแนะนา
ของครูหรือผู้อื่น

สามารถลงความเห็นลง
ความเห็นข้อมูลจากการ
สังเกตได้ไม่ครบถ้วนว่า
ปลาและกุ้งมีลักษณะ
ภายในแตกต่างกัน โดย
ปลาเป็นสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลัง ซึ่งมีลักษณะเป็น
ข้อ ๆ เรียงต่อกันไปตาม
แนวลาตัวตั้งแต่ส่วนหัว
จนถึงส่วนหาง ส่วนกุ้งเป็น
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากผู้อื่น

๖๔
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๖๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/3 จาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตและจาแนกกลุ่มสัตว์โดยเกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะสามารถจาแนกสัตว์ชนิดต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มได้
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
ถ้า ใช้ การมี กระดูก สั น หลั งเป็ น เกณฑ์ จะสามารถจ าแนกสั ต ว์อ อกเป็น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ มสั ตว์ ที่ มี
กระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การจาแนกประเภท
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๖๖
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายผลการจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำ (10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะภายในของปลาและกุ้งที่ได้เรียนผ่านมาในชั่วโมงที่แล้ว โดยใช้
คาถามในการอภิปราย ดังนี้
1.1 ลักษณะภายในของปลาและกุ้งแตกต่างกันอย่างไร (ภายในของปลาจะมีกระดูกสันหลัง
ส่วนกุ้งไม่มีกระดูกสันหลัง)
1.2 ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ปลาและกุ้งจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ อย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ปลาและกุ้งจะจัดอยู่คนละกลุ่มกัน โดยปลา
อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ส่วนกุ้งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมโดยนารูปสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ทไี่ ม่มีกระดูกสันหลัง อย่างละ 5
ชนิด ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ในบัตรภาพโครงสร้างภายในสัตว์ มาให้นักเรียนสังเกต จากนั้นนาอภิปราย
โดยใช้คาถามว่า ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ นักเรียนจะจาแนกสัตว์เหล่านี้ได้เป็นกี่กลุ่ม
อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (40 นำที)
3. ครูชักชวนนักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 จาแนกสัตว์ได้อย่างไร และอ่านจุดประสงค์ ข้อ 2 จากนั้น
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้คาถามดังนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์)
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3.2 นักเรียนจะเรียนรู้โดยใช้วิธีใด (การจาแนก)
3.3 เมื่อเรียนจบกิจกรรมนี้นักเรียนต้องทาอะไรได้ (จาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ได้)
4. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุอุปกรณ์ และวิธีทากิจกรรมข้อ 5 แล้วใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนต้องทาอะไรบ้าง (จาแนกสัตว์ต่าง ๆ ในบัตรภาพโครงสร้างภายในของสัตว์ โดยใช้
การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ บันทึกผล และนาเสนอ)
4.2 นักเรียนจะนาเสนอผลการจาแนกอย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิด)
5. ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรมโดยการจาแนกสัตว์ต่าง ๆ ในบัตรภาพโครงสร้างภายในของสัตว์
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ แล้วบันทึกผล
6. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลการจาแนก แล้วร่วมกันอภิปรายผลการจาแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้
คาถามต่อไปนี้
6.1 ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสัตว์ได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (จาแนกได้เป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ทมี่ ีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ทไี่ ม่มีกระดูกสันหลัง)
6.2 กลุ่มสัตว์ทมี่ ีกระดูกสันหลังมีสัตว์ชนิดใดบ้าง (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรมของ
ตนเอง)
6.3 กลุ่มสัตว์ทไี่ ม่มีกระดูกสันหลังมีสัตว์ชนิดใดบ้าง (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรมของ
ตนเอง)
ขั้นสรุป (10 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการจาแนกสัตว์
ชนิดต่าง ๆ โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจาแนกสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
ว่า ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ทมี่ ี
กระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 การจาแนกสัตว์ หน้า 23
8.2 บัตรภาพโครงสร้างภายในสัตว์
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การจาแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
9.2 การทาใบงาน 01 การจาแนกสัตว์ หน้า 23
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกกลุ่มสัตว์ด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (3)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจาแนกประเภท
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การจาแนกประเภท

ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถใช้ตาในการสังเกต
โครงสร้างภายในสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ในบัตรภาพเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายในของสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

สามารถใช้ตาในการสังเกต
โครงสร้างภายในสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ในบัตรภาพเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายในของสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ได้จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถจาแนกสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ในบัตรภาพ
โครงสร้างภายในสัตว์
ออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
ได้อย่างถูกต้องด้วยตัวเอง

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ตาในการสังเกต
โครงสร้างภายในสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ในบัตรภาพเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายในของสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ได้เพียง
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถจาแนกสัตว์ชนิด สามารถจาแนกสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ในบัตรภาพ
ต่าง ๆ ในบัตรภาพ
โครงสร้างภายในสัตว์
โครงสร้างภายในสัตว์
ออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การมี ออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
ได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัย ได้ไม่ถูกต้องและครบถ้วน
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น แม้ว่าครูหรือผู้อื่นช่วย
แนะนาหรือชี้แนะ
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ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็น
จากข้อมูล

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตบัตรภาพ
โครงสร้างภายในสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ได้ว่า ถ้าใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
สัตว์ชนิดใดจะจัดอยู่ใน
กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ชนิดใดจะจัดอยู่ใน
กลุม่ สัตว์ที่ไม่มีกระดูก
สันหลังด้วยตัวเอง

สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตบัตรภาพ
โครงสร้างภายในสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ได้ว่า ถ้าใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
สัตว์ชนิดใดจะจัดอยู่ในกลุ่ม
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและ
สัตว์ชนิดใดจะจัดอยู่ในกลุ่ม
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
โดยอาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
บัตรภาพโครงสร้างภายใน
สัตว์และการจาแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
และลงข้อสรุปได้ว่า ถ้าใช้
การมีกระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ สามารถจาแนกสัตว์
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและ
กลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสัน
หลังด้วยตนเอง

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตบัตรภาพ
โครงสร้างภายในสัตว์และ
การจาแนกสัตว์ออกเป็น
กลุ่มโดยใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ และ
ลงข้อสรุปได้ว่า ถ้าใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
สามารถจาแนกสัตว์ได้เป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์
ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดย
อาศัยคาแนะนาของครูหรือ
ผู้อื่น

สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตบัตรภาพ
โครงสร้างภายในสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วนว่า
ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ สัตว์ชนิดใด
จะจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลังและสัตว์
ชนิดใดจะจัดอยู่ในกลุ่ม
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากผู้อื่น
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
บัตรภาพโครงสร้างภายใน
สัตว์และการจาแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
และลงข้อสรุปได้ไม่
ครบถ้วนว่า ถ้าใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
สามารถจาแนกสัตว์ได้เป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลังและ
กลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูก
สันหลัง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (4)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่ มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม และยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายลักษณะเฉพาะของสัตว์ทมี่ ีกระดูกสันหลังและจาแนกออกเป็นกลุ่ม
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- จาแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
สัตว์มีกระดูกสันหลังจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่ม สัตว์ปีก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
สัตว์มีกระดูกสันหลังจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่ม สัตว์ปีก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
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กลุ่มปลา จะมีครีบ ผิวหนังมีเกล็ด ดารงชีวิตอยู่ในน้า และส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ กลุ่มสัตว์สะเทิน น้า
สะเทินบก จะมีผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลา ไม่มีขน ดารงชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้า กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
มีผิวหนังแห้ง ไม่มีขน มีเกล็ดปกคลุมทั่วตัว ดารงชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้า กลุ่มสัตว์ปีกหรือกลุ่มนก ผิวหนังมี
ขนเป็นแผง ปกคลุมร่างกาย มีขา 1 คู่ ปีก 1 คู่ ออกลูกเป็นไข่ และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม ผิวหนังมีขน
เป็นเส้น ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว แต่บางชนิดออกลูกเป็นไข่ เลี้ยงลูกด้วยน้านม
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การจาแนกประเภท
- การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายลักษณะเฉพาะของสัตว์ทมี่ ีกระดูกสันหลังและการจาแนกออกเป็นกลุ่ม
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดและจาแนกออกเป็นกลุ่ม
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยให้นักเรียนสังเกตรูปสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ แล้วให้
นักเรียนตอบคาถามดังนี้
1.1 สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะอะไรเหมือนกันบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
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1.2 ถ้าจะแบ่งสัตว์เหล่านี้ออกเป็นกลุ่มนักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไร และจะแบ่งได้เป็นกี่กลุ่ม
อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (45 นำที)
2. ครูชักชวนนักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 จาแนกสัตว์ได้อย่างไร และอ่านจุดประสงค์ ข้อ 3 จากนั้น
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้คาถามดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะเฉพาะของสัตว์และการจาแนก
สัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม)
2.2 นักเรียนจะเรียนรู้โดยใช้วิธีใด (การสังเกตและการจาแนก)
2.3 เมื่อเรียนจบกิจกรรมนี้นักเรียนต้องทาอะไรได้ (จาแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มได้)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทากิจกรรมข้อ 6 แล้วใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นอันดับแรก (เลือกบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลัง)
3.2 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง)
3.3 เมื่ออ่านใบความรู้แล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (จัดบัตรภาพสัตว์เข้ากลุ่มต่าง ๆ ตามข้อมูล
ในใบความรู้)
3.4 นักเรียนต้องบันทึกผลอย่างไร (เขียนแผนภาพความคิด)
4. เมื่อนักเรียนร่วมกันอ่านใบความรู้ เรื่องกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง ครูควรนาอภิปรายทีละย่อหน้า
โดยใช้คาถามดังนี้
4.1 สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งได้กี่กลุ่ม (แบ่งได้ 5 กลุ่ม)
4.2 สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มปลามีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง (มีครีบอก ครีบเอว ครีบก้น ครีบท้องและ
ครีบหาง ยื่นออกจากลาตัว ผิวหนังมีเกล็ด อยู่ในน้าตลอดเวลา และส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่)
4.3 สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง (มีผิวหนังเปียกชื้น
ตลอดเวลา ไม่มีขน มีขา 4 ขา ใช้ในการเคลื่อนที่ ดารงชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้า)
4.4 สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเลื้อยคลานมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง (ผิวหนังแห้ง ไม่มีขน มีเกล็ดปกคลุม
ทั่วตัว มีขา 4 ขา อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้า ส่วนใหญ่ขึ้นมาวางไข่บนบก และบางชนิด
ออกลูกเป็นตัว)
4.5 สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนกมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง (ผิวหนังมีขนเป็นแผงปกคลุมร่างกาย มีขา 1
คู่ มีปีก 1 คู่ ออกลูกเป็นไข่ ส่วนใหญ่บินได้ บางชนิดบินไม่ได้ และบางชนิดว่ายน้าได้)
4.6 สัตว์ทอี่ ยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง (ผิวหนังมีขนเป็นเส้น
ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว บางชนิดออกลูกเป็นไข่ เลี้ยงลูกด้วยน้านม ส่วนใหญ่มี 4 ขา อาศัย
บนบก บางชนิดอาศัยอยู่ในน้า)
4.7 สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (แบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้านม)
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5. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอแผนภาพความคิด
การจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากนั้นครูนาอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
5.1 สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (แบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้านม)
5.2 ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งห้ากลุ่ม มีอะไรบ้าง (ลักษณะของ
ผิวหนัง ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ การดารงชีวิต การออกลูก)
5.3 สัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร (แตกต่างกัน โดย
- กลุ่มปลา มีครีบ ผิวหนังมีเกล็ด อยู่ในน้าตลอดเวลา และส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่
- กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก มีผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลา ไม่มีขน มีขา 4 ขา ใช้ในการ
เคลื่อนที่ดารงชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้า
- กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน มีผิวหนังแห้งไม่มีขน มีเกล็ด ส่วนใหญ่มี 4 ขา อาศัยได้ทั้งบนบกและ
ในน้า ส่วนใหญ่ขึ้นมาวางไข่บนบก และบางชนิดออกลูกเป็นตัว
- กลุ่มสัตว์ปีกมีผิวหนัง มีขนเป็นแผงปกคลุมร่างกาย มีขา 1 คู่ ปีก 1 คู่ ออกลูกเป็นไข่
ส่วนใหญ่บินได้ บางชนิดบินไม่ได้ และบางชนิดว่ายน้าได้
- กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม ผิวหนังมีขนเป็นเส้น ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว บางชนิดออกลูก
เป็นไข่ เลี้ยงลูกด้วยน้านม ส่วนใหญ่มี 4 ขา อาศัยบนบก บางชนิดอาศัยอยู่ในน้า)
ขั้นสรุป (10 นำที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการจาแนกสัตว์
ที่มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม ตามลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจาแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม ตาม
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา
กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
ตามลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 การจาแนกสัตว์ หน้า 24
8.2 รูปสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การจาแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม
9.2 การทาใบงาน 01 การจาแนกสัตว์ หน้า 24
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกกลุ่มสัตว์ด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๗๕
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (4)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจาแนกประเภท
การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การจาแนกประเภท

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ตาในการ
สังเกตสัตว์มีกระดูก
สันหลังชนิดต่าง ๆ
ในบัตรภาพเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังชนิดต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็น
สามารถจาแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังชนิด
ต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มได้
จากลักษณะที่แตกต่าง
กันของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องด้วย

สามารถใช้ตาในการ
สังเกตสัตว์มีกระดูก
สันหลังชนิดต่าง ๆ
ในบัตรภาพเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังชนิดต่าง ๆ ได้
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถจาแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังชนิด
ต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มได้
จากลักษณะที่แตกต่าง
กันของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัย

สามารถใช้ตาในการ
สังเกตสัตว์มีกระดูก
สันหลังชนิดต่าง ๆ
ในบัตรภาพเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังชนิดต่าง ๆ ได้
เพียงบางส่วน ถึงแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถจาแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังชนิด
ต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มได้
จากลักษณะที่แตกต่าง
กันของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม
ได้ไม่ถูกต้องและครบถ้วน

๗๖
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)
ตนเอง

การจัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การจาแนกสัตว์มีกระดูก
สันหลังตามการสังเกต
บัตรภาพและข้อมูลในใบ
ความรู้ มาจัดกระทาโดย
การเขียนแผนภาพ
ความคิด
การแบ่งกลุ่มสัตว์มี
กระดูกสันหลังออกเป็น
กลุ่ม และนาเสนอข้อมูล
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจนได้ด้วยตนเอง

การลงความเห็น
จากข้อมูล

สามารถลงความเห็น
ข้อมูลจากการสังเกตบัตร
ภาพโครงสร้าง
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
และข้อมูลตามใบความรู้
ได้ว่า สัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังแต่ละชนิดมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
กัน จึงสามารถนามาจัด
กลุ่มได้ว่า
สัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มใด
ด้วยตนเอง

การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

คาแนะนาของครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถนาข้อมูลที่ได้
จากการจาแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังตามการ
สังเกตบัตรภาพและ
ข้อมูลในใบความรู้
มาจัดกระทาโดยการ
เขียนแผนภาพความคิด
การแบ่งกลุ่มสัตว์มี
กระดูกสันหลังออกเป็น
กลุ่ม และนาเสนอข้อมูล
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจนได้ โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถลงความเห็น
ข้อมูลจากการสังเกตบัตร
ภาพโครงสร้างสัตว์มี
กระดูกสันหลัง และ
ข้อมูลตามใบความรู้ได้ว่า
สัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังแต่ละชนิดมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
กัน จึงสามารถนามาจัด
กลุ่มได้ว่า
สัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มใด
โดยอาศัยคาแนะนาของ
ครูหรือผู้อื่น
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต

แม้ว่าครูหรือผู้อื่นช่วย
แนะนาหรือชี้แนะ
สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การจาแนกสัตว์มีกระดูก
สันหลังตามการสังเกต
บัตรภาพและข้อมูลในใบ
ความรู้ มาจัดกระทาโดย
การเขียนแผนภาพ
ความคิดการแบ่งกลุ่ม
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ออกเป็นกลุ่ม และ
นาเสนอข้อมูลได้
ไม่ครบถ้วนและชัดเจน
แม้ว่าครูหรือผู้อื่นช่วย
แนะนาหรือชี้แนะ
สามารถลงความเห็น
ข้อมูลจากการสังเกตบัตร
ภาพโครงสร้างสัตว์มี
กระดูกสันหลัง และ
ข้อมูลตามใบความรู้ได้
ไม่ครบถ้วนว่า สัตว์ที่มี
กระดูกสันหลังแต่ละชนิด
มีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน จึงสามารถ
นามาจัดกลุ่มได้ว่า
สัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มใด
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากผู้อื่น
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต

๗๗
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

บัตรภาพโครงสร้างสัตว์
และการจาแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่ม และ
ลงข้อสรุปได้ว่า สัตว์มี
กระดูกสันหลังสามารถ
จาแนกได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทิน
น้าสะเทินบก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
ตามลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกันด้วยตนเอง

บัตรภาพโครงสร้างสัตว์
และการจาแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่ม และ
ลงข้อสรุปได้ว่า สัตว์มี
กระดูกสันหลังสามารถ
จาแนกได้เป็น ๕ กลุ่ม
คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้าสะเทินบก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
ตามลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกัน โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือ
ผู้อื่น

บัตรภาพโครงสร้างสัตว์
และการจาแนกสัตว์
ออกเป็นกลุ่ม และ
ลงข้อสรุปได้ไม่ครบถ้วน
ว่า สัตว์มีกระดูกสันหลัง
สามารถจาแนกได้เป็น ๕
กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่ม
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่ม
สัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้านม ตาม
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
กัน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

๗๘
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (4)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................

ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = ๑ ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า ๘๐ % ได้ ๓ คะแนน
- ๕๐ % - ๗๙ % ได้ ๒ คะแนน
- ต่ากว่า ๕๐ % ได้ ๑ คะแนน

๗๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 9
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (5)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม และยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการจาแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสั นหลังเป็นเกณฑ์ และการจาแนกสัตว์มีกระดูก
สันหลังออกเป็นกลุ่มตามลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
3. สำระสำคัญ
สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน จึงนาความเหมือนและ
ความแตกต่าง มาเป็นเกณฑ์ในการจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะสามารถ
จาแนกสั ตว์ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสั ตว์ ที่มีกระดูกสันหลั งและกลุ่ มสั ตว์ ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยสัตว์ ที่มี
กระดูกสันหลังสามารถจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม

๘๐
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เช่น สัตว์บางชนิดมีปีก
แต่บางชนิดไม่มีปีก บางชนิดมีขา แต่บางชนิดไม่มีขา จึงนาความเหมือนและความแตกต่าง มาเป็นเกณฑ์ใน
การจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะสามารถจาแนกสัตว์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มสัตว์ทมี่ ีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ทไี่ ม่มีกระดูกสันหลัง โดยสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสามารถจาแนกได้เป็น
5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่ม สัตว์ปีก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้านม โดยสัตว์แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะผิวหนัง ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่
การดารงชีวิต การออกลูก
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
- นาความรู้มาตอบคาถามเกี่ยวกับจาแนกสัตว์ชนิดต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มีวินัย
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกสัตว์ โดยใช้การมีกระดูกสั นหลังเป็นเกณฑ์ โดยให้นักเรียน
สังเกตรูปสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ แล้วนาอภิปรายโดยใช้คาถาม
ดังนี้
1.1 ในรูปนี้มีสัตว์อะไรบ้าง (มด แมงมุม หอย กั้ง แมลงปอ ผี้เสื้อ ปลา กิ้งก่า ไก่ ค้างคาว เขียด
โลมา)
1.2 ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะสามารถจาแนกสัตว์ได้เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง (จาแนก
ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัตว์ ที่มีกระดูกสันหลัง มีปลา กิ้งก่า ไก่ ค้างคาว เขียด โลมา และ
กลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง มีมด แมงมุม หอย กั้ง แมลงปอ)
2. ครู ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยให้ นักเรียนสั งเกตรูป กลุ่ ม สัตว์มี
กระดูกสัน หลั งในข้อ 1 แล้ ว นาอภิปรายโดยใช้คาถามว่า จากรูป ถ้าจะจัดสัตว์มีกระดูกสั นหลั ง
เหล่านี้ออกเป็นกลุ่ม จะจัดได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (ได้ 5 กลุ่ม คือ ปลาอยู่ในกลุ่มปลา เขียดอยู่ในกลุ่ม
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สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กิ้งก่าอยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน ไก่อยู่ในกลุ่มสัตวปีก ค้างคาวและโลมาอยู่
ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม)
ขั้นสอน (40 นำที)
3. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรมในหน้า 25-26
4. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการจาแนกสัตว์ หน้า 27-28 ครูอาจนาอภิปรายโดยให้
นักเรียนพิจารณารูปสัตว์ในกลุ่ม ก และกลุ่ม ข ว่า สัตว์ในแต่ละกลุ่มมีลักษณะเหมือนและแตกต่าง
กันอย่างไร และใช้เกณฑ์ใดในการจาแนกสัตว์ทั้งสองกลุ่มนี้ รวมทั้งระบุลักษณะของกระดูกสันหลัง
ขั้นสรุป (10 นำที)
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับการจาแนกสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ออกเป็นกลุ่ม
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เกี่ยวกับการจาแนกสัตว์ชนิดต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่ม อีกครั้งว่า สัตว์แต่ละ
ชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน จึงนาความเหมือนและความ
แตกต่าง มาเป็นเกณฑ์ในการจาแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
จะสามารถจาแนกสัตว์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ ที่ไม่มีกระดูกสัน
หลัง โดยสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสามารถจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
- ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการจาแนกสัตว์ หน้า 27-28
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 25-26
9.2 การทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการจาแนกสัตว์ หน้า 27-28
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกกลุ่มสัตว์ด้วยการตอบคาถามในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๘๒
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง กำรจำแนกสัตว์ (5)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๘๓

เฉลยใบงำน

๘๔

นักเรียนตอบตำมผลกำรทำกิจกรรม เช่น

กำรมีขำ
๒
มีขำ
จิ้งจก สุนัข

ไม่มีขำ
งู ปลำ

๘๕

ลักษณะภำยนอก

กระดูกสันหลัง

ลักษณะภำยใน

ลักษณะภำยนอก

ลักษณะภำยใน

๘๖

ช้ำง
อึ่งอ่ำง
ห่ำน
ควำย
งู
ลิง
นก
นกแก้ว
ปลำตะเพียน
กระต่ำย
แมว
โลมำ

เป็ด
ฉลำม
ปลำช่อน
ม้ำ
นกพิรำบ
จระเข้
สุนัข
ปลำดุก
ไก่
วัว
กบ

ผึง้
จิ้งหรีด
กุง้
หอยทำก
ปู
ผีเสื้อ
ไส้เดือนดิน
มด
แมลงเต่ำทอง
แมลงปอ
แมงกะพรุน
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1. กลุ่มปลำ

3. กลุ่มสัตว์เลื้อยคลำน

2. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

มีครีบอก ครีบก้น
ครีบหลัง ผิวหนัง
มี เกล็ ด อยู่ ในน้ ำ
ตลอดชีวิต

5. กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

มีผิวหนังแห้ง ไม่มีขน
มีเกล็ดคลุมทั่วตัว
ส่วนใหญ่มี ๔ ขำ มี
หำงช่วยในกำร
เคลื่อนที่

มีผิวหนังเปียกชื้น
ตลอดเวลำ ไม่มี
ขน มีขำ ๔ ขำ
อยู่ในน้ำและบน
บกได้ตลอดชีวิต

4. กลุ่มสัตว์ปีก

ผิวหนังมีขนที่มี
ลักษณะเป็นแผง
ปกคลุมร่ำงกำย
มีขำ ๑ คู่ มีปีก
๑ คู่

ผิวหนังมีขนทีม่ ี
ลักษณะเป็นเส้น
ปกคลุม เลี้ยงลูก
ด้วยน้ำนม

๘๘

คำตอบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ เช่น กำรมีและไม่มีกระดูกสันหลัง
กำรมีและไม่มีขน กำรมีและไม่มีปีก ลักษณะของขน ลักษณะของลำตัว

ค ำตอบอำจเหมือนกัน หรื อแตกต่ ำ งกัน ถ้ำ เหมือนกัน จะใช้กำรมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ถ้ำแตกต่ำงกัน คำตอบอำจมีหลำกหลำย
เช่น ใช้กำรมีขน กำรมีขำเป็นเกณฑ์

๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มปลำ ๒) กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
๓) กลุ่มสัตว์เลื้อยคลำน ๔) กลุม่ สัตว์ปีก ๕) กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

๘๙

มีครีบ ผิวหนังเป็นเกล็ด ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่

มีผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลำ ไม่มีขน มีขำ ๔ ขำ อำศัยอยู่ได้ทั้งบนบก
และในน้ำ
มีผิวหนังแห้ง ไม่มีขน มีเกล็ดคลุมทั่วตัว ส่วนใหญ่มีขำ ๔ ขำ

ผิวหนังมีขน ที่มีลักษณะเป็นแผงปกคลุมร่ำงกำย มีขำ ๑ คู่ มีปีก ๑ คู่

ผิวหนังมีขนที่มีลักษณะเป็นเส้นปกคลุมส่วนใหญ่ ออกลูกเป็นตัว
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ส่วนใหญ่มีขำ ๔ ขำ
สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะบำงอย่ำงเหมือนกัน บำงอย่ำงแตกต่ำงกัน
เมื่อจำแนกสัตว์ชนิดต่ำง ๆ ออกเป็นกลุ่ม เมื่อใช้กำรมีกระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์จะจำแนกสัตว์ได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสำมำรถจำแนกได้ ๕ กลุ่ม
ได้แก่ ๑) กลุ่มปลำ ๒) กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
๓) กลุม่ สัตว์เลื้อยคลำน ๔) กลุม่ สัตว์ปีก ๕) กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

๙๐

๙๑

คำตอบมีหลำกหลำยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ เช่น ใช้กำรมีปีกเป็นเกณฑ์ เพรำะ
สัตว์กลุ่ม ก ไม่มีปีก ส่วนสัตว์ กลุ่ม ข มีปีก หรือ ใช้กำรเลี้ยงลูกเป็นเกณฑ์
เพรำะกลุ่ม ก เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ส่วนสัตว์กลุ่ม ข ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

กระดูกสันหลัง มีลักษณะเป็นข้อ ๆ เรียงต่อกัน ทอดยำวไปตำมลำตัว
เป็นโครงร่ำงแข็งภำยในร่ำงกำยของสัตว์ มีหน้ำที่ช่วยค้ำจุนร่ำงกำย
และช่วยในกำรเคลื่อนที่

๙๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่องกำรจำแนกพืชดอก (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/2 จ าแนกพื ช ออกเป็ น พื ช ดอกและพื ช ไม่ มี ด อกโดยใช้ ก ารมี ด อกเป็ น เกณฑ์ โดยใช้ ข้ อ มู ล
ทีร่ วบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บอกส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
พืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
พืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน พืชบางชนิด
มีทั้งราก ลาต้น ใบ ดอก และผล ส่วนพืชบางชนิดไม่มีดอกและผล
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๙๓
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช โดยครูนารูปต้นพืชทั้งพืช
มีดอกและพืชไม่มีดอกมา 3 ชนิด และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
1.1 พืชทั้งสามชนิด ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง (ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล)
1.2 พืชทั้งสามชนิด มีส่วนใดเหมือนกันและส่วนใดแตกต่างกันบ้าง (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 จาแนกพืชได้อย่างไร และจุดประสงค์ของกิจกรรม แล้วนา
อภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การเปรียบเทียบพืช)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (เปรียบเทียบพืชได้)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุ -อุปกรณ์และวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 1-2 จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
3.1 ขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทาอะไร (สารวจพืช 10 ชนิด)
หมำยเหตุ กรณีที่ไม่สามารถให้นักเรียนออกไปสารวจพืชบริเวณโรงเรียนได้ ครูอาจเตรียมต้นพืช
ของจริ ง ที่ มีส่ ว นต่าง ๆ ครบ หรื ออาจจะเป็น รูป พืช ชนิดต่า ง ๆ ทั้ง พืช มีดอกและพืช ไม่มี ดอกมาให้
นักเรียนสังเกต

๙๔
3.2 ในการสารวจพืช นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกเกี่ยวกับอะไรของพืช (ส่วนต่าง ๆ ของพืช)
ครูให้นักเรียนเปิดใบงาน 01 ลักษณะของพืช หน้า 31 จากนั้นใช้คาถามดังนี้
3.3 ส่วนต่าง ๆ ของพืชมีอะไรบ้าง (ราก ลาต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด)
3.4 นักเรียนต้องบันทึกผลอย่างไร (ทาเครื่องหมายถูกในช่องทีพ่ บส่วนของพืชแต่ละชนิด)
หมำยเหตุ ครูชักชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการบันทึกผล เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกันและ
สามารถบันทึกผลได้ด้วยตนเอง
3.5 ถ้าพืชชนิดใดสังเกตส่วนต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจนหรือไม่พบ ควรทาอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนต่าง ๆ ของพืชชนิดนั้นเพิ่มเติม)
4. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการแล้ว ให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม พร้อมบันทึกผลลงในใบงาน 01 ลักษณะ
ของพืช
5. หลังจากทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอผลการสังเกต โดยครูอาจเตรียม
ตารางบันทึกผลบนกระดานแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนผลการสารวจของตนอง จากนั้นนา
อภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
5.1 พืชที่นักเรียนสารวจมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรม)
5.2 พืชที่สารวจมีส่วนต่าง ๆ เหมือนกันทุกชนิดหรือไม่ (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรม)
5.3 จากการสารวจพืชทั้ง 10 ชนิด มีส่วนใดบ้างที่พบในพืชทุกชนิด (ราก ลาต้น ใบ)
5.4 ส่วนใดบ้างที่พบในพืชบางชนิด (ดอก ผล เมล็ด)
ขั้นสรุป (10 นำที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ ด้วยตนเองเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของพืช
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช ว่า พืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบ
บางอย่างเหมือนกันและบางอย่างแตกต่างกัน โดยพืชบางชนิดมีทั้งราก ลาต้น ใบ ดอก และผล ส่วน
พืชบางชนิดไม่มีดอกและผล
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 ลักษณะของพืช หน้า 31-32
8.2 รูปต้นพืชชนิดต่าง ๆ หรือต้นพืชของจริง 10 ชนิด
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 สารวจพืช 10 ชนิด
9.2 การทาใบงาน 01 ลักษณะของพืช หน้า 31-32
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของพืชด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและ
ในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๙๕
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง กำรจำแนกพืชดอก (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การลงความเห็น
จากข้อมูล

ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถใช้ตาและมือ
ในการสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ
ของพืชได้ด้วยตนเอง
โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

สามารถใช้ตาและมือ
ในการสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ
ของพืชได้ จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น

สามารถลงความเห็น
จากการสังเกตส่วนต่าง ๆ
ของพืชได้ว่า พืชบางชนิด
มีส่วนต่าง ๆ ครบทุกส่วน
ส่วนพืชบางชนิดไม่มีดอก
และผล ด้วยตนเอง

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ตาและมือ
ในการสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ
ของพืชได้เพียงบางส่วน
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากผู้อื่น
สามารถลงความเห็น
สามารถลงความเห็น
จากการสังเกตส่วนต่าง ๆ จากการสังเกตส่วนต่าง ๆ
ของพืชได้ว่า พืชบางชนิด ของพืชได้ไม่ครบถ้วนว่า
มีส่วนต่าง ๆ ครบทุกส่วน พืชบางชนิดมีส่วนต่าง ๆ
ส่วนพืชบางชนิดไม่มีดอก ครบทุกส่วน ส่วนพืช
และผล โดยอาศัยคาแนะนา บางชนิดไม่มีดอกและผล
ของครูหรือผู้อนื่
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากผู้อื่น

๙๖
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง กำรจำแนกพืชดอก (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๙๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่องกำรจำแนกพืชดอก (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/2 จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล
ทีร่ วบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการจาแนกพืช
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- จาแนกพืชออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเองและเกณฑ์การมีดอก
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
พืชมีหลายชนิด ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน เราสามารถใช้การมีส่วนต่าง ๆ
ของพืชมาเป็นเกณฑ์ในการจาแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้ หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์จะจาแนกพืชได้ 2 กลุ่ม
เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอก
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
พืชมีหลายชนิด ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน เราสามารถใช้การมีส่วนต่าง ๆ
ของพืชมาเป็นเกณฑ์ในการจาแนกพืช หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจาแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืช
มีดอก เช่น มะม่วง ลาไย กุหลาบ มะลิ ถั่ว พริก และกลุ่มพืชไม่มีดอก เช่น เฟิน มอส ตะไคร่น้า

๙๘
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การจาแนกประเภท
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการจาแนกพืชออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิดและจาแนกพืชออกเป็นกลุ่ม
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 พืชที่นักเรียนสารวจมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามผลการสารวจ)
1.2 พืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบต่าง ๆ เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (บางชนิดเหมือนกัน บางชนิด
ไม่เหมือนกัน โดยพืชบางชนิดมีทั้งราก ลาต้น ใบ ดอก ผล แต่บางชนิดไม่มีดอกและผล)
2. ครูให้นักเรียนเล่นเกมอะไรเอ่ย โดยให้นักเรียนอ่านคาถามแล้วช่วยกันตอบว่าเป็นพืชชนิดใด
2.1 อะไรเอ่ย มีตารอบตัว มีหัวสีเขียว ใบคมจริงเชียว รสเปรี้ยวอมหวาน (สับปะรด)
2.2 อะไรเอ่ย เมื่อแก่เป็นเพื่อนนอน เมื่ออ่อนเป็นเพื่อนกิน (ต้นไผ่)
2.3 อะไรเอ่ย ผลกลมมีหนาม สุกห่ามเนื้อเหลือง มีขายทั่วเมือง กลิ่นหอมน่ากิน (ทุเรียน)
2.4 อะไรเอ่ ย ชื่ อ เหมื อ นนางในวรรณคดี สี เ ขี ย วสดใส เกาะตามต้ น ไม้ ใ หญ่ ดอกนั้ น ไม่ มี
(ชายผ้าสีดา)

๙๙
3. ครูเปิดรูปพืชที่เป็นคาตอบจากข้อที่ 2 ซึ่งมีส่วนต่าง ๆ ครบให้นักเรียนสังเกต จากนั้นนาอภิปรายโดย
ใช้คาถามว่า ถ้าจะจาแนกพืชเหล่านี้ออกเป็นกลุ่ม นักเรียนคิดว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ และจะจาแนก
ได้เป็นกีก่ ลุ่ม อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
ขั้นสอน (40 นำที)
4. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ของกิจกรรม แล้วใช้คาถามในการอภิปรายดังนี้
4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การเปรียบเทียบและจาแนกพืช)
4.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (เปรียบเทียบและจาแนกพืชได้)
5. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุ-อุปกรณ์และวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 ข้อ 3-4 จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจ
ขั้นตอนการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
5.1 อันดับแรกนักเรียนต้องทาอะไร (จาแนกพืชและระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก)
5.2 นักเรียนต้องจาแนกพืชอีกครั้งโดยใช้เกณฑ์ใด (ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์)
5.3 เมื่อนักเรียนจาแนกพืชเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อไป (นาเสนอผลการจาแนก)
6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม และบันทึกผลลงในใบงาน 01
ลักษณะของพืช หน้า 33-34
7. หลังจากทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอผลการจาแนกโดยใช้เกณฑ์ที่
กาหนดขึ้นเอง และเกณฑ์การมีดอก จากนั้นนาอภิปรายโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
7.1 นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจาแนกพืชบ้าง (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรม)
7.2 ในการจ าแนกพืชโดยใช้เกณฑ์ที่กลุ่ มกาหนดกับเกณฑ์การมีดอกได้ผ ลเหมือนกันหรือไม่
อย่างไร (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรม)
7.3 ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ นักเรียนจาแนกพืชได้กี่กลุ่มอะไรบ้าง และแต่ละกลุ่มมีพืช
ชนิดใดบ้าง (นักเรียนตอบตามผลการทากิจกรรม เช่น จาแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชมีดอก
และกลุ่มพืชไม่มีดอก กลุ่มพืชมีดอก เช่น มะม่วง ลาไย กุหลาบ มะลิ ถั่ว พริก กลุ่มพืชไม่มี
ดอก เช่น เฟิน มอส ตะไคร่น้า)
8. นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า ๓๕
ขั้นสรุป (10 นำที)
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ ด้วยตนเองเกี่ยวกับการจาแนกพืช
ออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจาแนกพืชออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ว่า
พืชแต่ละชนิดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน จึงสามารถใช้การมีส่วนต่าง ๆ
ของพืชมาเป็นเกณฑ์ในการจาแนกพืชได้ ถ้า ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์จะจาแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก

๑๐๐
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
- ใบงาน 01 ลักษณะของพืช หน้า 33-35
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การจาแนกพืชดอกโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น และใช้เกณฑ์การมีดอก
9.2 การทาใบงาน 01 การจาแนกพืชดอก หน้า 33-34
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจาแนกพืชด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๐๑
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง กำรจำแนกพืชดอก (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การจาแนกประเภท
การลงความเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การจาแนกประเภท

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถจาแนกพืชโดยใช้
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น และ
เกณฑ์การมีดอกได้
อย่างถูกต้องได้ ด้วยตนเอง

สามารถจาแนกพืชโดยใช้
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น และ
เกณฑ์การมีดอกได้
อย่างถูกต้อง โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

การลงความเห็น
จากข้อมูล

สามารถลงความเห็นจาก
การสังเกตส่วนต่าง ๆ
ของพืชได้ว่า พืชชนิด
ต่าง ๆ มีส่วนต่าง ๆ ทั้งที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน
สามารถนามาจัดกลุ่มได้ว่า
พืชชนิดใดอยู่ในกลุ่มใด
ด้วยตนเอง

สามารถลงความเห็นจาก
การสังเกตส่วนต่าง ๆ
ของพืชได้ว่า พืชชนิดต่าง ๆ
มีส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกัน
และแตกต่างกัน สามารถ
นามาจัดกลุ่มได้ว่า พืชชนิด
ใดอยู่ในกลุ่มใด โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการจาแนกพืช
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมี

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการจาแนกพืชออกเป็น
กลุ่มโดยใช้การมีดอกเป็น

สามารถจาแนกพืชโดยใช้
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น และ
เกณฑ์การมีดอกได้
ไม่ถูกต้องและครบถ้วน
แม้ว่าครูหรือผู้อื่นช่วย
แนะนาหรือชี้แนะ
สามารถลงความเห็นจาก
การสังเกตส่วนต่าง ๆ
ของพืชได้ไม่ครบถ้วนว่า
พืชชนิดต่าง ๆ มีส่วน
ต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน สามารถนามา
จัดกลุ่มได้ว่า พืชชนิดใดอยู่
ในกลุ่มใด ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการจาแนกพืช
ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมี

๑๐๒
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ดอกเป็นเกณฑ์ และ
ลงข้อสรุปได้ว่า ถ้าใช้การมี
ดอกเป็นเกณฑ์จะจาแนก
พืชได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืช
ไม่มีดอกด้วยตนเอง

เกณฑ์ และลงข้อสรุปได้ว่า
ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์จะ
จาแนกพืชได้เป็น ๒ กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มพืชมีดอกและ
กลุ่มพืชไม่มีดอก โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

ดอกเป็นเกณฑ์ และ
ลงข้อสรุปได้ไม่ครบถ้วนว่า
ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
จะจาแนกพืชได้เป็น ๒
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชมีดอก
และกลุ่มพืชไม่มีดอก
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากผู้อื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง กำรจำแนกพืชดอก (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๐๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ 1 กำรจำแนกสิ่งมีชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่องกำรจำแนกพืชดอก (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/2 จ าแนกพื ช ออกเป็ น พื ช ดอกและพื ช ไม่ มี ด อกโดยใช้ ก ารมี ด อกเป็ น เกณฑ์ โดยใช้ ข้ อ มู ล
ทีร่ วบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- มุ่งมั่นในการทางาน
3. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน เมื่อจาแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การ
เคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
ไม่ใช่สัตว์ ในการจาแนกสัตว์ถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง จะจาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลังและกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม และ
ในการจาแนกพืช ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก

๑๐๔
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน เช่น การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต
การหายใจ และลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน จึงสามารถใช้ลักษณะเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ในการจาแนกได้
เมื่อจาแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มสัตว์
กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช ไม่ใช่สัตว์ ในการจาแนกสัตว์ถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง จะจาแนกได้เป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถ
จาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และ
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม ซึ่งสัตว์ในแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน จึงสามารถใช้ลักษณะเหล่านี้
นามาเป็นเกณฑ์ในการจาแนก และในการจาแนกพืช ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิด
- นาความรู้มาตอบคาถามเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มีวินัย
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (5 นำที)
1. ครูทบทวนการจาแนกพืชโดยให้นักเรียนสังเกตรูปจากใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องการจาแนกพืช
แล้วใช้คาถามดังต่อไปนี้
1.1 พืชในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร (พืชในกลุ่มที่ 1 ไม่มีดอก ส่วนพืชในกลุ่มที่
2 มีดอก)
1.2 จากการจาแนกพืชกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ออกจากกัน นักเรียนคิดว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ในการจาแนก (ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์)

๑๐๕
ขั้นสอน (45 นำที)
2. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องการจาแนกพืช หน้า 36
3. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิต การจาแนกสัตว์ และการจาแนกพืช โดยใช้
ผังความคิด และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
3.1 เราใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนกสิ่งมีชีวิต และจาแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (ใช้การสร้างอาหาร
และการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ จะจาแนกได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
ไม่ใช่สัตว์)
3.2 เราใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนกสัตว์ และจาแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (ใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์จะจาแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง)
3.3 เราใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง จาแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง
(ใช้ลักษณะเฉพาะเป็นเกณฑ์ จาแนกได้ 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์ปีก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม)
3.4 เราใช้เกณฑ์อะไรในการจาแนกพืช และจาแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
จะจาแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก)
ขั้นสรุป (10 นำที)
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่ม
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มอีกครั้งว่า สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด
ซึง่ แต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างทีเ่ หมือนกัน เช่น การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การหายใจ และ
ลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เมื่อจาแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็น
เกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ ในการจาแนกสัตว์
ถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง จะจาแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง โดยกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา
กลุ่มสัตว์ปีก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม และ
ในการจาแนกพืช หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจาแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่ม
พืชไม่มีดอก
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการจาแนกพืช หน้า 36
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการจาแนกพืช หน้า 36
9.2 การทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

๑๐๖
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคาถามในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง กำรจำแนกพืชดอก (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๐๗

เฉลยใบงำน

๑๐๘

นักเรียนตอบตำมผลกำรทำกิจกรรม เช่น

มะลิ

√

√

√

เฟิน

√

√

√

พริก

√

√

√

√

√

√

√

๑๐๙

นักเรียนตอบตำมผลกำรทำกิจกรรม เช่น

๑๑๐

นักเรียนตอบตำมผลกำรทำกิจกรรม เช่น
ผล
๒

มีผล
มะลิ พริก

ไม่มีผล
เฟิน

๑๑๑

นักเรียนตอบตำมผลกำรทำกิจกรรม เช่น
๒
มีดอก
มะลิ พริก
ไม่มีดอก
เฟิน

๑๑๒

รำก ลำต้น ใบ

ดอก ผลและเมล็ด

นักเรียนตอบตำมผลกำรทำกิจกรรม

จำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก

เรำสำมำรถจำแนกพืชตำมเกณฑ์ที่กำหนดได้ ถ้ำใช้กำรมีดอกเป็นเกณฑ์
จะจำแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก

๑๑๓

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรจำแนกพืช 2 กลุ่มนี้ คือ กำรมีดอก โดยพืชกลุ่มที่ ๑
เป็นพืชไม่มีดอก ส่วนพืชกลุ่มที่ ๒ เป็นพืชมีดอก

อยู่ในกลุ่มพืชมีดอก เพรำะไข่น้ำเป็นพืชดอก

๑๑๔

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ส่วนต่ำง ๆ ของพืช

๑๑๕

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรำฐำน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางาน
สัมพันธ์กันรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

๑๑๖

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน
รากทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหารขึ้นไปยังลาต้น

ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าและธาตุอาหารต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช

ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้าตาล ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง

ดอกทาหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน

๑๑๗

ตัวอย่ำงโครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ส่วนต่ำง ๆ ของพืช

แผนการจัดการเรียนรู้
หน้าที่ของใบ
(๔ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้
หน้าที่ของรากและลาต้น
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
หน้าที่ของราก ลาต้น ใบ
และดอกของพืช

แผนการจัดการเรียนรู้
หน้าที่ของดอก
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
(๑๐ ชั่วโมง)

หมำยเหตุ : โครงสร้างเวลานี้เป็นตัวอย่างสาหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา

๑๑๘
หน่วยย่อยที่ ๑ หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วย ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
จำนวนเวลำเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓ แผน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระสำคัญของหน่วย
ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน รากทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหารขึ้นไปยังลาต้น
ลาต้นทาหน้าที่ลาเลี ยงน้าและธาตุอาหารต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืช
สร้ างขึ้นคือน้าตาล ซึ่งจะเปลี่ ยนเป็น แป้ ง ดอกทาหน้าที่สื บพันธุ์ ประกอบด้ว ยส่ ว นประกอบต่าง ๆ ได้แก่
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๔/๑ บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

๑๑๙
ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน
รากทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหารขึ้นไปยังลาต้น

ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าและธาตุอาหารต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช

ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง

ดอกทาหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน
โครงสร้ำงของหน่วยย่อยที่ ๑ หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
.
หน่วยกำรเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย

จำนวนแผน

หน่วยการเรียนรู้ที่
๒ ส่วนต่าง ๆ
ของพืช

หน่วยย่อยที่ ๑
หน้าที่ของราก ลาต้น
ใบ และดอกของพืช

๓

ชื่อแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

หน้าที่ของรากและ
ลาต้น
หน้าที่ของใบ

๓

หน้าที่ของดอก

๓

๔

๑๒๐
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบและดอกของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 13 หน้ำที่ของรำกและลำต้น (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายหน้าที่ของรากและลาต้น
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตการลาเลียงน้าและธาตุอาหารของรากและลาต้น
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
รากและลาต้นเป็นส่วนประกอบของพืช ทาหน้าที่แตกต่างกันเพื่อการดารงชีวิต
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
รากเป็นส่วนหนึ่งของพืชทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหาร แล้วลาเลียงต่อไปยังลาต้น ลาต้นทาหน้าที่
ลาเลียงน้าและธาตุอาหารต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๑๒๑
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายหน้าที่ของรากและลาต้นพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลาต้น
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (5 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชโดยครูนารูปต้นมะเขือเทศมาให้
นักเรียนสังเกต แล้วร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 ต้นมะเขือเทศมีส่วนใดบ้าง (มีราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด)
1.2 รากและลาต้นของมะเขือเทศทาหน้าที่อะไร (นักเรียนตอบความเข้าใจของตนเอง)
1.3 นักเรียนคิดว่า ถ้าแช่รากต้นมะเขือเทศในน้าจะเกิดอะไรขึ้น (นักเรียนตอบความเข้าใจของ
ตนเอง)
ขั้นสอน (45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 1 รากและลาต้นมีหน้าที่อะไร และจุดประสงค์ในใบกิจกรรม จากนั้น
นาอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (หน้าที่ของรากและลาต้น)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายหน้าที่ของรากและลาต้นได้)
3. นักเรียนอ่านวัสดุ-อุปกรณ์ และวิธีทากิจกรรมที่ 01 รากและลาต้นมีหน้าที่อะไร ข้อ 1-2 จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
3.1 พืชที่เราใช้ในกิจกรรมนี้คือพืชชนิดใด (ต้นเทียน)

๑๒๒
3.2 นักเรียนต้องสังเกตและวาดรูปส่วนใดของต้นเทียน (ลักษณะภายนอกของรากและลาต้น)
3.3 นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (แช่รากต้นเทียนในน้าสีแดง ประมาณ 30 นาที)
3.4 หลังจากแช่ต้นเทียนในน้าสีแดงแล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (สังเกตแล้ววาดรูปลักษณะ
ภายนอกของรากและลาต้น)
4. ก่อนลงมือทากิจกรรม ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าถ้าแช่รากของต้นเทียนในน้าสีแดงเป็นเวลา
30 นาที จะเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
5. เมื่อเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม
6. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้ว ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มมานาเสนอผลการทากิจกรรม จากนั้นครูนา
อภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
6.1 ลักษณะภายนอกของรากและลาต้นเทียนเป็นอย่างไร (รากมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ สีน้าตาล
ลาต้นมีลักษณะกลม สีเขียวใส)
6.2 หลังจากแช่รากต้นเทียนในน้าสีแดง 30 นาที เกิดอะไรขึ้น (ภายในรากและลาต้นจะมีสีแดง
โดยภายในลาต้นจะมีสีแดงสูงขึ้น)
6.3 ลักษณะของรากและลาต้นเทียนก่อนและหลังแช่รากในน้าสีแดงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
(แตกต่างกัน ก่อนแช่น้าสีแดงที่รากและลาต้นจะไม่มีน้าสีแดง แต่หลังจากแช่น้าสีแดงที่ราก
และลาต้นเทียนจะมีน้าสีแดง)
6.4 น้าสีแดงเคลื่อนที่เข้าสู่รากและลาต้นได้อย่างไร (รากดูดน้าสีแดงแล้วลาเลียงส่งต่อไปยัง
ลาต้น)
6.5 รากและลาต้น ทาหน้าที่อะไร ทราบได้อย่างไร (รากทาหน้าที่ดูดน้าและส่งต่อไปยังลาต้น
ลาต้นทาหน้าที่ลาเลี้ยงน้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช ทราบได้จากมองเห็นน้าสีแดงที่รากและ
ลาต้น)
ครูอาจให้ความรู้นักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลาต้นว่า นอกจากรากจะ
ทาหน้าที่ดูดน้าและลาเลียงไปยังลาต้นแล้ว รากยังทาหน้าที่ดูดอาหารและลาเลียงไปยังลาต้น
ด้วย และส่งต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช เพื่อให้พืชนาไปใช้ในการเจริญเติบโตและการดารงชีวิต
ซึ่งทั้งน้าและธาตุอาหารจัดเป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตของพืช
7. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรมหน้า 43 ข้อที่ 1
ขั้นสรุป (10 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ของราก
และลาต้น
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลาต้นว่า รากของพืชทาหน้าที่ดูดน้าและ
ธาตุอาหารแล้วลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้นของพืชทาหน้าที่ลาเลียงน้าและธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ
ของพืช
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8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 หน้าที่ของรากและลาต้น หน้า 40
8.2 ต้นเทียน
8.3 น้าสีแดง
8.4 สีไม้
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การทาใบงาน 01 หน้าที่ของรากและลาต้น หน้า 40
9.2 ต้นเทียนแช่น้าสีแดง
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของรากและลาต้นด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๒๔
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง หน้ำที่ของรำกและลำต้น (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต
ใช้ตาและมือในการสังเกต
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกและการ
ลาเลียงน้าของต้นเทียนได้
ด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็น
การจัดกระทาและ
สื่อความหมาย
ข้อมูล

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตลักษณะ
ภายนอกของต้นเทียน
มาจัดกระทาโดยการวาด
รูปลักษณะภายนอกของ
รากและลาต้นของต้น
เทียน และนาเสนอให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนได้

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ใช้ตาและมือในการสังเกต
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกและการ
ลาเลียงน้าของต้นเทียนได้
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น

สามารถใช้ตาและมือใน
การสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ภายนอกและการลาเลียง
น้าของต้นเทียนได้เพียง
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตลักษณะ
ภายนอกของต้นเทียน
มาจัดกระทาโดยการวาด
รูปลักษณะภายนอกของ
รากและลาต้นของ
ต้นเทียน และนาเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและ

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตลักษณะ
ภายนอกของต้นเทียน
มาจัดกระทาโดยการวาด
รูปลักษณะภายนอกของ
รากและลาต้นของ
ต้นเทียน และนาเสนอ
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนและ

๑๒๕
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)
ด้วยตนเอง

การลงความเห็น
จากข้อมูล

การตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป

พอใช้ (2)

ชัดเจนได้ โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น
สามารถลงความเห็นข้อมูล สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตได้ว่า ราก จากการสังเกตได้ว่า ราก
ทาหน้าที่ดูดน้าและส่งต่อไป
ทาหน้าที่ดูดน้าและ
ยังลาต้น ลาต้นทาหน้าที่
ส่งต่อไปยังลาต้น ลาต้น
ทาหน้าที่ลาเลียงน้าด้วย ลาเลียงน้า โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น
ตนเอง

ปรับปรุง (1)

ชัดเจน แม้ว่าครูหรือผู้อื่น
ช่วยแนะนาหรือชี้แนะ
สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตได้ไม่
ครบถ้วนว่า รากทาหน้าที่
ดูดน้าและส่งต่อไปยังลา
ต้น ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียง
น้า ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
ตีความหมายข้อมูลจาก
ตีความหมายข้อมูลจาก
สามารถตีความหมาย
การสังเกต และลงข้อสรุป การสังเกต และลงข้อสรุป ข้อมูลจากการสังเกต และ
ได้ว่า รากของพืชทาหน้าที่ ได้ว่า รากของพืชทาหน้าที่ ลงข้อสรุปได้ไม่ครบถ้วนว่า
ดูดน้าและธาตุอาหารแล้ว ดูดน้าและธาตุอาหารแล้ว รากของพืชทาหน้าที่ดูดน้า
ลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้น ลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้น และธาตุอาหารแล้ว
ของพืชทาหน้าที่ลาเลียง ของพืชทาหน้าที่ลาเลียง ลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้น
น้าและธาตุอาหารไปยัง
น้าและธาตุอาหารไปยัง
ของพืชทาหน้าที่ลาเลียง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ด้วย ส่วนต่าง ๆ ของพืช โดย น้าและธาตุอาหารไปยัง
ตนเอง
ต้องอาศัยการชี้แนะของ ส่วนต่าง ๆ ของพืช แม้ว่า
ครูหรือผู้อื่นหรือเพิ่มเติม ครูหรือผู้อื่นช่วยแนะนา
ความคิดเห็น
หรือชี้แนะ

๑๒๖
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง หน้ำที่ของรำกและลำต้น (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๒๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 14
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบและดอกของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 14 หน้ำที่ของรำกและลำต้น (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายหน้าที่ของรากและลาต้น
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตท่อลาเลียงของรากและลาต้น
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
รากและลาต้นเป็นส่วนประกอบของพืช ทาหน้าที่แตกต่างกันเพื่อการดารงชีวิต
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
รากเป็น ส่ว นหนึ่ งของพืชทาหน้ าที่ดูดน้าและธาตุอาหาร แล้ วล าเลี ยงผ่านท่อลาเลียงน้าไปยังล าต้น
จากนั้นลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าและธาตุอาหารผ่านท่อลาเลียงน้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชต่อไป
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๑๒๘
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายหน้าที่ของรากและลาต้น
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะภายในและหน้าที่ของรากและลาต้น
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (5 นำที)
1. ครูทบทวนกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมา โดยนาต้นเทียนที่แช่ไว้มาให้นักเรียนสังเกตแล้วร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 เมื่อแช่ต้นเทียนในน้าสีแดง เกิดอะไรขึ้นบ้าง (รากดูดน้าสีขึ้นไปยังลาต้น ลาต้นลาเลียงไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช)
1.2 น้าสีถูกดูดขึ้นไปที่ส่วนใดบ้าง (ราก ลาต้น ใบ)
1.3 น้าสีอยู่ที่ส่วนใดของรากและลาต้น (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ในใบกิจกรรมที่ 1 รากและลาต้นมีหน้าที่
อะไร และนาอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (หน้าที่ของรากและลาต้น)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (วิธีการสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายหน้าที่ของรากและลาต้นได้)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทากิจกรรมในกิจรรมที่ 1 รากและลาต้นมีหน้าที่อะไร ข้อ 3 จากนั้นอภิปราย
วิธีการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังนี้

๑๒๙
3.1 ในวิธีการทากิจกรรมข้อที่ 3 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นลาดับแรก (ใช้มีดโกนตัดรากและ
ลาต้น) ครูควรแนะนานักเรียนเกี่ยวกับการใช้มีดโกนอย่างระมัดระวัง
3.2 นักเรียนต้องตัดรากและลาต้นในลักษณะใดบ้าง (ตามยาวและตามขวาง)
3.3 การตัดตามยาวและตามขวางต้องทาอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) ครูควรวาด
ภาพประกอบการอธิบายวิธีตัดรากและลาต้นตามยาวและตามขวางบนกระดาน
3.4 หลังจากนักเรียนตัดลาต้นและรากแล้ว ต้องทาอะไรต่อไป (สังเกตและวาดรูปลักษณะของ
ลาต้นและราก โดยใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกต)
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทากิจกรรมและบันทึกผลลงในใบงาน 01 หน้าที่ของรากและลาต้น
โดยขณะที่นักเรียนลงมือทากิจกรรม ครูควรดูแลและให้คาแนะนาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งถ้า
นักเรียนไม่สามารถตัดรากและลาต้นได้ ครูสามารถช่วยได้
5. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้วครูสุ่มตัวแทนกลุ่มมานาเสนอผลการทากิจกรรม จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
5.1 ลักษณะของลาต้นที่ตัดตามขวางและตัดตามยาวเป็นอย่างไร (ลาต้นที่ตัดตามขวางจะเห็น
เป็นจุดสีแดงเล็ก ๆ เรียงกันโดยรอบ ส่วนลาต้นที่ตัดตามยาวจะเห็นเป็นเส้นสีแดงตาม
ความยาวของลาต้น)
5.2 น้าสีแดงอยู่ที่ส่วนใดของลาต้น (น้าสีแดงอยู่ในท่อเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในลาต้น)
5.3 นักเรียนคิดว่าน้าสีแดงในลาต้นของต้นเทียนจะลาเลียงต่อไปยังส่วนใดของต้นเทียน และ
ลาเลียงไปได้อย่างไร รู้ได้อย่างไร (น้าสีแดงถูกลาเลียงไปยัง กิ่ง ก้าน และใบ โดยลาเลียง
ผ่านท่อเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในลาต้น รู้ได้จากการเห็นน้าสีแดงในกิ่ง ก้าน และใบ)
5.4 ท่อเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในลาต้นเรียกว่าอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น
ท่อลาเลียงน้า)
หมำยเหตุ ครูควรให้ความรู้แก่นักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อลาเลียงน้า
5.5 ภายในรากจะมีท่อเล็ก ๆ เช่นเดียวกับในลาต้นหรือไม่ และถ้ามี ท่อนั้นเชื่อมต่อกับลาต้น
หรือไม่ รู้ได้อย่างไร (ภายในรากมีท่อเล็ก ๆ และเชื่อมต่อกับลาต้น รู้ได้จากเมื่อแช่รากในน้า
สีแดง น้าสีแดงจะเคลื่อนที่เข้าไปในรากแสดงว่ารากมีการดูดน้าและส่งต่อไปยังลาต้น
5.6 นักเรียนคิดว่าถ้าแช่ต้นเทียนในน้าที่ไม่ผสมสีแดง จะได้ผลเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร (ถ้าแช่
ต้นเทียนในน้าที่ไม่ผสมสีแดงจะได้ผลเหมือนเดิม เพราะรากดูดน้าแล้วลาเลียงส่งต่อไปยัง
ลาต้น)
5.7 ทาไมต้องใช้น้าสีแดงในการแช่ราก (เพราะน้าสีแดงทาให้เห็นเส้นทางการลาเลียงของน้า
ภายในรากและลาต้นได้ชัดเจน)
5.8 พืชมีการลาเลียงน้าไปในทิศทางใด (ทิศทางจากรากขึ้นสู่ด้านบน)
6. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรมหน้า 43 ข้อที่ 2-4

๑๓๐
ขั้นสรุป (10 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ของราก
และลาต้น
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลาต้นว่า รากของพืชทาหน้าที่ดูดน้าและ
ธาตุอาหารแล้วลาเลียงผ่านท่อลาเลียงน้าไปยังลาต้น จากนั้นลาต้นของพืชทาหน้าที่ลาเลียงน้าและ
ธาตุอาหารผ่านท่อลาเลียงน้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 หน้าที่ของรากและลาต้น หน้า 42
8.2 ต้นเทียนแช่น้าสีแดง
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การทาใบงาน 01 หน้าที่ของรากและลาต้น หน้า 42
9.2 ต้นเทียนแช่น้าสีแดง
9.3 มีดโกน
9.4 แว่นขยาย
9.5 สีไม้
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของรากและลาต้นด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๓๑
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง หน้ำที่ของรำกและลำต้น (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ควรปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

ดี (3)

พอใช้ (2)

ควรปรับปรุง (1)

ใช้ตาและมือในการสังเกต
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายในของลาต้น
และรากของต้นเทียนได้
ด้วยตนเองโดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็น

ใช้ตาและมือในการสังเกต
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภายในของลาต้น
และรากของต้นเทียนได้
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น

สามารถใช้ตาและมือ
ในการสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ภายในของลาต้นและราก
ของต้นเทียนได้เพียง
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

การจัดกระทาและสื่อ สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
ความหมายข้อมูล
การสังเกตลักษณะภายใน
ของรากและลาต้นเทียน
มาจัดกระทาโดยการวาด
รูปลักษณะภายในของราก
และลาต้นเทียน และ
นาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ง่ายและชัดเจนได้ด้วย

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตลักษณะภายใน
ของรากและลาต้นเทียน
มาจัดกระทาโดยการวาด
รูปลักษณะภายในของราก
และลาต้นเทียน และ
นาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ง่ายและชัดเจนได้ โดย

สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตลักษณะภายใน
ของรากและลาต้นเทียน
มาจัดกระทาโดยการวาด
รูปลักษณะภายในของราก
และลาต้นเทียน และ
นาเสนอข้อมูลได้ไม่
ครบถ้วนและชัดเจน

๑๓๒
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)
ตนเอง

การลงความเห็น
จากข้อมูล

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

พอใช้ (2)

อาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น
สามารถลงความเห็นข้อมูล สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตได้ว่า ราก จากการสังเกตได้ว่า ราก
และลาต้นมีท่อลาเลียงที่ และลาต้นมีท่อลาเลียงที่
ช่วยลาเลียงน้าและธาตุ
ช่วยลาเลียงน้าและ
ธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ อาหารไปยังส่วนต่าง ๆ
ของพืช โดยอาศัย
ของพืช ด้วยตนเอง
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

ควรปรับปรุง (1)

แม้ว่าครูหรือผู้อื่นช่วย
แนะนาหรือชี้แนะ
สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตได้ไม่
ครบถ้วนว่า รากและลาต้น
มีทอ่ ลาเลียงที่ช่วยลาเลียง
น้าและธาตุอาหารไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ถึงแม้
จะได้รับคาแนะนาจาก
ผู้อื่น
ตีความหมายข้อมูลจาก
ตีความหมายข้อมูลจาก
สามารถตีความหมาย
การสังเกต และลงข้อสรุป การสังเกต และลงข้อสรุป ข้อมูลจากการสังเกต และ
ได้ว่า รากของพืชทาหน้าที่ ได้ว่า รากของพืชทาหน้าที่ ลงข้อสรุปได้ไม่ครบถ้วนว่า
ดูดน้าและธาตุอาหารแล้ว ดูดน้าและธาตุอาหารแล้ว รากของพืชทาหน้าที่ดูดน้า
ลาเลียงผ่านท่อลาเลียงไป ลาเลียงผ่านท่อลาเลียงไป และธาตุอาหารแล้ว
ยังลาต้น จากนั้นลาต้นของ ยังลาต้น จากนั้นลาต้นของ ลาเลียงผ่านท่อลาเลียงไป
พืชจะลาเลียงน้าและ
พืชจะลาเลียงน้าและ
ยังลาต้น จากนั้นลาต้นของ
ธาตุอาหารผ่านท่อลาเลียง ธาตุอาหารผ่านท่อลาเลียง พืชจะ
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช ลาเลียงน้าและธาตุอาหาร
ด้วยตนเอง
โดยต้องอาศัยการชี้แนะ
ผ่านท่อลาเลียงไปยัง
ของครูหรือผู้อื่นหรือ
ส่วนต่าง ๆ ของพืช แม้ว่า
เพิ่มเติมความคิดเห็น
ครูหรือผู้อื่นช่วยแนะนา
หรือชี้แนะ

๑๓๓
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง หน้ำที่ของรำกและลำต้น (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๓๔
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 15
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบและดอกของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 15 หน้ำที่ของรำกและลำต้น (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายหน้าที่ของรากและลาต้น
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนบนชิ้นส่วนพืช
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
รากและลาต้นเป็นส่วนประกอบของพืช ทาหน้าที่แตกต่างกันเพื่อการดารงชีวิต
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
รากเป็นส่วนหนึ่งของพืชทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหาร แล้วลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียง
น้าและธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้รากและลาต้นบางชนิดยังทาหน้าที่ในการสะสมอาหาร
อาหารที่สะสมคือแป้ง ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยสารละลายไอโอดีน ถ้าสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้าตาล
เป็นสีน้าเงินเข้มหรือม่วงดา แสดงว่าส่วนนั้นมีแป้งสะสมอยู่
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๑๓๕
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายหน้าที่อื่น ๆ ของรากและลาต้น
- ระบุชนิดของอาหารที่สะสมไว้ที่รากและลาต้น
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่อื่น ๆ ของรากและลาต้น
- วิเคราะห์ชนิดของอาหารที่พบในพืช
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 ใฝ่เรียนรู้
6.3 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลาต้น โดยครูให้นักเรียนสังเกตพืช
ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนราก ลาต้น ใบ แล้วร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 รากและลาต้นทาหน้าที่อะไร (รากทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหารแล้วลาเลียงไปยังลาต้น
ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าและธาตุอาหารต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช)
1.2 พืชลาเลียงน้าและธาตุอาหารจากรากไปส่วนต่าง ๆ ได้อย่างไร (พืชลาเลียงน้าและ
ธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ผ่านท่อลาเลียงที่อยู่ในรากและลาต้น)
1.3 พืชมีการลาเลียงน้าไปในทิศทางใด (ทิศทางจากรากขึ้นสู่ด้านบน)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน เกี่ยวกับหน้าที่อื่นของรากและลาต้น โดยนาส่วนรากและลาต้น
ที่ทาหน้าที่สะสมอาหาร เช่น หัวไชเท้า ขมิ้น มาให้นักเรียนสังเกต จากนั้นใช้คาถามดังนี้
2.1 นักเรียนคิดว่าสิ่งนี้คืออะไร (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้)
2.2 นักเรียนคิดว่าสิ่งนี้คือส่วนใดของพืช (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ราก
ลาต้น)

๑๓๖
หมำยเหตุ ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ ครูอาจชวนนักเรียนอภิปรายให้ได้คาตอบว่าสิ่งที่ครูนามาคือ
ส่วนหนึ่งของรากหรือลาต้น
2.3 นักเรียนคิดว่ารากและลาต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (40 นำที)
3. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมที่ 2 รากและลาต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่ และจุดประสงค์ของกิจกรรม
ข้อ 1-2 จากนั้นนาอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (หน้าที่ของรากและลาต้น และชนิดของอาหาร
ที่สะสมไว้ที่รากและลาต้น)
3.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายหน้าที่ของรากและลาต้น และระบุชนิดของ
อาหารที่สะสมไว้ทรี่ ากและลาต้นได้)
4. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุ-อุปกรณ์ ถ้านักเรียนไม่รู้จักวัสดุอุปกรณ์ใดครูอาจนามาให้นักเรียนดูก่อนลงมือ
ทากิจกรรรม เช่น สารละลายไอโอดีน มีสีน้าตาล รวมทั้งอาจอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมว่า พืชชนิดใด
เป็นส่วนราก พืชชนิดใดเป็นส่วนลาต้น โดยส่วนที่เป็นลาต้นจะมีข้อปล้องเห็นได้ชัดเจน หรือมีตาอยู่
รอบ ๆ ส่วนที่เป็นรากจะไม่มีข้อปล้องและตา แต่จะมีรากฝอยเล็ก ๆ อยู่
5. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทากิจกรรมในกิจรรมที่ 2 รากและลาต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่ ข้อ 1-2 จากนั้น
อภิปรายวิธีการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังนี้
5.1 สิ่งที่ต้องใส่ลงไปในหลอดทดลองคืออะไรบ้าง และใส่อย่างละเท่าไหร่ (น้า น้าแป้งมัน น้าแป้ง
ข้าวโพด ใส่ลงไปหลอดละ 10 มิลลิลิตร)
5.2 เมื่อใส่สารต่าง ๆ ลงไปในหลอดทดลองแล้ว ต้องทาอะไรต่อ (สังกตและบันทึกผลโดยการ
ระบายสีลงในรูปหลอดทดลอง)
5.3 นักเรียนต้องหยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองที่มีน้า น้าแป้งมัน และน้าแป้ง
ข้าวโพดหลอดละกี่หยด (2 หยด)
หมำยเหตุ ครูควรแนะนาและสาธิตวิธีการหยดสารละลายไอโอดีน โดยจับหลอดหยดให้ตรง
แล้วค่อย ๆ บีบหลอดหยดให้สารละลายไอโอดีนลงมาทีละหยด รวมทั้งให้นักเรียนสังเกตสีของ
สารละลายไอโอดีนก่อนทากิจกรรม
5.4 เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงไปในหลอดทดลอง สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตคืออะไร (สังเกต
การเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนในน้า น้าแป้งมัน และน้าแป้งข้าวโพด)
6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวีธีทาแล้ว ให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม พร้อมบันทึกผลลงใบงาน 02 หน้าที่อื่น
ของรากและลาต้น หน้า 46
7. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทากิจกรรมในกิจรรมที่ 2 รากและลาต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่ ข้อ 3-5 จากนั้น
อภิปรายวิธีการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังนี้
7.1 ในวิธีทาข้อ 3 นักเรียนต้องทาอะไร (หั่นแครอท ขิง ข่า กระชาย เผือก มันเทศ มันฝรั่งเป็น
ชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1x1 เซนติเมตร ใส่ในจานหลุม)

๑๓๗
หมำยเหตุ ในขั้นตอนนี้ครูอาจเตรียมชิ้นส่วนพืชให้นักเรียนเพื่อใช้ทากิจกรรม
7.2 นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (หยดสารละลายไอโอดีน 1-2 หยด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง)
7.3 หลังจากหยดสารละลายไอโอดีนแล้ว สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตคืออะไร (การเปลี่ยนสีของ
สารละลายไอโอดีน)
8. เมื่อนักเรียนเข้าใจวีธีทาแล้ว ให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม พร้อมบันทึกผลลงใบงาน 02 หน้าที่อื่น
ของรากและลาต้น หน้า 47 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้คาถามดังนี้
8.1 เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในน้า น้าแป้งมัน และน้าแป้งข้าวโพด สีของสารละลาย
ไอโอดีนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร (เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนในน้า สีของ
สารละลายไอโอดีนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในน้าแป้งมัน
และน้าแป้งข้าวโพด สีของสารละลายไอโอดีนจะมีการเปลี่ยนสีจากสีน้าตาลเป็นสีน้าเงิน
เข้ม)
8.2 เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนชิ้นส่วนของรากและลาต้นของพืชชนิดใดบ้าง ที่ทาให้สี
ของสารละลายไอโอดีนมีการเปลี่ยนแปลง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (เมื่อหยด
สารละลายไอโอดีนลงบนชิ้นส่วนแครอท มันเทศ กระชาย เผือก มันเทศ มันฝรั่ง ขิง ข่า
สีของสารละลายไอโอดีนจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจาก
สีน้าตาลเป็นสีน้าเงินเข้มหรือม่วงเข้ม)
8.3 เพราะเหตุใด เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนชิ้นส่วนของรากและลาต้นของพืชแล้ว
สี ของสารละลายไอโอดีนมีการเปลี่ยนแปลง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น รากและ
ลาต้นของพืชชนิดนั้นมีแป้งสะสมอยู่ จึงทาให้สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้าตาล
เป็นสีน้าเงินเข้ม)
หมำยเหตุ ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ ครูชวนอภิปรายโดยย้อนกลับไปสังเกตผลของกิจกรรมที่ทา
ไปแล้วในข้อที่ 1-2 แล้วนามาเปรียบเทียบกับผลของกิจกรรมนี้
9. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 48-49
10. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องหน้าที่ของรากและลาต้น หน้า 50-51
ขั้นสรุป (10 นำที)
11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับหน้าที่อื่นของ
รากและลาต้น และชนิดของอาหารที่สะสมในรากและลาต้น
12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่อื่นของรากและลาต้น และชนิดของอาหารที่สะสมในราก
และลาต้นว่า นอกจากรากและลาต้นจะทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหาร และลาเลียงไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของพืชแล้ว รากและลาต้นของพืชบางชนิดยังทาหน้าที่สะสมอาหาร อาหารที่พืชสะสม คือ
แป้ง

๑๓๘
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 02 หน้าที่อื่นของรากและลาต้น หน้า 46-49
8.2 พืชชนิดต่าง ๆ เช่น แครอท มันเทศ กระชาย เผือก มันเทศ มันฝรั่ง ขิง ข่า หัวไชเท้า ขมิ้น
8.3 สารละลายไอโอดีน
8.4 มีดโกน
8.5 หลอดหยด
8.6 จานหลุม
8.7 น้าแป้งมัน
8.8 น้าแป้งข้าวโพด
8.9 หลอดทดลองและที่วางหลอดทดลอง
8.10 น้า
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 02 หน้าที่อื่นของรากและลาต้น หน้า 46-49
- การทาใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องหน้าที่ของรากและลาต้น หน้า 50-51
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของรากและลาต้นด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๓๙
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง หน้ำที่ของรำกและลำต้น (3)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ใช้ตาและมือในการสังเกต
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสีของ
สารละลายไอโอดีนบน
ชิ้นส่วนพืชได้ด้วยตนเอง
โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

ใช้ตาและมือในการสังเกต
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสีของ
สารละลายไอโอดีนบน
ชิ้นส่วนพืชได้จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

การลงความเห็น
จากข้อมูล

สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนสี
ของสารละลายไอโอดีนบน
ชิ้นส่วนพืชได้ว่า รากและ
ลาต้นของพืชบางชนิดมี
อาหารสะสม คือ แป้งด้วย
ตนเอง

สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนสี
ของสารละลายไอโอดีนบน
ชิ้นส่วนพืชได้ว่า รากและลา
ต้นของพืชบางชนิดมีอาหาร
สะสม คือ แป้ง โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

ตีความหมายข้อมูลจาก
การสังเกต และลงข้อสรุป

ตีความหมายข้อมูลจาก
การสังเกต และลงข้อสรุป

สามารถใช้ตาและมือใน
การสังเกตเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสี
ของสารละลายไอโอดีนบน
ชิ้นส่วนพืชได้เพียงบางส่วน
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากผู้อื่น
สามารถลงความเห็นข้อมูล
จากการสังเกตการเปลี่ยนสี
ของสารละลายไอโอดีนบน
ชิ้นส่วนพืชได้ไม่ครบถ้วนว่า
รากและลาต้นของพืชบาง
ชนิดมีอาหารสะสม คือ
แป้ง ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต และ

๑๔๐
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ได้ว่า รากและลาต้นของ
พืชบางชนิดทาหน้าที่สะสม
อาหาร โดยอาหารที่พืช
สะสม คือ แป้ง ด้วยตนเอง

ได้ว่า รากและลาต้นของ
พืชบางชนิดทาหน้าที่สะสม
อาหาร โดยอาหารที่พืช
สะสม คือ แป้ง โดยต้อง
อาศัยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่นหรือเพิ่มเติมความ
คิดเห็น

ลงข้อสรุปได้ไม่ครบถ้วนว่า
รากและลาต้นของพืชบาง
ชนิดทาหน้าที่สะสมอาหาร
โดยอาหารที่พืชสะสม คือ
แป้ง แม้ว่าครูหรือผู้อื่น
ช่วยแนะนาหรือชี้แนะ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง หน้ำที่ของรำกและลำต้น (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๔๑

เฉลยใบงำน

๑๔๒

วำดภำพตำมที่นักเรียนสังเกตได้

๑๔๓

วำดภำพและบันทึกลักษณะตำมที่นักเรียนสังเกตได้

๑๔๔

วำดภำพและบันทึกลักษณะตำมที่นักเรียนสังเกตได้

๑๔๕

บริเวณรำกของต้นเทียนจะมีสีแดงและภำยในลำต้นของต้นเทียน

จะมีแถบสีแดงอย่ำงชัดเจน

รำกและลำต้นที่ตัดตำมขวำงจะมีสีแดงอยู่เป็นจุด ๆ เรียงกันเป็นวงรอบ
รำกและลำต้น ส่วนรำกและลำต้นที่ตัดตำมยำวจะเห็นเส้นสีแดงเป็นแนว
ตำมควำมสูงของรำกและลำต้น

รำกทำหน้ำที่ดูดน้ำและธำตุอำหำรแล้วลำเลียงส่งต่อไปยังลำต้น ลำต้น
ทำหน้ำที่ลำเลียงน้ำและธำตุอำหำรไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพืชผ่ำนท่อเล็ก ๆ
ที่อยู่ภำยในรำกและลำต้น ทรำบจำกกำรเห็นน้ำสีแดงเคลื่อนที่จำกรำก
ลำเลียงขึ้นไปยังลำต้นและส่วนต่ำง ๆ ของพืช
รำกทำหน้ำที่ดูดน้ำและธำตุอำหำร แล้วลำเลียงส่งต่อไปยังลำต้น ลำต้น
ทำหน้ำที่ลำเลียงน้ำและธำตุอำหำรส่งต่อไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพืช

๑๔๖

ใส ไม่มีสี

สีน้ำตำลอ่อน

สีขำวขุ่น

สีม่วงดำ

สีขำวขุ่น

สีม่วงดำ

๑๔๗

สีสม้

สีม่วง

สีเหลือง

สีม่วง

สีขำว

สีม่วง

สีเหลือง

สีม่วง

สีขำว มีลำยสีม่วง

สีม่วงดำ

สีเหลือง

สีม่วงดำ

สีเหลืองอ่อน

สีม่วงดำ

๑๔๘

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยน้ำในหลอดทดลองเป็นสีน้ำตำลซึ่งเป็นสีเดียวกับ
สีของสำรละลำยไอโอดีน

มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยสีของน้ำแป้งมันและน้ำแป้งข้ำวโพดจำกที่มี
สีขำวขุ่นเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำ

แครอท ขิง ข่ำ กระชำย เผือก มันเทศ และมันฝรั่ง โดยสีของสำรละลำย
ไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือม่วงดำ

รำกและลำต้นของพืช บำงชนิด มีแป้งสะสมอยู่ เพรำะเมื่อทดสอบด้วย
สำรละลำยไอโอดีน ได้ผลกำรทดสอบเหมือนกับกำรทดสอบในน้ำแป้งมัน
และน้ำแป้งข้ำวโพด โดยสีของสำรละลำยไอโอดีนจะเปลี่ยนจำกสีน้ำตำล
เป็นสีน้ำเงินสีม่วงหรือม่วงดำ

๑๔๙

รำกและลำต้นของพืชบำงชนิดทำหน้ำที่สะสมอำหำร อำหำรที่พืช
สะสม คือ แป้ง

๑๕๐

ต้นพืชจะขำดน้ำและธำตุอำหำร เพรำะไม่มีรำกซึ่งทำหน้ำที่ดูดน้ำและ
ธำตุอำหำรจำกดิน แล้วลำเลียงผ่ำนลำต้นไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพืช

๑๕๑

รำกและลำต้นของพืชทุกชนิดทำหน้ำที่สัมพันธ์กัน คือ รำกทำหน้ำที่ดูดน้ำ
และธำตุอำหำร แล้วลำเลียงต่อไปยังลำต้น และลำต้นทำหน้ำที่ลำเลียงน้ำ

และธำตุอำหำรส่งต่อไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพืช

สำรที่ใช้ตรวจสอบแป้ง คือ สำรละลำยไอโอดีน สังเกตกำรเปลี่ยนแปลง
ได้ โดยหยดสำรละลำยไอโอดีนลงในน้ำแป้งมันและน้ำแป้งข้ำวโพด แล้ว
สีของสำรละลำยไอโอดีนจะเปลี่ยนจำกสีน้ำตำลเป็นสีม่วงหรือม่วงดำ

รำกและลำต้นของพืชบำงชนิดสะสมอำหำรประเภทแป้ง

๑๕๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 16
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบและดอกของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนบนใบพืช
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตและอภิปรายการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนบนใบพืช
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
ใบพืชมีส่วนที่เป็นสีเขียว เมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน สารละลายไอโอดีนในส่วนที่เป็นสีเขียว
จะเปลี่ยนสี
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
ส่วนที่เป็ นสีเขียวของใบพืช เมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน สารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจาก
สีนา้ ตาลเป็ นสีมว่ งดา
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

๑๕๓
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกหน้าที่ของใบ
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายและระบุประเภทของอาหารที่พืชสร้างขึ้นจากใบ
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.4 มุ่งมั่นในการทางาน
6.5 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานและความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับพืชโดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 พืชมีการเจริญเติบโตหรือไม่ อย่างไร (พืชมีการเจริญเติบโต จากต้นเล็กๆ กลายเป็นต้นใหญ่)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับพืชโดยใช้คาถาม ดังนี้
2.1 นักเรียนคิดว่าพืชต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น พืชต้องการอาหาร เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิต จึงต้องการอาหาร
เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต)
2.2 อาหารของพืชคืออะไร ได้มาจากไหน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น พืชสร้างอาหารได้
เอง)
ครูนาใบชบา และใบชบาด่าง มาให้นักเรียนสังเกตแล้วถามคาถามดังนี้
2.3 ใบพืช 2 ใบ นี้เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร (เหมือนกันคือเป็นใบของพืชชนิดเดียวกัน
มีรูปร่างใบเหมือนกัน สิ่งที่ต่างคือใบชบามีใบสีเขียว แต่ใบชบาด่างมีสีเขียวปนสีขาว)
2.4 ความแตกต่างของใบชบาทั้ง 2 ใบนี้มีผลต่อการสร้างอาหารของพืชหรือไม่ (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (40 นำที)
3. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 1 ใบทาหน้าที่อะไร โดยครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์
แล้วครูถามคาถามก่อนการทากิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (หน้าที่ของใบ ประเภทอาหารที่พืชสร้างขึ้นจากใบ)
3.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (วิธีการสังกต)

๑๕๔
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายหน้าที่ของใบ ระบุประเภทของอาหารที่พืชสร้าง
ขึ้น)
4. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุอุปกรณ์และวิธีทาในกิจกรรมที่ 1 ใบทาหน้าที่อะไร จากนั้นนาอภิปราย
โดยใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนต้องเลือกใบพืชที่นามาใช้ในกิจกรรมอย่างไรบ้าง (เลือกใบพืช 2 ชนิดที่ได้รับแสง
มาแล้วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)
4.2 เมื่อได้ใบพืชมาแล้วนักเรียนต้องทาอะไรต่อ (วาดรูปลักษณะของใบและระบายสี)
4.3 เมื่อวาดรูปและระบายสีใบพืชแล้วนักเรียนต้องทาอะไรต่อ (ต้มน้าในบีกเกอร์ให้เดือด แล้วใส่
ใบพืชลงไป ต้มเป็นเวลา 3-5 นาที)
ครูแนะนาเพิ่มเติมในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง และวิธีการแก้ปัญหา
หากเกิดการลุกไหม้
4.4 เมื่อต้มใบพืชแล้วนักเรียนต้องทาอย่างไรต่อไป (คีบใบพืชใส่หลอดทดลอง แล้วรินเอทิล
แอลกอฮออล์ลงไปจนท่วมใบ)
4.5 ใช้เวลาต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์นานเท่าไร (ต้มประมาณ 4-5 นาทีหรือจนใบพืชมี
สีซีดจาง)
4.6 เมื่อนักเรียนหยดสารละลายไอโอดีนแล้ว สิ่งที่ต้องสังเกตคืออะไร (สังเกตการเปลี่ยนสีของ
สารละลายไอโอดีน)
หมำยเหตุ ครูควรแนะนานักเรียน โดยครูบอกข้อควรระวังในการทากิจกรรม เช่น ไม่นา
หลอดทดลองที่มีเอทิลแอลกอฮอล์มาสัมผัสกับไฟโดยตรงในขณะที่ต้มใบพืช เพราะเอทิลแอลกอฮอล์
เมื่อเดือดแล้วเกิดเป็นไอซึง่ ติดไฟได้อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ หรือครูอาจสาธิตขั้นตอนในข้อที่ 2-4
ให้นักเรียนดูก่อนทากิจกรรมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟ
5. ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม โดยครูคอยตรวจดูความปลอดภัยและการทากิจกรรมที่ถูกต้องและ
ให้นักเรียนบันทึกผลการทากิจกรรมลงในใบงาน 01 หน้าที่ของใบ
6. ครูนานักเรียนอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้
6.1 ใบพืชที่นักเรียนนามาสังเกตมีใบอะไรบ้าง (ใบชบาและใบชบาด่าง)
6.2 เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบชบาและใบชบาด่าง สีของสารละลายไอโอดีนเป็น
อย่างไร (เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบชบา สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจาก
สีน้าตาลเป็นสีม่วงดาทั้งใบ ส่วนใบชบาด่างบริเวณที่เคยมีสีเขียว สีของสารละลายไอโอดีน
เปลี่ยนจากสีน้าตาลเป็นสีม่วงดา ส่วนบริเวณที่มีสีขาว สีของสารละลายไอโอดีนไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลง)
ขั้นสรุป (10 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนสี
ของสารละลายไอโอดีนบนใบพืช
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนบนใบพืชว่า ส่วนที่เป็น

๑๕๕
สีเขียวของใบพืช เมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน สารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้าตาลเป็น
สีม่วงดา ส่วนที่เป็นสีขาวเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน สีของสารสารละลายไอโอดีนไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 หน้าที่ของใบ หน้า 55
8.2 ใบชบาและใบชบาด่าง
8.3 สารละลายไอโอดีน
8.4 เอทิลแอลกอฮอลล์
8.5 หลอดหยด
8.6 บีกเกอร์
8.7 ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม
8.8 จานแก้ว
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 01 หน้าที่ของใบ หน้า 55
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของใบด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๕๖
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป

ดี (3)

พอใช้ (2)

ใช้ตาและมือในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสีของสารละลาย
ไอโอดีนบนใบพืชได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็น
ตีความหมายข้อมูลจาก
การสังเกตและลงข้อสรุป
ได้ด้วยตนเองว่า ใบพืช
บริเวณที่เคยเป็นสีเขียว
สารละลายไอโอดีน
จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดา
ส่วนใบพืชบริเวณที่เคยเป็น
สีขาว สารละลายไอโอดีน
จะไม่เปลี่ยนสีได้อย่าง
ถูกต้อง

ใช้ตาและมือในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เปลี่ยนสีของสารละลาย
ไอโอดีนบนใบพืชได้ จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)

ใช้ตาและมือในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เปลี่ยนสีของสารละลาย
ไอโอดีนบนใบพืชได้บ้าง
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนา
จากผู้อื่น
ตีความหมายข้อมูลจาก
ตีความหมายข้อมูลจาก
การสังเกตและลงข้อสรุป การสังเกต แตไม่สามารถ
ได้ว่า ใบพืชบริเวณที่เคย ลงข้อสรุปได้ด้วยตนเองว่า
เป็นสีเขียว สารละลาย
ใบพืชบริเวณที่เคยเป็น
ไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็น
สีเขียว สารละลายไอโอดีน
สีม่วงดา ส่วนใบพืชบริเวณ จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดา
ที่เคยเป็นสีขาว สารละลาย ส่วนใบพืชบริเวณที่เคยเป็น
ไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนสีได้ สีขาว สารละลายไอโอดีน
โดยต้องอาศัยการชี้แนะ
จะไม่เปลี่ยนสีได้แม้ว่าครู
ของครูหรือผู้อื่นหรือ
หรือผู้อื่นช่วยแนะนาหรือ
เพิ่มเติมความคิดเห็น
ชี้แนะ

๑๕๗
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๕๘
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 17
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบและดอกของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายหน้าที่ของใบพืช
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- อภิปรายข้อมูลการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของใบ(P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
ใบเป็นส่วนสาคัญของพืช ทาหน้าที่ในการสร้างอาหาร
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร ใบพืชบริเวณที่มีสีเขียวจะมีแป้งสะสมอยู่ ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยสารละลาย
ไอโอดีน โดยจะเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้าตาลเป็นสีม่วงดา
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

๑๕๙
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายหน้าที่ของใบ
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายและระบุประเภทของอาหารที่พืชสร้างขึ้นจากใบ
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานโดยนาผลการทดลองจากในชั่วโมงก่อนหน้านี้มาให้นักเรียนสังเกตอีกครั้ง
โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืช เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (สารละลาย
ไอโอดีนเปลี่ยนสีเป็นสีน้าเงินเข้มหรือม่วงดาในบริเวณที่เคยเป็นสีเขียว ส่วนบริเวณที่เคย
เป็นสีขาวสีของสารละลายไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนแปลง)
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่ทาให้สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีโดยแจกกระดาษแผ่นเล็ก
แล้วให้นักเรียนตอบคาถามว่าเพราะเหตุใดใบพืชบริเวณที่มีสีเขียว สีของสารละลายไอโอดีน
จึงเปลี่ยนแปลง แต่บริเวณที่มีสีขาวสีของสารละลายไอโอดีนจึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นให้
นักเรียนนากระดาษไปติดบนกระดาน (ครูยังไม่เฉลยคาตอบ)
ขั้นสอน (40 นำที)
3. ครูทบทวนวิธีการทากิจกรรมโดยร่วมกันอภิปรายวิธีการทากิจกรรม โดยใช้คาถามดังนี้
3.1 เพราะเหตุใดเราจึงต้องเลือกใบที่ได้รับแสงมาแล้วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง (เพราะต้องการให้
ใบพืชได้สังเคราะห์ด้วยแสงก่อน)
3.2 เพราะเหตุใดเราจึงนาใบพืชมาต้มในน้าเดือดเป็นเวลา 3-5 นาที ก่อนนาไปต้มใน
เอทิลแอลกอฮอล์ (เพื่อให้เซลล์พืชหยุดทางาน)
3.3 ใบพืชก่อนต้มและหลังต้มในเอทิลแอลกอฮอล์มีลักษณะอย่างไร (ใบพืชก่อนต้มมีสีเขียวอ่อน
ใบพืชหลังต้มจะมีสีซีดขาว เหลือสีเขียวเล็กน้อย)
3.4 การต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์ มีประโยชน์อย่างไร (ช่วยสกัดสารสีเขียวในใบพืชออกมา)

๑๖๐
4. ครูนาคาตอบของนักเรียนที่ติดไว้บนกระดานมาตรวจสอบคาตอบ โดยแยกคาตอบเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่คาตอบถูกต้องและกลุ่มที่คาตอบยังคลาดเคลื่อน แล้วชวนนักเรียนอภิปรายโดยนารูปผลของ
การหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชทั้ง 2 ใบ แสดงให้นักเรียนดูอีกครั้ง แล้วใช้คาถามดังนี้
4.1 บริเวณที่มีสีเขียว มีสารประเภทใด ทราบได้อย่างไร (มีสารประเภทแป้ง เพราะเมื่อมีการ
ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วเกิดการเปลี่ยนสีจากสีน้าตาลเป็น สีน้าเงินเข้มหรือ
สีม่วงดา)
4.2 เพราะเหตุใบพืชบริเวณที่เคยเป็นสีขาวมาก่อน เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนแล้วสารละลาย
ไอโอดีนจึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง (เพราะบริเวณนั้นไม่มีสารสีเขียว จึงไม่พบแป้งในบริเวณ
นั้น สารละลายไอโอดีนจึงไม่เปลี่ยนสี)
4.3 แป้งที่สะสมในใบพืชมาได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ โดยครูชี้แนะหรือชวน
อภิปรายให้ได้ว่า แป้งที่สะสมในใบพืชมาจากการสร้างอาหารของพืช และอาจเชื่อมโยง
ความรู้จากกิจกรรมเรื่องรากและลาต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่ ซึ่งแป้งที่สะสมบริเวณรากและ
ลาต้นมาจากการสร้างอาหารของพืชเช่นเดียวกัน)
4.4 ใบพืชทาหน้าที่อะไร (สร้างอาหาร)
5. ครูให้นักเรียนที่ยังตอบคาถามคลาดเคลื่อน นากระดาษคาตอบของตนเองกลับมาแก้ไขคาตอบให้
ถูกต้อง ซึ่งคาตอบที่ถูกต้องคือบริเวณที่มีสีเขียวมีแป้งสะสมอยู่ สีของสารละลายไอโอดีนจึง
เปลี่ยนเป็นสีม่วงดา แต่บริเวณที่มีสีขาวไม่มีแป้งสะสมอยู่ สีของสารละลายไอโอดีนจึงไม่
เปลี่ยนแปลง แล้วนาไปติดบนกระดานฝั่งที่เป็นคาตอบที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
6. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังกิจกรรม
ขั้นสรุป (10 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ของใบ
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของใบว่า ใบของพืชทาหน้าที่ในการสร้างอาหาร ใบพืช
บริเวณที่มีสีเขียวจะมีแป้งสะสมอยู่ ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยสารละลายไอโอดีน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
- ใบงาน 01 หน้าที่ของใบ หน้า 56
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 01 หน้าที่ของใบ หน้า 56
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของใบด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๖๑
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

คะแนน

รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็นจาก
ข้อมูล

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เพิ่มเติมความเห็นเกี่ยวกับ
หน้าที่ของใบจากการเปลี่ยน
สีของสารละลายไอโอดีนบน
ใบพืช ได้อย่างมีเหตุผล โดย
อาศัยคาแนะนาของครูหรือ
ผู้อื่น

เพิ่มเติมความเห็นเกี่ยวกับ
หน้าที่ของใบจากการ
เปลี่ยนสีของสารละลาย
ไอโอดีนบนใบพืชอย่างมี
เหตุผลได้บ้าง ถึงแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น

การตีความหมาย

เพิ่มเติมความเห็นเกี่ยวกับ
หน้าที่ของใบจากการ
เปลี่ยนสีของสารละลาย
ไอโอดีนบนใบพืชได้อย่างมี
เหตุผล จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตนเอง
ตีความหมายข้อมูลจาก

ตีความหมายข้อมูลจาก

ตีความหมายข้อมูลจาก

ข้อมูลและลงข้อสรุป

การสังเกต และลงข้อสรุป

การสังเกต และลงข้อสรุป

การสังเกต และไม่สามารถ

ได้ด้วยตนเองว่า ใบพืช

ได้ว่า ใบพืชบริเวณที่เคย

ลงข้อสรุปได้ด้วยตัวเองว่า

บริเวณที่เคยเป็นสีเขียว

เป็นสีเขียว สารละลาย

ใบพืชบริเวณที่เคยเป็นสี

สารละลายไอโอดีนจะ

ไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสี

เขียว สารละลายไอโอดีน

เปลี่ยนเป็นสีม่วงดา ส่วน

ม่วงดา ส่วนใบพืชบริเวณที่ จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดา

ใบพืชบริเวณที่เคยเป็นสี

เคยเป็นสีขาว สารละลาย

ส่วนใบพืชบริเวณที่เคยเป็น

ขาว สารละลายไอโอดีนจะ ไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนสีได้

สีขาว สารละลายไอโอดีน

ไม่เปลี่ยนสีได้อย่างถูกต้อง โดยต้องอาศัยการชี้แนะ

จะไม่เปลี่ยนสีได้แม้ว่าครู

๑๖๒
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ของครูหรือผู้อื่นหรือ

หรือผู้อื่นช่วยแนะนาหรือ

เพิ่มเติมความคิดเห็น

ชี้แนะ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๖๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 18
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบและดอกของพืช
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการสร้างอาหารของพืช โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อาหารที่พืชสร้างขึ้น
คือ น้าตาล
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการสร้างอาหารของพืช โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ คือ น้า
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นสารสีเขียวในใบพืช อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้าตาลแล้ว
เปลี่ยนเป็นแป้งเพื่อเก็บสะสมไว้ ซึ่งผลที่ได้ จาการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากน้าตาลแล้ว ยังได้แก๊สออกซิเจน
และน้าออกมาด้วย

๑๖๔
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
- การตีความหมายและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยนารูปรากของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวมาให้สังเกตแล้วใช้คาถาม
ดังนี้
1.1 จากรูปคือส่วนใดของพืช (ราก)
1.2 ส่วนนี้ของพืชสามารถสร้างอาหารได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง)
1.3 การสังเคราะห์ด้วยแสงหมายถึงอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.4 สิ่งที่จาเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง)
1.5 สิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (40 นำที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ จากนั้นครูถามคาถามดังนี้
2.1 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช)
2.2 นักเรียนจะเรียนด้วยวิธีการใด (สืบค้นข้อมูล)
2.3 นักเรียนเรียนแล้วทาอะไรได้ (อธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้)

๑๖๕
3. นักเรียนอ่านวิธีทาในใบกิจกรรมที่ 1 พืชสร้างอาหารได้อย่างไร จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
ในขั้นตอนการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นลาดับแรก (ศึกษาใบความรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง)
3.2 เมื่อศึกษาใบความรู้แล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช)
3.3 นักเรียนต้องบันทึกผลอย่างไร (ทาผังแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง)
4. ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรมโดยอ่านใบความรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแล้วอภิปราย
โดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
4.1 การสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร (การสร้างอาหารของพืช)
4.2 จากแผนภาพ การสร้างอาหารของพืชต้องใช้อะไรบ้าง (น้า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง
และคลอโรฟิลล์)
4.3 สิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีอะไรบ้าง (น้าตาล น้าและแก๊ส
ออกซิเจน)
4.4 สารสีเขียวเรียกว่าอะไร ส่วนใหญ่จะพบได้ที่บริเวณใด (เรียกว่าคลอโรฟิลล์ ส่วนใหญ่พบได้ที่
บริเวณใบของพืช)
4.5 ส่วนอื่น ๆ ของพืชที่มีสีเขียวสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ได้ เพราะ
บริเวณนั้นมีคลอโรฟิลล์)
4.6 ส่วนอื่น ๆ ของพืชที่ไม่มีสีเขียว สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่ได้
เพราะบริเวณนั้นไม่มีคลอโรฟิลล์)
4.7 คลอโรฟิลล์ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้อย่างไร (คลอโรฟิลล์จะจับพลังงานแสง
จากดวงอาทิตย์)
4.8 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้าที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาได้อย่างไร
(แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาทางปากใบของพืช ส่วนน้ามาจากการที่รากดูดขึ้นมาจากดิน
แล้วลาเลียงส่งไปตามท่อลาเลียงไปยังลาต้นและใบ)
หมำยเหตุ นักเรียนยังไม่รู้จักปากใบ ครูควรนารูปปากใบมาให้นักเรียนสังเกตแล้วชี้ให้เห็นว่า
บริเวณใดคือปากใบ
4.9 อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร และเก็บสะสมไว้อย่างไร (อาหารที่ได้
คือน้าตาล ซึ่งน้าตาลจะเปลี่ยนเป็นแป้งและเก็บสะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก
ลาต้น ใบ)
4.10 ส่วนของพืชที่สร้างอาหารไม่ได้ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างไร (ได้รับอาหารที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสง โดยอาหารจะถูกลาเลียงไปยังส่วนนั้นๆ พืชจึงสามารถดารงชีวิตอยู่ได้)
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช แล้วเขียนผังแนวคิดเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและนาเสนอ

๑๖๖
ขั้นสรุป (10 นำที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชว่า กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืช ซึ่งต้องใช้คลอโรฟิลล์ น้า แสงและ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณใบ สิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้าตาล
ซึ่งเป็นอาหารของพืช นอกจากนี้ยังได้น้าและแก๊สออกซิเจนอีกด้วย โดยน้าตาลจะเปลี่ยนเป็นแป้ง
เก็บสะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของพืช
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
- ใบงาน 02 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช หน้า 60
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- ผังแนวคิดเรื่องปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๖๗
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (3)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

คะแนน

รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การจัดกระทาและสื่อ แสดงความคิดเห็น ตอบ
ความหมายข้อมูล
คาถาม และนาเสนอข้อมูล
โดยใช้ผังความคิดเกี่ยวกับ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืชให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ง่ายและชัดเจน เลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสมได้ด้วย
ตนเอง
การตีความหมาย
ตีความหมายข้อมูลจาก
ข้อมูลและลงข้อสรุป การอ่านใบความรู้ และ
ลงข้อสรุปได้ด้วยตนเองว่า
กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต้องใช้
คลอโรฟิลล์ น้า แสงและ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ส่วนสิ่งที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงคือ

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

แสดงความคิดเห็น ตอบ
คาถาม และนาเสนอข้อมูล
โดยใช้ผังความคิดเกี่ยวกับ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดย
อาศัยคาแนะนาของครูหรือ
ผู้อื่น

แสดงความคิดเห็น ตอบ
คาถาม และนาเสนอข้อมูล
โดยใช้ผังความคิดเกี่ยวกับ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
และชัดเจนบางส่วน แม้ว่า
ครูหรือผู้อื่นช่วยแนะนาหรือ
ชี้แนะ
ตีความหมายข้อมูลจากการ
อ่านใบความรู้ได้และ
ลงข้อสรุปได้บ้างว่า
กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต้องใช้
คลอโรฟิลล์ น้า แสงและ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ส่วนสิ่งที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงคือ

ตีความหมายข้อมูลจากการ
อ่านใบความรู้ และลงข้อสรุป
ได้ว่า กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต้องใช้
คลอโรฟิลล์ น้า แสงและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนสิ่งที่
ได้จากการสังเคราะห์ด้วย
แสงคือ น้าตาล น้า และ
แก๊สออกซิเจนโดยต้องอาศัย

๑๖๘
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)
น้าตาล น้า และ
แก๊สออกซิเจนได้อย่าง
ถูกต้อง

พอใช้ (2)
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
หรือเพิ่มเติมความคิดเห็น

ปรับปรุง (1)
น้าตาล น้า และ
แก๊สออกซิเจน แม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะนาหรือชี้แนะ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………..............................
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน………………………………………………………………………………………………..............................
ประเมินผลครั้งที่…………………....……....... วัน ……………..…. เดือน …...........……..………. พ.ศ. ……...….…….......
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………....................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๖๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 19
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
แผนกำรเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (4)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
รากเป็นส่วนหนึ่งของพืชทาหน้าที่ดูดน้า แล้วลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าและ
ธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
ใบเป็นส่วนสาคัญของพืช มีหน้าที่สร้างอาหารให้พืชโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อาหารที่พืชสร้างขึ้น คือ
น้าตาล
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
รากเป็นส่วนหนึ่งของพืชทาหน้าที่ดูดน้าและธาตุอาหาร แล้วลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียง
น้าและธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้รากและลาต้นบางชนิดยังทาหน้าที่ในการสะสมอาหาร

๑๗๐
ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้าตาลแล้วเปลี่ยนเป็นแป้งเพื่อเก็บสะสมไว้ตาม
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยสารละลายไอโอดีน การสร้างอาหารของพืชต้องใช้น้า
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นสารสีเขียวในใบพืช กระบวนการนี้เรียกว่า
การสังเคราะห์ด้วยแสง ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากน้าตาลแล้ว ยังได้แก๊สออกซิเจนและน้าด้วย
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูนารูปเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมาให้นักเรียนสังเกตแล้วอภิปรายโดยใช้
คาถามดังนี้
1.1 พืชใช้สิ่งใดในการสังเคราะห์ด้วยแสงบ้าง (แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้า แสง และ
คลอโรฟิลล์)
1.2 สิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีอะไรบ้าง (น้าตาล น้า แก๊สออกซิเจน)
1.3 จากรูปถ้าพืชไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงจะส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตอื่น (ถ้าพืชไม่มีการ
สังเคราะห์ด้วยแสง จะไม่มีแก๊สออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตอื่นใช้ในการหายใจ สิ่งมีชีวิตอื่นจะไม่
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนทาใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช หน้า 63
3. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่ของราก ลาต้น และใบ โดยใช้คาถามดังนี้

๑๗๑
3.1 รากและลาต้นทาหน้าที่อะไร (รากทาหน้าที่ดูดน้าแล้วลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้นทาหน้าที่
ลาเลียงน้าไปยังส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเก็บสะสมอาหาร)
3.2 ใบพืชทาหน้าที่อะไร (ใบพืชทาหน้าที่สร้างอาหาร)
3.3 อาหารที่พืชสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร แล้วเก็บสะสมไว้อย่างไร (อาหาร
ที่พืชสร้างขึ้นคือ น้าตาล แล้วเปลี่ยนเป็นแป้งเพื่อเก็บสะสม)
3.4 นักเรียนสามารถทดสอบอาหารที่พืชสะสมไว้ได้อย่างไร (ทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน
โดยบริเวณที่มีแป้งสีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้าตาลเป็นสีม่วงดา)
4. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายบทแล้วร่วมกันเฉลยข้อที่ถูกต้อง
ขั้นสรุป (เวลำ 10 นำที)
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ของ
ส่วนต่าง ๆ ของพืช
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืชว่า รากเป็นส่วนหนึ่งของพืช
ทาหน้าที่ดูดน้า แล้วลาเลียงไปยังลาต้น ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
นอกจากนี้รากและลาต้นบางชนิดยังทาหน้าที่ในการสะสมอาหาร ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร อาหาร
ที่พืชสร้างขึ้นคือน้าตาล
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 รูปเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
8.2 ใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องหน้าที่ของใบ หน้า 63
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การทาแบบทดสอบท้ายบท
9.2 การทาใบงาน 03 แบบฝึกหัด เรื่องหน้าที่ของใบ หน้า 63
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องหน้าที่ของราก ลาต้น และใบ ด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๗๒
แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง หน้ำที่ของใบ (4)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๗๓

เฉลยใบงำน

๑๗๔

๑๗๕

เพื่อให้เซลล์พืชหยุดทำงำน

เพื่อช่วยสกัดคลอโรฟิลล์ในใบพืชออกมำ

บริเวณใบพืชที่เคยมีสีเขียว สีของสำรละลำยไอโอดีนจะเปลี่ยนจำกสีน้ำตำล
เป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีม่วงดำ บริเวณใบพืชส่วนที่ไม่ใช่สีเขียว สีของ
สำรละลำยไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนแปลง
บริเวณใบพืชที่มีสีเขียว สีของสำรละลำยไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม
หรือสีม่วงดำ แสดงว่ำบริเวณนั้นมีแป้งสะสมอยู่

๑๗๖

แสง

แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์

คลอโรฟิลล์

น้ำ

ต้องใช้

กำรสังเครำะห์ด้วยแสงของพืช
ผลที่ได้คือ

น้ำตำล

แก๊สออกซิเจน

น้ำ

๑๗๗

สำรสีเขียวที่อยู่ในพืช เรียกว่ำ คลอโรฟิลล์
มีค วำมสำคั ญ คื อ จะดูดพลังงำนจำกแสงอำทิตย์แ ล้วน ำไปใช้ในกำร
สร้ำงอำหำร ซึ่งมีวัตถุดิบ คือ น้ำและแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์

พืชจะได้รับน้ำจำกดิน โดยมีรำกทำหน้ำที่ดูดน้ำจำกดิน แล้วลำเลียง
ผ่ำนท่อลำเลียงจำกรำกผ่ำนลำต้นและส่งไปที่ใบ

อำหำรที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสง คือ น้ำตำล และพืชนำไปใช้
ดังนี้ 1) เปลี่ยนเป็นแป้ง เก็บสะสมไว้ตำมรำก ลำต้น ใบ
2) ลำเลียงไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพืชที่สร้ำงอำหำรเองไม่ได้

๑๗๘

พืชสำมำรถสร้ำงอำหำรได้โดยใช้กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใบของพืช พืชจะใช้น้ำ แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
แสง และคลอโรฟิลล์ในใบพืชในกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง
ผลจำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสงจะได้น้ำตำล น้ำ และแก๊สออกซิเจน
โดยพืชจะเปลี่ยนน้ำตำลเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ตำมรำก ลำต้น ใบ หรือ
ลำเลียงไปยังส่วนต่ำง ๆ ของพืชที่สร้ำงอำหำรเองไม่ได้

๑๗๙

พลังงำนแสง

แก๊สออกซิเจน
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์

น้ำ

๑๘๐
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 20
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
แผนกำรเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง หน้ำที่ของดอก (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสั มพั น ธ์ ของโครงสร้ างและหน้ าที่ ของระบบต่ าง ๆ ของสั ตว์ และมนุษ ย์ที่ ทางาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางาน
สัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/3 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายและระบุส่วนต่าง ๆ ของดอก
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอก
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
ดอกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ 4 ส่วน ดอกของพืชบางชนิดอาจมีส่วนประกอบไม่ครบ
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
ดอกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย
ดอกของพืชบางชนิดอาจมีส่วนประกอบไม่ครบ
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๑๘๑
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก
5.2 ความสามารถในการคิด
- สังเกตส่วนต่าง ๆ ของดอก
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมโดยให้นักเรียนแต่ละคนวาดรูปดอกไม้ที่ชอบมากที่สุดลงในกระดาษ พร้อม
บอกชื่ อ ดอกและชี้ บ อกส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของดอกให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด แล้ ว อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอกจากรูปวาดของนักเรียนโดยใช้คาถามว่า ส่วนประกอบของดอก
มีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น กลีบดอก)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูให้ นักเรี ยนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ ของกิจกรรมที่ 1 ดอกมีห น้าที่อะไร ข้อ 1 แล้วใช้
คาถามดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ส่วนประกอบของดอก)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (ระบุส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอกได้)
3. นักเรียนอ่านวัสดุอุปกรณ์วิธีการทาในกิจกรรมที่ 1 ข้อที่ 1 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจโดยใช้
คาถามต่อไปนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรบ้าง (สังเกตและแยกส่วนต่าง ๆ ของดอก)
3.2 นักเรียนต้องบันทึกผลอย่างไร (บันทึกโดยทาเครื่องหมายลงในช่องส่วนประกอบของดอก
ที่พบ)
4. ครูนาดอกชบามาสาธิตวิธีการศึกษาจากวงด้านนอกสุดเข้าไปด้านในสุด และอภิปรายเกี่ยวกับชื่อ
ส่วนประกอบของดอกและวิธีบันทึกผลการสังเกตในใบงาน 01 ส่วนประกอบของดอก

๑๘๒
5. ครูบอกข้อควรระวังในการใช้มีดโกนและแว่นขยายที่ปลอดภัย เช่น ไม่นามีดโกนมาเล่นกับเพื่อน
ใช้แว่นขยายอย่างระมัดระวังอย่าให้กระจกแตก แล้วให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม
6. เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมเสร็ จแล้ว ครูสุ่มตัว แทนกลุ่มออกมานาเสนอผลการสังเกตและการระบุ
ส่วนประกอบของดอก และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
6.1 นักเรียนสังเกตดอกไม้อะไรบ้าง (คาตอบขึ้นอยู่กับการสังเกตดอกไม้แต่ละชนิด)
6.2 ดอกไม้ชนิดใดบ้างที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วน แต่ละชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะไรบ้าง
(คาตอบขึ้นอยู่กับการทากิจกรรมของนักเรียน)
6.3 ดอกไม้ชนิดใดบ้างที่มีส่วนประกอบไม่ครบทุกส่วน แต่ละชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
อะไรบ้าง (คาตอบขึ้นอยู่กับการทากิจกรรมของนักเรียน)
6.4 ดอกไม้ชนิ ดหนึ่ งมีส่ วนประกอบเหมือนดอกชบา จะมีส่วนประกอบใดบ้าง (กลีบเลี้ยง
กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย)
6.5 นักเรียนคิดว่าแต่ละส่วนของดอกไม้มีหน้าที่อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง)
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของดอก
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกได้ว่า ดอกไม้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
ที่สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย ดอกไม้บางชนิดมีส่วนประกอบ
ครบทั้ง 4 ส่วน แต่ดอกไม้บางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 ส่วนประกอบของดอก หน้า 67
8.2 ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ
8.3 แว่นขยาย
8.4 มีดโกน
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 01 ส่วนประกอบของดอก หน้า 67
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอกด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๘๓
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง หน้ำที่ของดอก (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต
ใช้ตาและมือในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของดอก
ที่กาหนดให้ ด้วยตนเอง
โดยไม่เพิ่มเติมความ
คิดเห็น
การลงความเห็น
เพิ่มเติมความคิดเห็น
จากข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลได้ว่าดอก
ชนิดต่าง ๆ อาจมี
ส่วนประกอบครบหรือไม่
ครบส่วน จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตนเอง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ใช้ตาและมือในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของดอกที่กาหนดให้
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น

ใช้ตาและมือในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของดอกที่กาหนดให้ได้
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากครูหรือผู้อื่น

เพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลได้ว่าดอก
ชนิดต่าง ๆ อาจมี
ส่วนประกอบครบหรือไม่
ครบส่วน จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมโดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

เพิ่มเติมความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ข้อมูลได้บ้างว่าดอกชนิด
ต่าง ๆ อาจมีส่วนประกอบ
ครบหรือไม่ครบส่วน ถึงแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น

๑๘๔
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง หน้ำที่ของดอก (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน............................................................................................................................. ...........
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๘๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 21
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
แผนกำรเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง หน้ำที่ของดอก (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/3 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบของดอก
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- อภิปรายหน้าที่ของส่วนประกอบของดอก
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
ดอกโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน แต่ละส่วนทาหน้าที่แตกต่างกัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
ดอกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ 4 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนทาหน้าที่แตกต่างกัน โดยกลีบเลี้ยงห่อหุ้ม
กลีบดอกที่ยังอ่อน กลีบดอกช่วยล่อแมลงและห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บาน เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
ทาหน้าที่สืบพันธุ์
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๑๘๖
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ระบุส่วนประกอบและอธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของดอก
5.2 ความสามารถในการคิด
- ออกแบบและระบุหน้าที่ของส่วนต่างๆของดอกลงในผังความคิด
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานและตรวจสอบความรู้เดิมโดยให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบกับดอก
โดยครูแจกบัตรคาส่วนประกอบของดอกแต่ละชนิดให้แต่ละกลุ่ม (บัตรคาส่วนประกอบของดอก 1
ชนิด/1 กลุ่ม) จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหาดอกที่มีส่วนประกอบตรงตามบัตรคาที่ได้รับในกลุ่ม
จากนั้นใช้คาถามดังนี้
1.1 ดอกในกลุ่มของนักเรียนมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามผลการเล่นเกม)
1.2 ส่วนประกอบแต่ละอย่างมีหน้าที่อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น กลีบดอกใช้
ล่อแมลง)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 ดอกมีหน้าที่อะไร ข้อที่ 2 แล้วถาม
คาถามก่อนการทากิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (หน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของดอก)
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สืบค้นข้อมูล)
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของดอก)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีการทาในใบกิจกรรมที่ 1 ดอกมีหน้าที่อะไร ข้อ 2-4 จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมโดยใช้คาถามดังนี้
3.1 ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องทาอะไรเป็นลาดับแรก (อ่านใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของ
ดอก)

๑๘๗
3.2 เมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้แล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อ (ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก)
3.3 เมื่อร่วมกันอภิปรายเสร็จแล้วนักเรียนต้องบันทึกความรู้อย่างไร (เขียนผังแนวคิด)
4. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทาแล้ว ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม โดยให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง
ส่วนประกอบของดอก และเขียนผังแนวคิด จากนั้นให้นัก ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้
คาถามดังนี้
4.1 ส่วนประกอบที่สาคัญของดอกมีการจัดเรียงอย่างไรอยู่บนฐานรองดอก (ส่วนประกอบของ
ดอกเรียงกันอยู่บนฐานรองดอก โดยเรียงจากวงนอกสุดเข้าสู่ด้านใน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย)
หมำยเหตุ ครูอาจนาดอกจริงหรือรูปดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบ 4 ส่วน มาให้นักเรียนสังเกต
หรือใช้สื่อ AR ประกอบการอภิปรายคาตอบ
4.2 กลีบเลี้ยงทาหน้าที่อะไร (กลีบเลี้ยงทาหน้าที่ห่อหุ้มกลีบดอกที่ยังอ่อนอยู่เพื่อป้องกันอันตราย
จากสิ่งแวดล้อม แมลง หรือศัตรูอื่น ๆ)
ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมว่า ดอกบางชนิดเช่น ดอกชบามีกลีบสีเขียวเล็กอยู่ใต้ชั้นของกลีบ
เลี้ยง เรียกว่า ริ้วประดับ
4.3 กลีบดอกทาหน้าที่อะไร (กลีบดอกทาหน้าที่ช่วยล่อแมลงให้ช่วยถ่ายเรณู)
4.4 เกสรเพศผู้ทาหน้าที่อะไร (ทาหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ )
4.5 เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เรียกว่าอะไร (สเปิร์ม)
4.6 ส่วนประกอบของเกสรเพศผู้มีอะไรบ้าง (ส่วนประกอบของเพศผู้มีก้านชูอับเรณูและอับเรณู
ภายในอับเรณูมีเรณู)
4.7 ภายในเรณูมีอะไรอยู่ (เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้)
4.8 เกสรเพศเมียทาหน้าที่อะไร (สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย)
4.9 เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเรียกว่าอะไร (เซลล์ไข่)
4.10 เกสรเพศเมียมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (ก้านเกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมีย และรังไข่
ภายในรังไข่มีออวุล) ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติมว่า บริเวณยอดเกสรเพศเมียจะมี
น้าเหนียว ๆ เพื่อดักจับเรณูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
4.11 เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ที่ใด (อยู่ภายในออวุล)
4.12 ดอกทาหน้าที่อะไร (ทาหน้าที่สืบพันธุ์เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่)
5. ครูให้นักเรียนนาเสนอผังแนวคิดและร่วมกันอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ
ของดอกถ้ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้แก้ไขให้ถูกต้อง
6. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังจากทากิจกรรม หน้า 71
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วน
ต่าง ๆ ของดอก

๑๘๘
8. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป เกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ข องส่ ว นต่ า ง ๆ ของดอกว่ า ดอกท าหน้ า ที่ สื บ พั น ธุ์
ประกอบด้วยส่วนต่างทาหน้าที่แตกต่างกัน โดยกลีบเลี้ยงห่อหุ้มกลีบดอกที่ยังอ่อน กลีบดอกช่วยล่อ
แมลงและห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บาน เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียทาหน้าที่สืบพันธุ์
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 02 ผังแนวคิด เรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก หน้า 70
8.2 ใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอก
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 02 ผังแนวคิด เรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก หน้า 70
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอกด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๘๙
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง หน้ำที่ของดอก (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล

คะแนน

การลงความเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การจัดกระทาและ นาข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่
สื่อความหมายข้อมูล ของส่วนประกอบต่าง ๆ
ของดอก มาจัดกระทาเป็น
ผังแนวคิดได้ถูกต้อง และ
ทาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
ด้วยตนเอง
การลงความเห็น
จากข้อมูล

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ประสบการณ์เดิมได้ด้วย

นาข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก
มาจัดกระทาเป็นผังแนวคิดได้
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนและ
ทาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น
เพิ่มเติมความคิดเห็น
เพิ่มเติมความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับข้อมูลได้ว่าแต่ละ ข้อมูลได้ว่าแต่ละ
ส่วนประกอบของดอกมีหน้าที่
ส่วนประกอบของดอก
ต่างกันได้อย่างมีเหตุผลแต่ไม่
มีหน้าที่ต่างกันได้อย่างมี
ครบถ้วน ถึงแม้จะได้รับ
เหตุผล จากความรู้ หรือ
ประสบการณ์เดิมโดยอาศัย คาแนะนาจากผู้อื่น

ตนเอง

คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

เพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลได้ว่าแต่ละ
ส่วนประกอบของดอก
มีหน้าที่ต่างกันได้อย่างมี
เหตุผล จากความรู้ หรือ

ตีความหมายข้อมูลจาก
การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป ใบความรู้ได้และลงข้อสรุป
ได้ด้วยตนเองว่า ดอก
ทาหน้าที่สืบพันธุ์

นาข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ดอก มาจัดกระทาเป็น
ผังแนวคิดได้ถูกต้อง และ
ทาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย โดย
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ตีความหมายข้อมูลจาก
ใบความรู้ได้และลงข้อสรุป
ดอกทาหน้าที่สืบพันธุ์
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ

ตีความหมายข้อมูลจาก
ใบความรู้ได้บ้างและลง
ข้อสรุปได้ไม่ครบถ้วนว่า
ดอกทาหน้าที่สืบพันธุ์

๑๙๐
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
ทาหน้าที่แตกต่างกัน โดย
กลีบเลี้ยงห่อหุ้มกลีบดอกที่
ยังอ่อน กลีบดอกช่วยล่อ
แมลงและห่อหุ้มเกสร
ในขณะที่ดอกยังไม่บาน
เกสรเพศผู้และเกสร
เพศเมียทาหน้าที่สืบพันธุ์

ทาหน้าที่แตกต่างกัน โดย
กลีบเลี้ยงห่อหุ้มกลีบดอกที่
ยังอ่อน กลีบดอกช่วยล่อ
แมลงและห่อหุ้มเกสร
ในขณะที่ดอกยังไม่บาน
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
ทาหน้าที่สืบพันธุ์โดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
ทาหน้าที่แตกต่างกัน โดย
กลีบเลี้ยงห่อหุ้มกลีบดอกที่ยัง
อ่อน กลีบดอกช่วยล่อแมลง
และห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอก
ยังไม่บาน เกสรเพศผู้และ
เกสรเพศเมียทาหน้าที่สืบพันธุ์
ถึงแม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ผู้อื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง หน้ำที่ของดอก (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๙๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 22
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่ำง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ 1 หน้ำที่ของรำก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
แผนกำรเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง หน้ำที่ของดอก (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางาน
สัมพันธ์กัน ควาสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/3 บรรยายหน้าที่ของราก ลาต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายและระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอก
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
พืชดอกมีดอกทาหน้าที่สืบพันธุ์ ดอกโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน ซึ่งทาหน้าที่แตกต่าง
กัน ดอกของพืชบางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบ
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
ดอกทาหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมีย ซึง่ แต่ละส่วนทาหน้าทีแ่ ตกต่างกัน โดยกลีบเลีย้ งห่อหุม้ กลีบดอกทีย่ งั อ่อน กลีบดอกช่วย
ล่อแมลงและห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บาน เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียทาหน้าที่สืบพันธุ์

๑๙๒
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนต่างๆของดอก
5.2 ความสามารถในการคิด
- ระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนต่างๆของดอก
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนเรื่องส่วนประกอบของดอกที่นักเรียนได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว โดยคุณครูนารูป
ส่วนประกอบของดอกมาให้นักเรียนสังเกต โดยปิดชื่อของส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้ แล้วให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มแข่งกันตอบว่า ส่วนประกอบของดอกที่ปิดไว้แต่ละข้อ คือส่วนใด
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูทบทวนเรื่องหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของดอกโดยใช้คาถามดังนี้
2.1 ส่วนประกอบที่สาคัญของดอกไม้มีการจัดเรียงอย่างไรอยู่บนฐานดอก (ส่วนประกอบของ
ดอกเรียงกันอยู่บนฐานดอก โดยเรียงจากวงนอกสุดเข้าสู่ด้านใน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย)
2.2 กลีบเลี้ยงมีลักษณะอย่างไร และมีหน้าที่อะไร (กลีบเลี้ยงส่วนมากมีสีเขียว ทาหน้าที่ห่อหุ้ม
กลีบดอกที่ยังอ่อนอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม แมลง หรือศัตรูอื่น ๆ)
2.3 ดอกไม้บางชนิดมีกลีบสีเขียวเล็กอยู่ใต้ชั้นของกลีบเลี้ยง เรียกว่าอะไร (ริ้วประดับ)
2.4 กลีบดอกทาหน้าที่อะไร (กลีบดอกทาหน้าที่ช่วยล่อแมลงและห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่
บาน)
2.5 เกสรเพศผู้ทาหน้าที่อะไร (เกสรเพศผู้ทาหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์)
2.6 เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกอยู่ที่ใด (เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้อยู่ในเรณู)

๑๙๓
2.7 เกสรเพศเมียทาหน้าที่อะไร (เกสรเพศเมียทาหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเพื่อใช้ที่ใน
การสืบพันธุ์)
2.8 เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ที่ใด (อยู่ในออวุล)
3. เมื่อทบทวนจนนักเรียนเข้าใจดีแล้ว ครูให้นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องหน้าที่ของดอก
หน้า 72
4. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายบท จากนั้นร่วมกันเฉลยคาตอบ
ขั้นสรุป (เวลำ 10 นำที)
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของดอกและหน้าที่ของแต่ละส่วน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของแต่ละส่วนว่า ดอกทาหน้าที่
สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสร
เพศเมีย ซึ่งแต่ละส่วนทาหน้าที่แตกต่างกัน โดยกลีบเลี้ยงห่อหุ้มกลีบดอกที่ยังอ่อน กลีบดอกช่วยล่อ
แมลงและห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บาน เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียทาหน้าที่สืบพันธุ์
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องหน้าที่ของดอก หน้า 72
8.2 แบบทดสอบเรื่องส่วนประกอบของดอก
8.3 รูปส่วนประกอบของดอก
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การทาใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องหน้าที่ของดอก หน้า 72
9.2 การทาแบบทดสอบเรื่องส่วนประกอบของดอก
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอกด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๑๙๔
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง หน้ำที่ของดอก (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน.................................................................................................................................... ....
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๑๙๕

เฉลยใบงำน

๑๙๖

คำตอบขึ้นอยู่กับกำรทำกิจกรรมของนักเรียน ตัวอย่ำงคำตอบ เช่น
กุหลำบ

√

√

√

√

๑๙๗

คำตอบขึ้นอยู่กับกำรทำกิจกรรมของนักเรียน

๑๙๘

คำตอบขึ้นอยู่กับกำรทำกิจกรรมของนักเรียน

๑๙๙

ดอกของพืช
มี
ส่วนประกอบ
ได้แก่

กลีบเลี้ยง
มีหน้ำที่
ห่อหุ้มกลีบดอก
ที่ยังอ่อนอยู่

กลีบดอก

เกสรเพศผู้

มีหน้ำที่

มีหน้ำที่

ช่วยล่อแมลง
และห่อหุ้มเกสร
ในขณะที่ดอกยัง
ไม่บำน

สืบพันธุ์

เกสรเพศเมีย
มีหน้ำที่
สืบพันธุ์

๒๐๐

คำตอบขึ้นอยู่กับกำรสังเกตดอกไม้แต่ละชนิดที่นักเรียนเตรียมมำ เช่น
ดอกกุหลำบ ดอกมะเขือ ดอกต้อยติ่ง

คำตอบขึ้นอยู่กับกำรสังเกตดอกแต่ละชนิดที่นักเรียนเตรียมมำ เช่น
ดอกมะละกอ ดอกฟักทอง ดอกตำลึง โดยดอกของพืชเหล่ำนี้มีโอกำส
ที่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอยู่กันคนละดอก

เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เพรำะเกสรเพศผู้และเพศเมียทำหน้ำที่สร้ำง
เซลล์สืบพันธุ์ โดยเมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (สเปิร์ม) ไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
ก็จะเข้ำไปภำยในรังไข่ซึ่งมีเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (เซลล์ไข่) เมื่อเกิดกำรผสม
ก็จะได้พืชต้นใหม่
ส่วนประกอบของดอก ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย
ดอกบำงชนิดมีครบทั้ง ๔ ส่วน บำงชนิดไม่ครบทั้ง ๔ ส่วน ดอกมีหน้ำที่สืบพันธุ์

๒๐๑

ก้ำนเกสรเพศเมีย
ออวุล

ยอดเกสรเพศเมีย
อับเรณู
ก้ำนเกสรเพศผู้
กลีบดอก

กลีบเลี้ยง
ฐำนรองดอก

รังไข่

๒๐๒

๒๐๓

๒๐๔

ดอกชบำ ดอกมะเขือ

ดอกตำลึง ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ

ดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบ ยังสำมำรถทำหน้ำที่สืบพันธุ์ได้ เพรำะ

ดอกยังมีเกสรเพศผู้ หรือเกสรเพศเมียอยู่ แม้ว่ำจะอยู่กันคนละดอก
แต่ยังมีโอกำสเกิดกำรถ่ำยเรณูและผสมพันธุ์ข้ำมดอกกันได้

๒๐๕

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แรง

๒๐๖

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แรง
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรำฐำน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ป.๔/๑ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ป.๔/๒ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้าหนักของวัตถุ
ป.๔/๓ บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

๒๐๗

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ แรง

มวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุ
แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทาต่อมวลของวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก
และเป็นแรงไม่สัมผัส

แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทากับมวลของวัตถุหนึ่ง ๆ ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทาให้วัตถุมีน้าหนัก
ชั่งน้าหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง

น้าหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อย
จะมีน้าหนักน้อย
มวลมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย

๒๐๘

ตัวอย่ำงโครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ แรง

แผนการจัดการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับ
น้าหนัก
(๓ ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้
แรงโน้มถ่วงของโลก
(๔ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
แรง

แผนการจัดการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของมวล
การเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุและ
น้าหนักของวัตถุ
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
แรง
(๙ ชั่วโมง)

หมำยเหตุ : โครงสร้างเวลานี้เป็นตัวอย่างสาหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา

๒๐๙
หน่วยย่อยที่ ๑ แรง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
จำนวนเวลำเรียน ๙ ชั่วโมง

ชื่อหน่วย แรง
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓ แผน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระสำคัญของหน่วย
มวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุ แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลก
กระทาต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดของโลกกระทากับมวลของวัตถุ
หนึ่ง ๆ ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทาให้วัตถุมีน้าหนัก ชั่งน้าหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง น้าหนักของ
วัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้าหนักน้อย มวลมีผลต่อ
ความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้
ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรำฐำน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๒.๒ ป.๔/๑ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว ๒.๒ ป.๔/๒ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้าหนักของวัตถุ
ว ๒.๒ ป.๔/๓ บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

๒๑๐
ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ แรง
มวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุ
แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทาต่อมวลของวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก
และเป็นแรงไม่สัมผัส
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทากับมวลของวัตถุหนึ่ง ๆ ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทาให้วัตถุมีน้าหนัก
ชั่งน้าหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง

น้าหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อย
จะมีน้าหนักน้อย
มวลมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
โครงสร้ำงของหน่วยย่อยที่ ๑ แรง
หน่วยกำรเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๓ แรง

ชื่อหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๑
แรง

จำนวนแผน
๓

ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

มวลและน้าหนัก

๔

ความสัมพันธ์ระหว่างมวล
และน้าหนัก
ความสัมพันธ์ระหว่างมวล
กับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ

๓
๒

๒๑๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 23
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บอกความหมายของคาว่า มวลและน้าหนัก
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความรับผิดชอบในการทางาน
3. สำระสำคัญ
มวล คือ ปริมาณเนื้อทั้งหมดของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุ
น้าหนัก คือ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุ จึงทาให้วัตถุมีน้าหนัก
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
มวล คือ ปริมาณเนื้อทั้งหมดของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุ มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม โลกมี
แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดกระทาต่อมวลของวัตถุ ในทิศทางที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกทาให้วัตถุตกสู่พื้น
และทาให้วัตถุมีน้าหนัก น้าหนัก มีหน่วยเป็น นิวตัน
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๒๑๒
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายความหมายของมวลและน้าหนัก
5.2 ความสามารถในการคิด
- สรุปแนวคิดสาคัญของเรื่อง มวลและน้าหนัก
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูเปิดวีดิทัศน์แสดงการทางานของนักบินอวกาศที่กาลังซ่อมยานหรือดาวเทียมนอกโลกให้นักเรียน
ชม จากนั้นอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 นักบินอวกาศเคลื่อนที่อย่างไรในอวกาศ (ลอยไปมาในอวกาศ)
1.2 เมื่ออยู่ในอวกาศ นักบินอวกาศมีมวลหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง)
1.3 เมื่ออยู่ในอวกาศ นักบินอวกาศมีน้าหนักหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง)
1.4 มวลและน้าหนักเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ข้อ 1 ของกิจกรรมที่ 1 เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ วัตถุเคลื่อนที่
อย่างไร จากนั้นครูถามคาถามดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความหมายของมวลและน้าหนัก)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด การอ่านข้อมูลและการสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้ว นักเรียนจะทาอะไรได้ (บอกความหมายของมวลและน้าหนัก)
3. นักเรียนอ่านวิธีทาข้อ 1 ในกิจกรรมที่ 1 จากนั้นครูชวนอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจขั้นตอน
การทากิจกรรมของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนทาได้
4. ให้นักเรียนลงมือทากิจกรรมโดยอ่านใบความรู้ที่ 1 เรื่องมวลและน้าหนัก จากนั้นครูนาอภิปรายเพื่อ
สรุปความเข้าใจจากการอ่านโดยอาจใช้คาถาม ดังนี้
4.1 แอปเปิลมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร (ทาให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น โรคได้ง่าย)
4.2 มวลคืออะไร (ปริมาณเนื้อของสสารที่รวมเป็นวัตถุทั้งหมด)
4.3 สสารหมายถึงอะไร และสสารที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง)

๒๑๓
ครูให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของสสารว่าเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่มีมวลและ
ต้องการที่อยู่ โดยครูอาจยกตัวอย่างสสารจากกิจกรรมที่นักเรียนเคยเรียนมา เช่น น้า เก้าอี้ กระดาน
กระเป๋า ครู นักเรียน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของสสารซึ่งมีมวล และต้องการที่อยู่ เป็นต้น
4.4 สสารอื่น ๆ รอบตัวนักเรียนมีอะไรอีกบ้าง (นักเรียนตอบ ได้หลากหลาย เช่น ปากกา หนังสือ
โต๊ะ รองเท้า เป็นสสาร เพราะ สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้มีมวลและต้องการที่อยู่)
4.5 มวลของแอปเปิลคือส่วนใดบ้าง (เนื้อสสารทั้งหมดที่รวมเป็นผลแอปเปิล ทั้งเปลือก เนื้อผล
เมล็ด ขั้วผลไม้)
4.6 มวลมีหน่วยเป็นอะไร (มวลมีหน่วยกรัมหรือกิโลกรัม)
4.7 เมือ่ นาวัตถุชิ้นเดิมย้ายไปอยู่ตาแหน่งต่าง ๆ เช่น จากบนโลกย้ายไปอยู่นอกโลก มวลของวัตถุ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่เปลี่ยนแปลง มวลของวัตถุมีค่าเท่าเดิม ไม่ว่าจะอยู่
บนโลกหรือนอกโลก เพราะไม่มีส่วนของเนื้อวัตถุเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไป)
4.8 นักบินอวกาศที่อยู่บนโลกแล้วออกไปทาภารกิจในอวกาศ มวลจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
(มวลนักบินอวกาศไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีส่วนใดของนักบินที่หายไปหรือเพิ่มขึ้นมา)
4.9 มวลของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใด (เมื่อมีส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุหลุดหายไปหรือเพิ่ม
ขึ้นมา)
หมำยเหตุ ครูอาจใช้ภาพหรือวัตถุจริงประกอบการอภิปราย ตามความเหมาะสม เช่น แอปเปิลที่
โดนกัด กับแอปเปิลที่ไม่โดนกัด
4.10 นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแรงดึงดูดของโลกคือใคร (เซอร์ไอแซก นิวตัน)
4.11 การค้นพบของนิวตันมีจุดเริ่มต้นจากอะไร (จากการสังเกตผลแอปเปิล และเกิดข้อสงสัยว่า
ทาไมผลแอปเปิลจึงตกลงจากต้น ทาให้นิวตันศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง)
4.12 วัตถุมีน้าหนักได้อย่างไร (แรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อมวลของวัตถุ)
4.13 น้าหนักของวัตถุมีหน่วยอะไร (นิวตัน)
4.14 แรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางอย่างไร (มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก)
5. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังการอ่าน ในใบงาน 01 เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 84
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับมวลและน้าหนัก
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับมวลและน้าหนักว่า มวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารที่รวมเป็นวัตถุ
ทั้งหมด มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม น้าหนักเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อมวลของวัตถุ
มีหน่วยเป็นนิวตัน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 80
8.2 วีดิทัศน์แสดงการทางานของนักบินอวกาศที่กาลังซ่อมยานหรือดาวเทียมนอกโลก

๒๑๔
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- ใบงาน 01 มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 84
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๑๕
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การลงความเห็นจากข้อมูล

คะแนน
รวมคะแนน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็นจาก เพิ่มเติมความคิดเห็น
ข้อมูล
เกี่ยวกับความหมายของ
มวลและน้าหนักได้อย่างมี
เหตุผล จากความรู้ หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตนเอง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับความหมายของ
มวลและน้าหนักได้อย่างมี
เหตุผล จากความรู้ หรือ
ประสบการณ์เดิมโดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

เพิ่มเติมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายของมวลและ
น้าหนักได้บ้างถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

๒๑๖
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน............................................................................................................................. ...........
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๒๑๗
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 24
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุ ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นเสมอ
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ แม้วัตถุแต่ละชนิดจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่จากเริ่มต้นจนหยุดที่พื้นแตกต่างกัน
แต่วัตถุทุกชนิดจะตกลงสู่พื้นเสมอ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกกระทาต่อมวลของวัตถุ
ในทิศทางที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

๒๑๘
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายสาเหตุที่วัตถุตกลงสู่พื้นโลก
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- แบ่งหน้าที่ในการทางานกลุ่ม
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานและตรวจสอบความรู้เดิม โดยนากระดาษ A4 2 แผ่นมาให้นักเรียนสังเกต
แล้วใช้คาถามดังนี้
1.1 นักเรียนคิดว่ากระดาษ 2 แผ่นนี้ มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (เหมือนกัน เป็น
สี่เหลี่ยมเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน สีเหมือนกัน มวลเท่ากัน )
1.2 นักเรียนมีวิธีการใดบ้างที่จะทาให้มวลของกระดาษแผ่นนี้เปลี่ยนแปลงจากเดิม เพราะเหตุใด
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ฉีกกระดาษ เพราะจะทาให้ส่วนของกระดาษหายไป
ขยากระดาษ จะให้ขนาดของกระดาษเล็กลง)
หมำยเหตุ กรณีนักเรียนตอบว่าฉีกกระดาษ ครูอาจนากระดาษแผ่นเดิมมาฉีกบางส่วนออกแล้ว
ทิ้งส่วนที่ฉีกไป แล้วครูชวนอภิปรายว่าการฉีกกระดาษทาให้ส่วนของกระดาษหายไป จึงทาให้มวลเกิด
การเปลี่ยนแปลง กรณีนักเรียนตอบว่าขยากระดาษ ครูแก้ไขแนวคิดให้ถูกต้องโดยนากระดาษแผ่นเดิม
มาขยาเป็นก้อน แล้วครูชวนอภิปรายว่าการขยากระดาษไม่ทาให้ส่วนของกระดาษหายไป เป็นการ
เปลี่ยนรูปร่างของกระดาษเท่านั้น จึงไม่ทาให้มวลเกิดการเปลี่ยนแปลง
1.3 จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อนากระดาษ (อาจนากระดาษที่ขยา และที่ฉีกไปแล้วมาเป็นตัวอย่าง)
มาปล่อยจากมือ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. นักเรียนอ่านจุดประสงค์ข้อที่ 2 ของกิจกรรมที่ 1 เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร
จากนั้น ครูถามคาถามดังต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ)
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
2.3 เมื่อเรียนแล้ว นักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ)

๒๑๙
3. นักเรียนอ่านวัสดุอุปกรณ์ และวิธีทาข้อ 2 จากนั้นร่วมกันอภิปรายวิธีการสังเกตและวิธีการบันทึก
โดยใช้คาถามดังนี้
3.1 นักเรียนต้องสังเกตอะไร (เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ)
3.2 นักเรียนเริ่มสังเกตวัตถุเมื่อไหร่ (เมื่อวัตถุถูกปล่อยจากมือจนวัตถุหยุดนิ่ง)
3.3 สังเกตแล้วต้องทาอะไรต่อไป (บักทึกผล โดยวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อย
จากมือ)
4. ครูชักชวนนักเรียนทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกผล ในใบงานที่ 01 เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วง
ของโลก หน้า 85 โดยใช้คาถามดังนี้
4.1 นักเรียนใช้สัญลักษณ์อะไรแทนเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ใช้ลูกศรแทนเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ)
5. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนลงมือทากิจกรรม
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทากิจกรรมโดยอาจใช้คาถามดังนี้
6.1 เมื่อถือวัตถุในมือ วัตถุมีการเคลื่อนที่หรือไม่ อย่างไร (วัตถุไม่เคลื่อนที่ แต่อยู่นิ่ง)
6.2 เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชิ้นที่ถูกปล่อยจากมือเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร (วัตถุ
แต่ละชิ้นอาจมีเส้นทางการเคลื่อนที่แตกต่างกันได้ เช่น ดินน้ามัน เคลื่อนที่ลงสู่พื้นใน
แนวตรงแต่ไม่กระดอน ขณะที่ ฟองน้า เมล็ดถั่ว แท่งไม้ จะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นในแนวตรงและ
กระดอนขึ้นลง ส่วนใบไม้เคลื่อนที่ร่อนไปมา แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ วัตถุทุกชิ้นจะตกลงสู่พื้น)
6.3 เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ วัตถุแต่ละชิ้นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไร (วัตถุแต่ละชนิด
มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยเปลี่ยนจากหยุดนิ่งในมือเป็นเคลื่อนที่ลงสู่พื้น)
6.4 วัตถุแต่ละชิ้นหยุดนิ่งที่ใด เหมือนกันหรือไม่ (วัตถุแต่ละชิ้นหยุดนิ่งที่พื้นเหมือนกัน)
6.5 เพราะเหตุใดวัตถุจึงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (เพราะมีแรงมากระทาต่อวัตถุ)
6.6 เมื่อปล่อยวัตถุออกจากมือ มีแรงจากมือกระทาต่อวัตถุหรือไม่ (ไม่มีแรงกระทาจากมือ)
6.7 เมื่อเราปล่อยวัตถุจากมือ มีแรงมากระทาต่อวัตถุนั้นหรือไม่ แรงนั้นคือแรงอะไร รู้ได้อย่างไร
(มีแรงมากระทาต่อวัตถุ แรงนั้นคือโน้มถ่วงของโลก รู้ได้จากวัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่)
6.8 แรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อวัตถุในทิศทางใด รู้ได้อย่างไร (ทิศทางลงสู่พื้น รู้ได้จากเมื่อ
ปล่อยวัตถุจากมือ วัตถุทุกชิ้นจะตกลงสู่พื้นเสมอ)
7. นักเรียนตอบคาถามหลังทากิจกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของ
โลกที่กระทาต่อวัตถุ
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุว่า วัตถุทุกชิ้นเมื่อปล่อยจาก
มือ มีเส้นทางการเคลื่อนที่แตกต่างกัน แต่จะตกลงสู่พื้นเสมอ เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทา
ต่อวัตถุนั้น ๆ

๒๒๐
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 85 - 86
8.2 กระดาษ A4 จานวน 2 แผ่น
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 01 มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 85 - 86
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๒๑
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรทำกิจกรรม
แผนกำรเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต
ใช้มือและตาในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เส้นทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุที่ปล่อยจากมือด้วย
ตนเอง โดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็น
การลงความเห็น
เพิ่มเติมความคิดเห็น
จากข้อมูล
เกี่ยวกับสาเหตุของ
เส้นทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุแต่ละชนิดที่ปล่อยจาก
มือได้อย่างมีเหตุผล จาก
ความรู้ หรือประสบการณ์
เดิมได้ด้วยตนเอง
การตีความหมาย
ตีความหมายข้อมูล
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการทากิจกรรมได้ว่า
วัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้น
เนื่องจากถูกแรงโน้มถ่วง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

ใช้มือและตาในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เส้นทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุที่ปล่อยจากมือได้จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ใช้มือและตาในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุที่ปล่อยจาก
มือได้แต่ไม่ครบถ้วน ถึงแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น

เพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุของเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละ
ชนิดที่ปล่อยจากมือได้อย่าง
มีเหตุผล จากความรู้ หรือ
ประสบการณ์เดิมโดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

เพิ่มเติมความคิดเห็น เกี่ยวกับ
สาเหตุของเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชนิดที่
ปล่อยจากมือได้อย่างมีเหตุ
ผลได้บ้างถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

ตีความหมายข้อมูลจากการ
ทากิจกรรมได้ว่า วัตถุทุก
ชนิดตกลงสู่พื้นเนื่องจาก
ถูกแรงโน้มถ่วงของโลก

ตีความหมายข้อมูลจากการทา
กิจกรรมได้แต่ไม่ครบถ้วนว่า
วัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้น
เนื่องจากถูกแรงโน้มถ่วงของ

๒๒๒
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)
ของโลกกระทา ได้ด้วย
ตนเอง

พอใช้ (2)
กระทา จากการชี้แนะจาก
ครู และผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
โลกกระทา ถึงแม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 24 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน............................................................................................................................. ...........
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๒๒๓
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 25
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายค่าของแรงโน้มถ่วงและน้าหนักของวัตถุที่ชั่งในแต่ละบริเวณได้
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุทาให้วัตถุมีน้าหนักและทาให้วัตถุตกลงสู่พื้น แรงโน้มถ่วง
ของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส เพราะโลกมีแรงดึงดูด
วัตถุได้โดยวัตถุไม่จาเป็นต้องสัมผัสกับผิวโลก
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุทาให้วัตถุมีน้าหนักและทาให้วัตถุตกลงสู่พื้น แรงโน้มถ่วง
ของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นโลก โดยบริเวณที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางโลกจะมีค่า
แรงโน้มถ่วงมากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลจุดศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส เพราะโลกมีแรงดึงดูดวัตถุได้
โดยวัตถุไม่จาเป็นต้องสัมผัสกับผิวโลก
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การลงความเห็นจากข้อมูล

๒๒๔
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายเกี่ยวกับค่าแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายสาเหตุที่ทาให้ค่าน้าหนักของวัตถุชิ้นเดียวกันแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานที่เรียนมาแล้วเกี่ยวกับมวล น้าหนัก และกิจกรรมที่นักเรียนทาเมื่อชั่วโมง
ที่ผ่านมา โดยอาจใช้คาถาม ดังนี้
1.1 มวลของร่างกายของเราคือส่วนใดบ้าง มวลมีหน่วยอะไร (มวลของร่างกาย คือทุกส่วน
ที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเราทั้งหมด รวมถึงผม เล็บ ขน มวลมีหน่วยกิโลกรัม)
1.2 แรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลอย่างไรต่อวัตถุ (ทาให้วัตถุมีน้าหนักและ
ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้น)
1.3 แรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางเป็นอย่างไร (มีเข้าสู่ศูนย์กลางโลก)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ 2 เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกที่บริเวณต่าง ๆ และครูนาอภิปรายโดยใช้คาถาม
ดังนี้
2.1 แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัส เพราะเหตุใด (แรงโน้มถ่ วงของโลกเป็น
แรงไม่สัมผัส เพราะไม่จาเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุก็ทาให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้)
2.2 แรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อวัตถุที่สัมผัสกับผิวโลกเท่านั้นหรือไม่ อย่างไร (ไม่จาเป็ นต้อง
สัมผัส เช่น โลกดึงดูดดาวเทียมที่โคจรอยู่ในอวกาศ โลกดึงดูดดวงจันทร์ )
2.3 ถ้าระยะห่างระหว่างวัตถุกับศูนย์กลางโลกมากขึ้น แรงโน้มถ่วงจะเป็นอย่างไร (ลดลง)
2.4 ถ้าระยะห่างระหว่างวัตถุกับศูนย์กลางโลกมากขึ้น น้าหนักจะเป็นอย่างไร (ลดลง)
2.5 เพราะเหตุใดนักบินอวกาศจึงล่องลอยไม่ตกลงสู่พื้น (อยู่ห่างจากศูนย์กลางโลกมาก จึงมี
แรงโน้มถ่วงน้อย ทาให้น้าหนักน้อยไปด้วยจึงล่องลอยไม่ตกสู่พื้น)

๒๒๕
2.6 ระยะทางจากศูนย์กลางโลกถึงขั้วโลกประมาณกี่กิโลเมตร (6,357 กิโลเมตร)
2.7 ระยะทางจากศูนย์กลางโลกถึงเส้นศูนย์สูตร ประมาณกี่กิโลเมตร (6,378 กิโลเมตร)
2.8 กาหนดให้ ระยะทางจากศูนย์กลางโลกถึงขั้วโลก เป็น A และ ระยะทางจากศูนย์กลางโลก
ถึงเส้นศูนย์สูตร เป็น B นักเรียนคิดว่าระยะทางใดไกลกว่า และไกลกว่ากันเท่าไหร่
(B ไกลกว่า 21 กิโลเมตร)
2.9 ถ้านักเรียนชั่งน้าหนักที่ประเทศไทย แล้วไปชั่งน้าหนักที่บริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือ มวลและ
น้าหนักของนักเรียนจะยังเท่าเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด (มวลเท่าเดิม ถ้าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไป แต่น้าหนักไม่เท่าเดิม เพราะบริเวณขั้วโลกเหนืออยู่ใกล้
ศูนย์กลางโลกมากกว่าประเทศไทย แรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อตัวนักเรียนจะมากกว่าทาให้
มีค่าน้าหนักที่ชั่งที่ขั้วโลกเหนือมากกว่า)
หมำยเหตุ หากนักเรียนตอบไม่ได้ให้ครูวาดภาพและอธิบายประกอบเพิ่มเติม
ขั้นสรุป (เวลำ 15 นำที)
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของ
โลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกั บแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุว่า แรงดึงดูดของ
โลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส เพราะโลกมีแรง
ดึงดูดวัตถุได้โดยวัตถุไม่จาเป็นต้องสัมผัสกับผิวโลก
5. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก ข้อที่ 3 หน้า 89
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบความรู้ที่ 2 เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกที่บริเวณต่าง ๆ
8.2 ใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 89
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 89
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๒๖
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (3)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน
การลงความเห็นจากข้อมูล

คะแนน
รวมคะแนน

เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็น
เพิ่มเติมความคิดเห็น
จากข้อมูล
เกี่ยวกับผลของ
แรงโน้มถ่วงโลกแต่ละ
บริเวณต่อค่าน้าหนักของ
วัตถุได้อย่างมีเหตุผล จาก
ความรู้ หรือประสบการณ์
เดิมได้ด้วยตนเอง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วง
โลกแต่ละบริเวณต่อ
ค่าน้าหนักของวัตถุได้อย่าง
มีเหตุผล จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมโดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น

เพิ่มเติมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลของแรงโน้มถ่วงโลกแต่ละ
บริเวณต่อค่าน้าหนักของวัตถุ
ได้บ้างอย่างมีเหตุผล ถึงแม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น

๒๒๗
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน............................................................................................................................. ...........
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน
- 50 % - 79 % ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50 % ได้ 1 คะแนน

๒๒๘
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 26
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (4)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มุง่ มั่นในการทางาน
3. สำระสำคัญ
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุ ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้น และแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละบริเวณมีค่า
ไม่เท่ากัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
วัตถุทุกชนิดจะตกลงสู่พื้นเสมอ เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงกระทาต่อมวลของวัตถุ ในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลาง
ของโลก และแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์กลางโลก
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
-

๒๒๙
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูให้นักเรียนดูรูปหรือคลิปวิดีโอนักบินอวกาศที่ลอยอยู่ในอวกาศ แล้ว ตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปราย ดังนี้
1.1 ในขณะที่นักบินอวกาศลอยอยู่ในอวกาศ เขามีมวลและน้าหนักหรือไม่ (นักบินอวกาศมีมวล
แต่ไม่มีน้าหนัก)
1.2 ถ้านักบินคนนี้มาอยู่บนโลก มวลและน้าหนักของเขาจะแตกต่างจากตอนที่อยู่ในอวกาศ
หรือไม่ อย่างไร (นักบินคนนี้มีมวลเหมือนเดิม แต่ตอนที่อยู่บนโลก เขาจะมีน้าหนักด้วย)
1.3 แรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อวัตถุต่าง ๆ บนโลกในทิศทางใด รู้ได้อย่างไร (แรงโน้มถ่วงของ
โลกมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก รู้ได้จากการที่วัตถุทุกชนิดบนโลกจะตกลงสู่พื้น)
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
2. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก
ขั้นสรุป (เวลำ 10 นำที)
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกั บแรงโน้มถ่วง
ของโลก
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกว่า วัตถุทุกชนิดจะตกสู่พื้นเสมอ เนื่องจากมี
แรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อวัตถุ ในทิศทางเข้าหาศูนย์กลางโลก และแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละ
บริเวณมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์กลางโลก
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 87
8.2 รูปหรือคลิปวิดีโอนักบินอวกาศ
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก หน้า 87
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยการตอบคาถามในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๓๐
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 26 เรื่อง มวลและน้ำหนัก (4)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๒๓๑

เฉลยใบงำน

๒๓๒

มวลเป็นปริมำณของเนื้อของสสำรทั้งหมดที่รวมเป็นวัตถุ

วัตถุมีน้ำหนักเนื่องจำกมีแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกกระทำ
ต่อวัตถุ

แรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทำงเข้ำสู่ศูนย์กลำงของโลก

๒๓๓

๒๓๔

เมื่อปล่อยวัตถุจำกมือ วัตถุมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ จำกหยุดนิ่งในมือ

เป็นเคลื่อนที่
เมื่อปล่อยวัตถุจำกมือ มีแรงกระทำต่อวัตถุ แรงที่มำกระทำเป็นแรงโน้มถ่วง
ของโลก

วัตถุแต่ละชิ้นมีเส้นทำงกำรเคลื่อนที่ต่ำงกัน โดยดินน้ำมัน แท่งไม้ ตกลงสู่พื้น
แล้วหยุดนิ่ง แต่ลูกบอล ฟองน้ำ เมล็ดถั่ว จะกระดอนขึ้นลงจนหยุดนิ่ง ใบไม้
จะร่อนไปมำซ้ำยขวำจนตกลงสู่พื้น แต่วัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นเหมือนกัน

แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุจะแตกต่ำงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะห่ำงของวัตถุ
จำกศูนย์กลำงโลก โดยแรงโน้มถ่วงจะมีค่ำลดลงเมื่อระยะห่ำงมำกขึ้น
เมื่อปล่อยวัตถุจำกมือ เส้นทำงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชนิดอำจแตกต่ำงกัน
แต่วัตถุทุกชนิดจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอ เนื่องจำกมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำ

ต่อวัตถุในทิศทำงเข้ำสู่ศูนย์กลำงโลก

๒๓๕

มีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อลูกชมพู่
ทำให้ลูกชมพู่ตกลงสู่พื้น

มีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อกระจุกฟำง
ทำให้กระจุกฟำงตกลงสู่พื้น

สถำนีอวกำศอยู่ในอวกำศ ซึ่งไม่มี
แรงโน้ ม ถ่ ว ง ท ำให้ ส ถำนี อ วกำศ
ลอยอยู่ในอวกำศ ไม่ตกลงสู่พื้นโลก

๒๓๖

มีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อผลไม้
ในทิศทำงเข้ำสู่พื้นโลกในแนวดิ่ง ทำให้ผลไม้ตกลงสู่พื้นโลกในแนวดิ่ง

๒๓๗

แรงโน้มถ่วงที่ก ระทำต่อตัวเรำจะไม่เท่ำกัน โดยบริเวณยอดเขำจะมีค่ำ
แรงโน้มถ่วงกระทำต่อตัวเรำน้อยกว่ำ เพรำะอยู่ห่ำงจำกจุดศูนย์กลำงของ
โลกมำกกว่ำ

๒๓๘

มีมวลและน้ำหนัก

มวลเป็นปริมำณเนื้อของสสำรทั้งหมดที่รวมเป็นตัวของ
นักบินอวกำศ และเมื่ออยู่บนโลกมีแรงโน้มถ่วงของโลก
กระทำต่อนักบินอวกำศ ทำให้นักบินอวกำศมีน้ำหนัก
มีมวล แต่ไม่มีน้ำหนัก
ในอวกำศ นักบินอวกำศยังคงมีปริมำณเนื้อสสำรที่รวมตัว
กันเป็นนักบินอวกำศ แต่ในอวกำศไม่มีแรงโน้มถ่วง
ที่ ก ระท ำต่ อ ตั ว นั ก บิ น อวกำศ ท ำให้ นั ก บิ น อวกำศไม่ มี
น้ำหนัก

๒๓๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 27
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 27 เรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/2 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้าหนักของวัตถุ
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายวิธีการใช้เครื่องชั่งสปริง
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริง
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
เครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ใช้วัดแรง น้าหนักของวัตถุชั่งได้จากเครื่องชั่งสปริง
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
เครื่องชั่งสปริงมีส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หูจับ สเกล ขอเกี่ยว หมุด ค่าที่สามารถอ่านได้จากเครื่องชั่ง
สปริงจะมีสองค่า ได้แก่ ค่ามวล มีหน่วยเป็นกรัม และค่าของแรง มีหน่วยเป็นนิวตัน โดยค่าของแรงที่อ่านได้
เมื่อวัตถุอยู่นิ่งจะเป็นค่าน้าหนักของวัตถุ วิธีใช้เครื่องชั่งสปริงทาได้โดยใช้มือจับที่บริเวณหูจับ จากนั้นนาวัตถุ
ที่จะชั่งมาเกี่ยวที่ขอเกี่ยว หันด้านที่มีสเกลเข้าหาตนเอง อ่านค่าจากสเกลของเครื่องชั่งสปริงโดยให้หมุดอยู่ที่
ระดับสายตา สังเกตที่หมุดซึ่งมีเครื่องหมาย + ว่าเส้นแนวนอนอยู่ตรงกับค่าเท่าใด

๒๔๐
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกส่วนประกอบของเครื่องชั่งสปริง
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายวิธีการใช้เครื่องชั่งสปริง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้ที่เรียนมาโดยอาจนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล่องใส่ดินสอมาประกอบการซักถามดังนี้
1.1 มวลของกล่องใส่ดินสอคือส่วนใดบ้าง เพราะอะไร (ทุกส่วนที่ประกอบเป็นกล่องใส่ดินสอ
รวมทั้งดินสอที่อยู่ภายในกล่องด้วย เพราะมวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่รวมเป็น
วัตถุ)
1.2 กล่องใส่ดินสอมีน้าหนักได้อย่างไร (มีแรงดึงดูดของโลกกระทาต่อกล่องใส่ดินสอ)
1.3 มวลมีหน่วยอะไร และน้าหนักมีหน่วยอะไร (มวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม น้าหนักมี
หน่วยเป็นนิวตัน)
2. ครูนาวัตถุหลาย ๆ ชิ้น เช่น หนังสือ กระเป๋า มาให้นักเรียนสังเกตหรือลองยก แล้วให้นักเรียน
คาดคะเนว่าวัตถุเหล่านี้มีน้าหนักเท่าไร (นักเรียนอาจตอบตามความคิดของตนเอง) จากนั้นครูอาจ
นาอภิปรายว่าการบอกน้าหนักโดยการยกวัตถุเป็นการอาศัยเพียงความรู้สึกของแต่ละคน ซึ่งจะทาให้
บอกค่าน้าหนักได้แตกต่างกันและเป็นค่าที่ไม่มีความแม่นยา
3. ครูถามนักเรียนว่า เราจะมีวิธีการหาน้าหนักของวัตถุให้แม่นยากว่าการคาดคะเนได้อย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ใช้เครื่องชั่งในการวัดน้าหนักของวัตถุ)

๒๔๑
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
4. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 มวลและน้าหนักสัมพันธ์กันอย่างไร
จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน โดยอาจใช้คาถาม ดังนี้
4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การหาน้าหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่ง
สปริงและความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักของวัตถุ)
4.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (อธิบายการหาน้าหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริงและ
บอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักของวัตถุ)
5. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทา โดยครูเลือกวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจขั้นตอนการทากิจกรรมทีละขั้นตอนจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ จึงให้นักเรียนทา
กิจกรรม
6. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมข้อ 1 สังเกตลักษณะของเครื่องชั่งสปริงอย่างละเอียดพร้อมวาดรูป
เครื่องชั่งสปริงในใบงาน 01 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก จากนั้นครูนาอภิปรายลักษณะ
ของเครื่องชั่งสปริง โดยอาจใช้คาถาม ดังนี้
6.1 เครื่องชั่งสปริงมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (เครื่องชั่งสปริงประกอบด้วยตัวกระบอกเครื่องชั่ง
มีขีดสเกล 2 ด้าน ด้านหนึ่งมีหน่วยเป็นกรัม และอีกด้านหนึ่งมีหน่วยเป็นนิวตัน มีหูจับ
ด้านบน และมีนอตหมุนด้านบนของกระบอก ด้านล่างของกระบอกมีขอเกี่ยวยื่นออกมาจาก
กระบอก ขอเกี่ยวยึดกับสปริงที่อยู่ด้านในของกระบอก และมีหมุดสีเงินอยู่ระหว่างกระบอก
สามารถเลื่อนไปมาได้)
6.2 ขอเกี่ยวที่ยืนออกมาจากกระบอกใช้ทาอะไร (ใช้สาหรับเกี่ยววัตถุ)
6.3 ถ้าต้องการอ่านค่าน้าหนักของวัตถุ จะต้องดูหน่วยใดบนเครื่องชั่งสปริง (หน่วยนิวตัน)
6.4 เครื่องชั่งสปริงอ่านค่าน้าหนักของวัตถุได้สูงสุดเท่าใด (เครื่องชั่งสปริงอ่านค่าน้าหนักได้สูงสุด
10 นิวตัน หมายเหตุ สังเกตจากเครื่องชั่งสปริงที่กาลังใช้ โดยแต่ละเครื่องอาจมีค่าน้าหนักที่
อ่านได้สูงสุดแตกต่างกัน)
7. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้และอ่านค่าน้าหนักบนเครื่องชั่งสปริง โดยครูอธิบายวิธีการจับ
เครื่องชั่งสปริง ให้จับที่หูจับด้านบน ส่วนการอ่านค่าน้าหนักจากเครื่องชั่งสปริงให้สังเกตที่หมุดว่า
รอยบากบริเวณกึ่งกลางของหมุดที่ระดับสายตาตรงกับขีดบอกค่าที่เท่าใด ครูควรกาชับว่าการอ่าน
ค่าน้าหนักอาจจะคลาดเคลื่อนได้ ถ้าระดับสายตาของผู้สังเกตอยู่ต่าหรือสูงกว่าหมุดที่กาลังอ่านค่า
นอกจากนี้ครูให้ความรู้ว่าเพื่อให้ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงมีความแม่นยา ก่อนเริ่มอ่านค่าจาก
เครื่องชั่งสปริง ควรตรวจสอบก่อนว่าหมุดของเครื่องชั่งสปริงอยู่ตรงขีดศูนย์หรือไม่ ถ้าเครื่องชั่งสปริง
มีค่าเริ่มต้นไม่ตรงกับค่าศูนย์ สามารถปรับระดับให้ตรงที่ขีดศูนย์ได้โดยการหมุนนอตที่อยู่ด้านบน
ของเครื่องชั่ง

๒๔๒
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับส่วนประกอบ
และการใช้เครื่องชั่งสปริง
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและการใช้เครื่องชั่งสปริงว่า เครื่องชั่งสปริงเป็น
เครื่องมือในการวัดแรงหรือน้าหนักของวัตถุ ในการใช้เครื่องชั่งสปริงต้องใช้อย่างถูกวิธีเพื่อให้
สามารถอ่านค่าของแรงได้อย่างถูกต้อง
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก หน้า 93
8.2 เครื่องชั่งสปริง
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 01 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก หน้า 93
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องส่วนประกอบและวิธีใช้เครื่องชั่งสปริงด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียน
และในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๔๓
แบบประเมินด้ำนคุณธรรม
แผนกำรเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
คุณลักษณะตามจุดประสงค์ด้านคุณธรรม
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๒๔๔
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 27 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การสังเกต
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนประกอบของ
เครื่องชั่งสปริงได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง โดยไม่
เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ใช้ประสาทสัมผัสในการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของเครื่องชั่ง
สปริงได้อย่างถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของเครื่องชั่ง
สปริงได้ถูกต้องบางส่วน แม้
จะได้รับคาแนะนาจากครูหรือ
ผู้อื่น

๒๔๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 28
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 28 เรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/2 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้าหนักของวัตถุ
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการหาน้าหนักของวัตถุ
- บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักของวัตถุ
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- ชั่งน้าหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
น้าหนักของวัตถุวัดได้โดยการใช้เครื่องชั่งสปริง
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
เครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรง ถ้าต้องการชั่งน้าหนักของวัตถุ ให้นาวัตถุ มาแขวนกับเครื่องชั่ง
สปริง เมื่อวัตถุอยู่นิ่ง ค่าของแรงที่อ่านได้จะเท่ากับน้าหนักของวัตถุ
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การวัด
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

๒๔๖
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บอกวิธีการอ่านค่าน้าหนักจากเครื่องชั่งสปริง
5.2 ความสามารถในการคิด
- อธิบายวิธีการชั่งน้าหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักของวัตถุ
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูทบทวนกิจกรรมที่ทาในชั่วโมงที่ผ่านมาโดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 เครื่ องชั่งสปริ งมีส่ว นประกอบอะไรบ้าง (เครื่องชั่งสปริงประกอบด้วยตัว กระบอกเครื่องชั่ง
มีขีดสเกล 2 ด้าน ด้านหนึ่งมีหน่วยกรัม และอีกด้านหนึ่งมีหน่วยนิวตัน มีหูจับด้านบน และมี
นอตหมุ น ด้ า นบนของกระบอก ด้ า นล่ า งของกระบอกมี ข อเกี่ ย วยื่ น ออกมาจากกระบอก
ขอเกี่ยวยึดกับสปริงที่อยู่ด้านในของกระบอก และมีหมุดสีเงินอยู่ระหว่างกระบอก สามารถ
เลื่อนไปมาได้)
1.2 เครื่ อ งชั่ ง สปริ ง ใช้ ง านอย่ า งไร (ใช้ มื อ จั บ ที่ บ ริ เ วณหู จั บ จากนั้ น น าวั ต ถุ ที่ จ ะชั่ ง มาเกี่ ย วที่
ขอเกี่ยว หันด้านที่มีสเกลเข้าหาตนเองยกเครื่องชั่งขึ้นให้อยู่ในระดับสายตา)
1.3 วิธีการอ่านค่าของน้าหนักที่ถูกต้องทาได้อย่างไร (อ่านค่าจากสเกลของเครื่องชั่งสปริงโดยให้หมุด
อยู่ที่ระดับสายตา)
2. ครูสุ่มนักเรียนออกมาแสดงวิธีการใช้เครื่องชั่งสปริง ในการวัดน้าหนักของวัตถุ โดยอาจให้นักเรียน
แสดงวิธีการวัดและอ่านค่าน้าหนักของวัตถุต่าง ๆ เช่น สมุด แปรงลบกระดาน
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
3. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีทาข้อที่ 2-4 โดยอ่านในใจ จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจขั้นตอนการทา
กิจกรรมทีละขั้นตอนจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทาได้ โดยใช้คาถามดังนี้
3.1 อันดับแรกนักเรียนต้องทาอะไร (ดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่ง)

๒๔๗
3.2 เมื่อดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่งแล้ว นักเรียนต้องสังเกตอะไร (การเปลี่ยนแปลงของ
เครื่องชั่งสปริง)
3.3 ลาดับต่อไปนักเรียนต้องทาอะไร (นาถุงทรายมาแขวนแล้วอ่านค่าแรง และมวลของถุงทราย)
3.4 นักเรียนต้องชั่งถุงทรายจานวนกี่ครั้ง แต่ละครั้งชั่งจานวนกี่ถุง (สองครั้ง ชั่งครั้งที่หนึ่งใช้ถุงทราย
1 ถุง ครั้งที่สองใช้ถุงทราย 2 ถุง)
3.5 นักเรียนจะมีวิธีสังเกตอย่างไรว่าสเกลฝั่งไหนเป็นค่ามวลหรือค่าแรง (มวลจะมีหน่วยเป็น กรัม
น้าหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตัน)
4. ครูให้นักเรียนลงมือทากิจกรรมข้อ 2-4 แล้วให้นักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรมในชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทากิจกรรมโดยใช้แนวคาถาม ดังนี้
5.1 เมื่อออกแรงดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งสปริงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(หมุดของเครื่องชั่งสปริงเลื่อนลงมาด้านล่าง)
5.2 เมื่อออกแรงดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงให้มากขึ้น เครื่องชั่งสปริงเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร (หมุดของเครื่องชั่งสปริงเลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้น ค่าที่อ่านได้ก็มากขึ้นด้วย)
5.3 เมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องชั่งสปริงแล้วถุงทรายอยู่นิ่ง เกิดอะไรขึ้นกับเครื่องชั่งสปริง
(หมุดเลื่อนลงมาด้านล่าง)
5.4 มวลของถุงทราย 1 ถุงมีค่าเท่าใด (500 กรัม)
5.5 มวลของถุงทราย 2 ถุงมีค่าเท่าใด (1000 กรัม)
5.6 มวลของถุงทราย 1 ถุงกับมวลถุงทราย 2 ถุง แตกต่างกันอย่างไร (มวลของถุงทราย 2 ถุง
มีค่ามากกว่าถุงทราย 1 ถุง)
5.7 ค่าแรงที่อ่านได้เมื่อแขวนถุงทราย 1 ถุงกับเครื่องชั่งสปริงให้ นิ่งเป็นเท่าใด (ประมาณ
5 นิวตัน)
5.8 ค่าแรงที่อ่านได้เมื่อแขวนถุงทราย 2 ถุงกับเครื่องชั่งสปริงให้นิ่งเป็นเท่าใด (ประมาณ
10 นิวตัน)
5.9 ค่าแรงที่อ่านได้เมื่อแขวนถุงทราย 1 ถุงกับถุงทราย 2 ถุง แตกต่างกันอย่างไร (ค่าของแรง
ที่อ่านเมื่อแขวนถุงทราย 2 ถุงมีค่ามากกว่าถุงทราย 1 ถุง
5.10 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อถุงทรายอยู่นิ่งคือค่าอะไร (แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทา
ต่อถุงทรายหรือน้าหนักของถุงทราย)
5.11 มวลและน้าหนักของถุงทรายสัมพันธ์กันอย่างไร (เมื่อมวลของถุงทรายเพิ่มขึ้น น้าหนักของ
ถุงทรายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย)
6. นักเรียนตอบคาถามหลังทากิจกรรม

๒๔๘
ขั้นสรุป (เวลำ 10 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ของมวลและน้าหนักของวัตถุ
8. ครู และนักเรีย นร่ว มกับ สรุป เกี่ย วกับ เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของมวลและน้าหนักของวัตถุ ว่า เมื่อ
ถุงทรายอยู่นิ่ง แรงที่ถุงทรายดึงเครื่องชั่งสปริงจะเท่ากับน้าหนักของถุงทราย หรือแรงโน้มถ่วงของ
โลกที่กระทาต่อถุงทราย ดังนั้นมวลและน้าหนักมีความสัมพันธ์กันโดยเมื่อมวลของถุงทรายเพิ่มขึ้น
น้าหนักของถุงทรายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก หน้า 94
8.2 ถุงทรายขนาด 500 กรัม 2 ถุง
8.3 เครื่องชั่งสปริง 1 เครื่อง
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 01 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก หน้า 94
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการหาน้าหนักของวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก ด้วยการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๔๙
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
สิ่งที่ประเมิน
การสังเกต
การวัด
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน

รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

การสังเกต

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องชั่งสปริงเมื่อออก
แรงดึงได้อย่างถูกต้อง
ด้วยตนเอง โดยไม่เพิ่มเติม
ความคิดเห็น

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องชั่งสปริงเมื่อออก
แรงดึงได้อย่างถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องชั่งสปริงเมื่อออก
แรงดึงได้ถูกต้องบางส่วน
แม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ผู้อื่น

การวัด

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
และระบุหน่วยของแรงได้
อย่างถูกต้องด้วยตนเอง

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
และระบุหน่วยของแรงได้
อย่างถูกต้องโดยอาศัย
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
สามารถเพิ่มเติมความ
สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นได้ว่าแรงที่ถุงทราย คิดเห็นได้ว่าแรงที่ถุงทราย
ดึงเครื่องชั่งสปริงจะ
ดึงเครื่องชั่งสปริงจะ
เท่ากับน้าหนักของ
เท่ากับน้าหนักของ
ถุงทรายหรือแรงโน้มถ่วง ถุงทรายหรือแรงโน้มถ่วง
ของโลกที่กระทาต่อ
ของโลกที่กระทาต่อ
ถุงทรายได้อย่างมีเหตุผล ถุงทรายได้อย่างมีเหตุผล

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
และระบุหน่วยของแรงได้
ถูกต้องบางส่วน แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นได้ว่าแรงที่ถุงทราย
ดึงเครื่องชั่งสปริงจะ
เท่ากับน้าหนักของ
ถุงทรายหรือแรงโน้มถ่วง
ของโลกที่กระทาต่อ
ถุงทรายได้แต่ยังไม่เป็น

การลงความเห็น
จากข้อมูล

๒๕๐
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

การตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป

ดี (3)
จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตนเอง
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทากิจกรรม
ได้อย่างถูกต้องว่า เมื่อมวล
ของวัตถุเพิ่มขึ้น น้าหนัก
ของวัตถุจะเพิ่มขึ้นด้วย
ด้วยตนเอง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

โดยอาศัยคาแนะนาของครู เหตุเป็นผล แม้จะได้รับ
หรือผู้อื่น
คาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทากิจกรรม
ได้อย่างถูกต้องว่า เมื่อมวล
ของวัตถุเพิ่มขึ้น น้าหนัก
ของวัตถุจะเพิ่มขึ้นด้วย
โดยอาศัยการชี้แนะจากครู
และผู้อื่น

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทากิจกรรม
ได้ถูกต้องบางส่วนว่า เมื่อ
มวลของวัตถุเพิ่มขึ้น
น้าหนักของวัตถุจะ
เพิ่มขึ้นด้วย แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 28 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๒๕๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 29
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 29 เรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/2 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้าหนักของวัตถุ
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- ออกแบบวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
มวลและน้าหนักของวัตถุมีความสัมพันธ์กัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
มวลและน้าหนักของวัตถุมีความสัมพันธ์กัน โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก และวัตถุที่มีมวลน้อย
จะมีน้าหนักน้อย
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

๒๕๒
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายความสัมพันธ์ของมวลและน้าหนัก
5.2 ความสามารถในการคิด
- ออกแบบวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมาโดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 นักเรียนได้ทาอะไรบ้างในชั่วโมงที่ผ่านมา (แขวนถุงทรายจานวน 1 ถุง กับแขวนถุงทราย
จานวน 2 ถุง กับเครื่องชั่งสปริง )
1.2 ค่าของมวลที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (ค่าของมวลแตกต่างกัน
โดยค่าของมวลจากถุงทราย 2 ถุงจะมากกว่าถุงทราย 1 ถุง)
1.3 ค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (ค่าที่อ่านได้จะแตกต่าง
กัน โดยค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อแขวนถุงทรายจานวน 2 ถุง จะมากกว่า
เมื่อแขวนถุงทรายจานวน 1 ถุง)
1.4 นักเรียนจะอธิบายความสัมพันธ์ของมวลและน้าหนักได้อย่างไร (เมื่อมวลเพิ่มขึ้นน้าหนัก
ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูนาถุงหูหิ้ว 1 ใบ ซึ่งบรรจุถ่านไฟฉาย 2 ก้อน มาแขวนกับเครื่องชั่งสปริง แล้วให้ตัวแทนนักเรียน
ออกมาอ่านค่ามวลและน้าหนักของถ่านไฟฉาย โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
2.1 มวลของถ่านไฟฉายมีค่าเท่าใด (นักเรียนตอบตามที่อ่านค่าได้)
2.2 น้าหนักของถ่านไฟฉายที่อ่านค่าได้มีค่าเท่าใด (นักเรียนตอบตามที่อ่านค่าได้)
2.3 ถ้าเราต้องการทดสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับน้าหนักโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่
นักเรียนจะมีวิธีทาได้อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด

๒๕๓
ครูให้เวลานักเรียนระดมความคิดประมาณ 5 นาที แล้วแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนวิธีการ
ทดสอบ จากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มเสนอวิธีการที่กลุ่มเลือก (นักเรียนอาจมีวิธีการทดสอบ เช่น เพิ่มมวล
ของวัตถุ โดยเพิ่มจานวนถ่านไฟฉายลงไปในถุง หรือลดมวลของวัตถุ โดยอาจลดจานวนถ่านไฟฉายในถุง
แล้วใช้เครื่องชั่งสปริงหาค่ามวลและน้าหนัก เพราะเมื่อมวลเพิ่มขึ้น น้าหนักก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อมวลลดลง
น้าหนักก็จะลดลงด้วย)
3. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ของมวลและน้าหนัก
5. ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมวลและน้าหนักว่า มวลและน้าหนัก
มีความสัมพันธ์กัน โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้าหนักน้อย
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก หน้า 96
8.2 ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน
8.3 ถุงหูหิ้ว 1 ใบ
8.4 เครื่องชั่งสปริง 1 อัน
8.5 กระดาษ A3
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก หน้า 96
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนักด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียน
และในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๕๔
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (3)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้

1 หมายถึง ปรับปรุง

สิ่งที่ประเมิน

คะแนน

การวัด
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การวัด
สามารถใช้เครื่องชั่ง
สปริงและระบุหน่วยของ
แรงได้อย่างถูกต้องด้วย
ตัวเอง
การลงความเห็น
สามารถเพิ่มเติมความ
จากข้อมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มวลและน้าหนักได้อย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผล
จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้ด้วย
ตัวเอง
การตีความหมาย
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป ข้อมูลจากการทา
กิจกรรมได้ถูกต้อง
ด้วยตนเองว่า เมื่อมวล
ของวัตถุเพิ่มขึ้น น้าหนัก

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
และระบุหน่วยของแรงได้
อย่างถูกต้องโดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น
สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างมวล
และน้าหนักได้อย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผล
โดยอาศัยคาแนะนาของครู
หรือผู้อื่น

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
และระบุหน่วยของแรงได้
ถูกต้องบางส่วน แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างมวล
และน้าหนักได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทากิจกรรม
ได้อย่างถูกต้องว่า เมื่อมวล
ของวัตถุเพิ่มขึ้น น้าหนัก
ของวัตถุจะเพิ่มขึ้นด้วยโดย

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทากิจกรรม
ได้ว่า เมื่อมวลของวัตถุ
เพิ่มขึ้น น้าหนักของวัตถุ
จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ถูกต้อง

๒๕๕
ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

ดี (3)
ของวัตถุจะเพิ่มขึ้นด้วย

พอใช้ (2)
อาศัยการชี้แนะจากครู
และผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
แค่บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 29 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลและน้ำหนัก (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๒๕๖

เฉลยใบงำน

๒๕๗

สปริงด้ำนในยืดออกมำกขึ้น และหมุดเลื่อนลงมำด้ำนล่ำงมำกขึ้น

๒๕๘

500

กรัม
5

1,000

นิวตัน

กรัม
10

นิวต้น

แตกต่ำงกัน เมื่อดึงเครื่องชั่งสปริงด้วยแรงที่มำก หมุดของเครื่องชั่งสปริง
จะเลื่อนลงมำกขึ้น ทำให้อ่ำนค่ำแรงได้มำกขึ้น

ค่ำน้ำหนักของถุงทรำยหรือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อถุงทรำย

๒๕๙

แตกต่ำงไปจำกเดิม ค่ำที่อ่ำนได้จำกเครื่องชั่งสปริงเมื่อแขวนถุงทรำย
เพิ่มขึ้น จะมำกขึ้น

เมื่อมวลของวัตถุเพิ่มขึ้น น้ำหนักของวัตถุก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ใช้วัดค่ำของแรง

มวลและน้ำหนักมีควำมสัมพันธ์กัน โดยวัตถุที่มีมวลมำกจะมีน้ำหนักมำก
วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย

๒๖๐

แรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุ

500 กรัม
5 นิวตัน

๒๖๑

8 นิวตัน
2 นิวตัน
5 นิวตัน

๒๖๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 30
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตั ว ชี้ วั ด ป.4/3 บรรยายมวลของวั ต ถุ ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ จ ากหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บรรยายความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีมวลต่างกัน
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
มวลสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
มวลสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

๒๖๓
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- บรรยายความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
5.2 ความสามารถในการคิด
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานและตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยใช้คาถามดังนี้
1.1 เมื่อออกแรงกระทาต่อวัตถุ จะเกิดผลต่อวัตถุอย่างไร (วัตถุอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่)
1.2 การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุมีลักษณะใดบ้าง (เปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่
เปลี่ยนจากกาลังเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่ง เปลี่ยนจากกาลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ต่อไปแต่เร็วขึ้น
ช้าลง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่)
1.3 หากออกแรงกระทาต่อวัตถุที่มีมวลต่างกันเพื่อทาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ นักเรียนคิดว่าการออก
แรงหรือผลที่เกิดจากการออกแรงจะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง)
2. ครูชักชวนนักเรียนสังเกตภาพหนูมาลีและแมวซึ่งกาลังนั่งเล่นชิงช้าด้วยกัน จากนั้นครูถามคาถาม
ดังนี้

๒๖๔

ที่มา : วิดีโอ เพลงหนูมาลี มีลูกแมวเหมียว รวมเพลงเด็กอนุบาล 39 นาที - the kids song
https://www.youtube.com/watch?v=-rT290weMs8&t=335s
2.1 ในภาพหนูมาลีและแมวกาลังทาอะไร (เล่นชิงช้า)
2.2 หนูมาลีกับแมวมีมวลเท่ากันหรือไม่ อย่างไร? (ไม่เท่ากัน โดยหนูมาลีมีมวลมากกว่าแมว)
2.3 ถ้านักเรียนจะต้องช่วยหนูมาลีและแมวโยกชิงช้าให้แกว่งได้ นักเรียนคิดว่าจะต้องออกแรง
โยกชิงช้าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
3. ครูยังไม่เฉลยคาตอบให้กับนักเรียน แต่ชักชวนให้นักเรียนไปค้นพบจากกิจกรรมต่อไป
ขั้นสอน (เวลำ 40 นำที)
4. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ในกิจกรรมที่ 1 มวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร หน้า 99 จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน
โดยอาจใช้คาถาม ดังนี้
4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ)
4.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต)
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทาอะไรได้ (บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ)
5. นักเรียนอ่านชื่ออุปกรณ์ และวิธีทา จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ และขั้นตอน
การทากิจกรรมทีละขั้นตอน โดยใช้คาถามดังนี้
5.1 เพราะเหตุใดจึงต้องบรรจุทรายใส่ขวดแต่ละใบในปริมาณที่ต่างกัน (เป็นการทาให้มวลของ
ขวดแต่ละใบต่างกัน เพื่อศึกษาถึงผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ)
5.2 ในการทากิจกรรมนี้ นอกจากขวดใส่ทราย 2 ใบที่บรรจุทรายปริมาณต่างกัน นักเรียนต้องจัด
อุปกรณ์อย่างไรอีกบ้าง (ในการทากิจกรรมข้อที่ 2 ให้แขวนขวดด้วยความยาวเชือกที่เท่ากัน
เริ่มแตะขวดแต่ละใบเบา ๆ ในตาแหน่งก้นขวดเหมือนกัน ส่วนในการทากิจกรรมข้อที่ 3
ให้ดึงขวดแต่ละใบด้วยมุมที่ทากับแนวดิ่งที่เท่ากัน)

๒๖๕
5.3 นักเรียนต้องทาอะไรกับขวดใส่ทรายที่แขวนกับคานไม้บ้าง (ต้องใช้มือแตะขวดแต่ละใบ
เบา ๆ เพื่อให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่)
5.4 ขณะใช้มือแตะเพื่อให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่ นักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้าง (แรงที่ใช้เพื่อทาให้ขวด
ที่แขวนอยู่นิ่งแต่ละใบเริ่มเคลื่อนที่)
5.5 ในวิธีทาข้อ 3 นักเรียนต้องทาอะไรบ้าง (ดึงขวดแต่ละใบให้ทามุมกับแนวดิ่ง แล้วให้เพื่อนอีก
คนวางฝ่ามือในแนวเดียวกับคานไม้แล้วออกแรงในการทาให้ขวดหยุดนิ่ง)
5.6 นักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้าง (แรงที่ใช้ในการจับให้ขวดที่กาลังเคลื่อนที่อยู่นั้นหยุดนิ่ง)
6. ครูสาธิตลักษณะการแตะขวดโดยยังไม่ออกแรงกระทาต่อขวด และสาธิตวิธีการวางฝ่ามือในแนว
เดียวกับคานไม้ให้นักเรียนดูก่อนลงมือทากิจกรรม
7. ครูอาจแสดงภาพสรุปขั้นตอนการทาทีละขั้นแบบสั้น ๆ บนกระดาน
8. ครูชี้แจงวิธีบันทึกผลลงในใบงาน 01 มวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ หน้า 101
9. นักเรียนรับอุปกรณ์ และเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย โดยนาคานไม้ที่ผูกเข้ากับเชือกฟางและขวด
ทรายแล้วไปพาดระหว่างโต๊ะ 2 ตัว โดยครูกาชับว่ายังไม่ให้นักเรียนใช้มือแตะขวด จนกว่าขวด
ทั้งสองใบจะอยู่นิ่ง
10. นักเรียนลงมือทากิจกรรมพร้อมบันทึกผลลงในใบงาน 01 มวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ หน้า 101
11. ครูให้นักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรม แล้วครูนาอภิปรายผลการทากิจกรรม โดยอาจใช้คาถาม
ดังนี้
11.1 ขวดใส่ทรายทั้งสองใบมีสิ่งใดที่แตกต่างกัน (ขวดทั้งสองใบมีมวลต่างกัน โดยขวดที่มีปริมาณ
ทรายมาก จะมีมวลมาก และขวดที่มีปริมาณทรายน้อย จะมีมวลน้อย)
11.2 แรงที่ใช้ในการทาให้ขวดทั้งสองใบให้เริ่มเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
(แตกต่างกัน โดยต้องออกแรงมากเพื่อทาให้ขวดที่มีทรายมากหรือมวลมากเริ่มเคลื่อนที่
และออกแรงน้อยน้อยกว่าเพื่อทาให้ขวดที่มีทรายน้อยหรือมวลน้อยให้เริ่มเคลื่อนที่)
11.3 แรงที่ใช้ในการจับขวดทั้งสองใบให้หยุดนิ่งเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่าง
กัน โดยต้องออกแรงมาก เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของขวดที่มีทรายมากหรือมวลมาก และ
ออกแรงน้อยกว่าเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของขวดที่มีทรายน้อยหรือมวลน้อย)
11.4 ระหว่างวัตถุที่มีมวลมากกับวัตถุที่มีมวลน้อย วัตถุใดมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยาก
กว่ากัน รู้ได้อย่างไร (วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวล
น้อย รู้ได้จากต้องใช้แรงมากกว่าเพื่อทาให้เริ่มเคลื่อนที่หรือเพื่อให้หยุดเคลื่อนที่)
ขั้นสรุป (10 นำที)
12. ครูนาภาพที่แสดงในขั้นนาและทบทวนคาถามที่ถามในขั้นนาอีกครั้งว่า “ถ้านักเรียนจะต้องช่วยหนู
มาลีและแมวโยกชิงช้าให้แกว่งได้ นักเรียนคิดว่าจะต้องออกแรงโยกชิงช้าของใครมากกว่ากัน
เพราะเหตุใด” (ต้องออกแรงโยกชิงช้าของหนูมาลีมากกว่า เพราะหนูมาลีมีมวลมากกว่าจึง
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเป็นเริ่มแกว่งได้ยากกว่า)

๒๖๖
13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ว่า มวลสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมาก จะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 01 มวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ หน้า 101
8.2 คานไม้
8.3 ขวดน้าพลาสติก
8.4 ทราย
8.5 เชือกฟาง
8.6 ภาพหนูมาลีและแมว
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- การทาใบงาน 01 มวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ หน้า 101
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๖๗
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
สิ่งที่ประเมิน
การสังเกต
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน

รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแรงที่ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุได้อย่างถูกต้องด้วย
ตนเอง โดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็น
การลงความเห็น
สามารถเพิ่มเติมความ
จากข้อมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลได้ว่า
ขวดที่มีมวลมากจะต้องใช้
แรงกระทามากกว่าเพื่อให้
ขวดเริ่มเคลื่อนที่หรือหยุด
เคลื่อนที่จากความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมได้อย่างมี
เหตุผลด้วยตนเอง

พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูลแรงที่
ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุได้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาศัยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแรงที่ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุได้ถูกต้องบางส่วน
แม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ผู้อื่น
สามารถเพิ่มเติมความ
สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลได้ว่า คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลได้ว่า
ขวดที่มีมวลมากจะต้องใช้ ขวดที่มีมวลมากจะต้องใช้
แรงกระทามากกว่าเพื่อให้ แรงกระทามากกว่าเพื่อให้
ขวดเริ่มเคลื่อนที่หรือหยุด ขวดเริ่มเคลื่อนที่หรือหยุด
การเคลื่อนที่ได้อย่างมี
เคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นเหตุ
เหตุผล โดยอาศัยคาแนะนา เป็นผล แม้จะได้รับ
ของครูหรือผู้อื่น
คาแนะนาจากผู้อื่น

๒๖๘
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การตีความหมาย
สามารถตีความหมายข้อมูล
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการทากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องว่า มวลและการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุมีความสัมพันธ์กัน
โดยวัตถุที่มีมวลมาก
จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
ด้วยตนเอง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการทากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องว่า มวลและการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุมีความสัมพันธ์กัน
โดยวัตถุที่มีมวลมาก
จะเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มี
มวลน้อยโดยอาศัยการ
ชี้แนะจากครูและผู้อื่น

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการทากิจกรรมได้ว่า
มวลและการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุมี
ความสัมพันธ์กัน โดยวัตถุที่
มีมวลมาก จะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุ
ที่มีมวลน้อยได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 30 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๒๖๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 31
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยย่อยที่ 1 แรง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/3 บรรยายมวลของวัต ถุ ที่มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงการเคลื่ อนที่ข องวัต ถุ จากหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- บรรยายความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้าหนัก
- บรรยายความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
มวล คือ ปริมาณเนื้อทั้งหมดของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุ มีหน่วยเป็น กรัมหรือกิโลกรัม น้าหนัก คือ
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุ จึงทาให้วัตถุมีน้าหนัก มีหน่วยเป็น นิวตัน
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุ ทาให้วัตถุตกลงสู่พื้น เสมอ แรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละ
บริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส เพราะโลกมีแรงดึงดูดวัตถุได้โดยวัตถุ
ไม่จาเป็นต้องสัมผัสกับผิวโลก
เครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ใช้วัดแรง น้าหนักของวัตถุชั่งได้จากเครื่องชั่งสปริง มวลและน้าหนักของวัตถุ
มีความสัมพันธ์กัน มวลมากขึ้นน้าหนักก็จะมากขึ้น
มวลสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ได้ยาก

๒๗๐
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
มวล คือ ปริมาณเนื้อทั้งหมดของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุ มีหน่วยเป็น กรัมหรือกิโลกรัม น้าหนัก คือ
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุ จึงทาให้วัตถุมีน้าหนัก มีหน่วยเป็น นิวตัน
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุ ทิศทางที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกทาให้วัตถุตกลงสู่พื้น
เสมอ แรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส
เพราะโลกมีแรงดึงดูดวัตถุได้โดยวัตถุไม่จาเป็นต้องสัมผัสกับผิวโลก
เครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ใช้วัดแรง น้าหนักของวัตถุชั่งได้จากเครื่องชั่งสปริง ซึ่งทาได้โดยใช้มือจับที่
บริเวณหูจับ จากนั้นนาวัตถุที่จะชั่งมาเกี่ยวที่ขอเกี่ยว หันด้านที่มีสเกลเข้าหาตนเองยกเครื่องชั่งขึ้นให้อยู่ใน
ระดับสายตา อ่านค่าจากสเกลของเครื่องชั่งสปริงโดยให้หมุดอยู่ที่ระดับสายตา สังเกตที่หมุดซึ่งมีเครื่องหมาย +
ว่าเส้นแนวนอนอยู่ตรงกับค่าเท่าใด มวลและน้าหนักของวัตถุมีความสัมพันธ์กัน มวลมากขึ้นน้าหนักก็จะมาก
ขึ้น
มวลเป็นสมบัติในการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ มวลสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนทีข่ องวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
5.2 ความสามารถในการคิด
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ทสี่ ัมพันธ์กับมวลของวัตถุ
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน

๒๗๑
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูถามคาถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้ว ดังนี้
1.1 การที่วัตถุมีมวลแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ๆ อย่างไร
(วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย)
2. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวกับมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ในชีวิตประจาวัน (นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง เช่น การเลื่อนโต๊ะที่มีขนาดใหญ่และ
เก้าอี้ให้เคลื่อนที)่
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
3. นักเรียนทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
4. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับมวล น้าหนัก แรงโน้มถ่วง ความสัมพันธ์ของมวลและน้าหนัก และ
ความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยใช้คาถาม ดังนี้
4.1 หากครูมีกล้วย 1 ลูก มวลของกล้วยคือส่วนใดบ้าง (ทุกส่วนของกล้วย)
4.2 กล้วยลูกนี้มีน้าหนักหรือไม่ เพราะเหตุใด (มี เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อมวลของ
กล้วย)
4.3 ถ้าต้องการทาให้มวลของกล้วยเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น ทาให้มวลลดลง ต้องทาอย่างไร
(ลดมวลโดยปอกเปลือกกล้วย หรือกินบางส่วนของผลกล้วย)
4.4 เมื่อมวลของกล้วยเปลี่ยนแปลงไป น้าหนักของกล้วยจะเป็นอย่างไร (น้าหนักจะเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย)
4.5 ถ้าอยากให้น้าหนักของกล้วยลดลง โดยที่มวลของกล้วยยังเท่าเดิม นักเรียนมีวิธีการ
ทาอย่างไร (นากล้วยไปชั่งน้าหนักในบริเวณที่ห่างจากศูนย์กลางโลกมาก ๆ เช่น บริเวณ
เส้นศูนย์สูตร หรือในอวกาศ)
4.6 ครูแสดงภาพประกอบ แล้วถามคาถามว่า “ถ้ามีกล่องใส่กล้วย 2 กล่อง กาลังไถลลงมาตาม
พื้นเอียง กล่องที่ 1 มีมวล 50 กิโลกรัม กล่องที่ 2 มีมวล 35 กิโลกรัม ถ้านักเรียนต้องการ
หยุดกล่องทั้งสองกล่อง นักเรียนต้องออกแรงกระทาต่อกล่องแต่ละใบเท่ากันหรือไม่
อย่างไร” (ต้องออกแรงในการหยุดกล่องแต่ละใบต่างกัน โดยต้องออกแรงหยุดกล่องมีมวล
50 กิโลกรัม มากกว่ากล่องที่มีมวล 35 กิโลกรัม เพราะวัตถุที่มีมวลมาก จะเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย)
หมายเหตุ ในช่วงของการทบทวนความรู้ที่เรียนผ่านมา ครูควรพิจารณาโดยจัดสรรเวลาให้
เพียงพอต่อการทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้
ขั้นสรุป (เวลำ 10 นำที)
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับน้าหนัก และมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

๒๗๒
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับน้าหนัก และมวลกับการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุว่า
มวล คือ ปริมาณเนื้อทั้งหมดของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุ มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม
น้าหนัก คือ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุ จึงทาให้วัตถุมีน้าหนัก มีหน่วยเป็นนิวตัน
แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงไม่สัมผัสที่สามารถดึงดูดให้วัตถุตกลงสู่พื้น แรงโน้มถ่วงของโลก
แต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์กลางโลก
เครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ใช้วัดแรง น้าหนักของวัตถุชั่งได้จากเครื่องชั่งสปริง มวลและน้าหนัก
ของวัตถุมีความสัมพันธ์กัน โดยมวลมากขึ้น น้าหนักก็จะมากขึ้น
มวลสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยกว่า
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ หน้า 103
8.2 กล้วย 2 ลูก
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
9.1 การทาใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ หน้า 103
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ด้วยการตอบคาถามในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๗๓
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 31 เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวลกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน............................................................................................................................. ...........
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๒๗๔

เฉลยใบงำน

๒๗๕

๒๗๖

ขวดทีใ่ ส่ทรำยทั้งสองใบมีมวลแตกต่ำงกัน ขวดที่มีทรำยเต็มขวดจะมีมวล
มำกกว่ำขวดที่มีทรำย 1/5 ของขวด

ขวดที่มีทรำยเต็มขวดเคลื่อนที่ได้ยำกกว่ำ รู้ได้จำกต้องออกแรงมำกกว่ำใน
กำรแตะข้ำงขวดให้เริ่มเคลื่อนที่

ขวดที่มีทรำยเต็มขวดหยุดยำกกว่ำ รู้ได้จำกต้องออกแรงมำกกว่ำในกำร
ต้ำนขวดให้หยุด

กำรทำให้ขวดที่มีทรำยเต็มขวดหรือมีมวลมำกเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่
จำกหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ หรือทำให้ขวดที่เคลื่อนที่มำแล้วหยุดนิ่ง จะต้องใช้
แรงมำกกว่ำขวดที่มีทรำยน้อยหรือมีมวลน้อย
มวลมีควำมสัมพันธ์กับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ และมวลมี
ควำมสัมพันธ์กับน้ำหนักของวัตถุ

๒๗๗

รถบรรทุกจะหยุดได้ยำกกว่ำ เพรำะรถบรรทุกมีมวลมำกกว่ำ จึงเปลี่ยนแปลง
กำรเคลื่อนที่ได้ยำกกว่ำ

๒๗๘

แรงที่ใช้โยนลูกบอลแต่ละลูกแตกต่ำงกัน โดยต้องออกแรงเพื่อโยนลูกบอล
C มำกที่สุด เพรำะมีมวลมำกที่สุด และออกแรงโยนลูกบอล A และ B
น้อยลง ตำมมวลที่น้อยลงมำ ตำมลำดับ

๒๗๙

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
แสง

๒๘๐

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
แสง
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรฐำน ว ๒.๓
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๒.๓ ป.๔/๑ จาแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง โดยใช้ลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์

๒๘๑

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ แสง
เมื่อแสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุต่าง ๆ แสงจะสามารถผ่านวัตถุแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน

วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้ เรียกว่า วัตถุทึบแสง วัตถุที่แสงผ่านได้ เรียกว่า ตัวกลางของแสง

การจาแนกตัวกลางของแสงตามเกณฑ์การมองเห็นแสง เมื่อมองผ่านตัวกลางนั้น จาแนกได้ ๒ ประเภท คือ
ตัวกลางโปร่งใส และตัวกลางโปร่งแสง

เมื่อมองผ่านตัวกลางโปร่งใส จะมองเห็นแสงชัดเจน แต่เมื่อมองผ่านตัวกลางโปร่งแสง
จะมองเห็นแสงไม่ชัดเจน

๒๘๒

ตัวอย่ำงโครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ แสง

แผนการจัดการเรียนรู้
การมองเห็นแสงเมื่อมอง
ผ่านวัตถุต่าง ๆ
(๔ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
(ตัวกลางของแสง)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
แสง
(๔ ชั่วโมง)

หมำยเหตุ : โครงสร้างเวลานี้เป็นตัวอย่างสาหรับในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมกับวันและเวลา

๒๘๓
หน่วยย่อยที่ ๑ ตัวกลำงของแสง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
จำนวนเวลำเรียน ๔ ชั่วโมง

ชื่อหน่วย แสง
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๔ แผน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระสำคัญของหน่วย
เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้น จะทาให้การมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจาแนก
วัตถุที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใสซึ่งทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงทาให้มองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทาให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มำตรฐำน
มำตรฐำน ว ๒.๓
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลั งงาน พลั งงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติข องคลื่ น ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้อ งกับเสี ยง แสง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว ๒.๓ ป.๔/๑ จาแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง โดยใช้ลักษณะ
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์

๒๘๔
ลำดับกำรเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ ตัวกลำงของแสง

เมื่อแสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุต่าง ๆ แสงจะสามารถผ่านวัตถุแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน

วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้ เรียกว่า วัตถุทึบแสง วัตถุที่แสงผ่านได้ เรียกว่า ตัวกลางของแสง

การจาแนกตัวกลางของแสงตามเกณฑ์การมองเห็นแสง เมื่อมองผ่านตัวกลางนั้นจาแนกได้ ๒ ประเภท
คือ ตัวกลางโปร่งใส และตัวกลางโปร่งแสง

เมื่อมองผ่านตัวกลางโปร่งใส จะมองเห็นแสงชัดเจน แต่เมื่อมองผ่านตัวกลางโปร่งแสง จะมองเห็น
แสงไม่ชัดเจน

โครงสร้ำงของหน่วยย่อยที่ ๑ ตัวกลำงของแสง
หน่วยกำรเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แสง

ชื่อหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๑ ตัวกลางของ
แสง

จำนวน
(ชั่วโมง)
๔

ชื่อแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้
การมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่าน
วัตถุที่นามากั้น
แสง

จำนวนชั่วโมง
๔

๒๘๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 32
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 ตัวกลำงของแสง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (1)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลั งงาน ปฏิสั มพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายลักษณะของแหล่งกาเนิดแสงและการมองเห็น
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
แหล่งกาเนิดแสงมีทั้งแหล่งกาเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และแหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์
สร้างขึ้น การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงจะแตกต่างกัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
แหล่งกาเนิดแสง คือ สิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ ซึ่งมีทั้งแหล่งกาเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น
ดวงอาทิตย์ หิ่งห้อย และแหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น กองไฟ ไฟฉายที่เปิดอยู่ เทียนไขที่จุดแล้ว
การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาเข้าตาผู้สังเกตโดยตรง
ส่วนการมองเห็นวัตถุที่เป็นไม่แหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนเข้าตาผู้สังเกต

๒๘๖
ทักษะ/ กระบวนกำร
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
- การสร้างแบบจาลอง
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- จาแนกวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมโดยให้นักเรียนสังเกตรูปเสือ เพื่อหาว่าในรูปนั้นมีเสือทั้งหมดกี่ตัว จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
1.1 นักเรียนเห็นหน้าเสือทั้งหมดกี่ตัว (13 ตัว)
1.2 นักเรียนมองเห็นเสือที่อยู่ในรูปได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เพราะมีแสงไฟในห้อง
ช่วยในการมองเห็น)
1.3 ถ้านารูปนี้ไปวางไว้ในห้องมืดสนิทที่ไม่มีแสงเลย นักเรียนจะมองเห็นเสือในรูปอยู่หรือไม่ (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ไม่เห็น เพราะไม่มีแสง)
1.4 เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีตา มีแสง)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูนารูปวัตถุหลาย ๆ ชนิด ทั้งที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสง มาให้นักเรียนจาแนก
ออกเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
2.1 แหล่งกาเนิดแสงคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ หากนักเรียนตอบไม่ได้ ครูให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดแสงว่า เป็นสิ่งที่มีแสงในตัวเอง)

๒๘๗
2.2 มีสิ่งใดบ้างที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง (ดวงอาทิตย์ หิ่งห้อย แมงกะพรุน เห็ดเรืองแสงหลอดไฟที่เปิดอยู่
เทียนไขที่กาลังถูกจุด เป็นต้น)
2.3 แหล่งกาเนิดแสงมีกี่ประเภท (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ หากนักเรียนตอบไม่ได้ ครูให้ความรู้
เพิ่มเติมว่า แหล่งกาเนิดแสงมี 2 ประเภท คือ แหล่งกาเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น)
2.4 ดวงจันทร์เป็นแหล่งกาเนิดแสงหรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่ เพราะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่
ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์)
3. ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง โดยนาแหล่งกาเนิดแสง
เช่น เทียนไขที่จุดไฟมาวางไว้กลางห้องแล้วใช้คาถามดังนี้
3.1 ใครมองเห็นเปลวเทียนไขบ้าง (ทุกคน)
3.2 จากการสังเกต แสงออกจากแหล่งกาเนิดแสงในทิศทางใดบ้าง รู้ได้อย่างไร (ทุกทิศทาง เพราะคนที่
อยู่รอบ ๆ เทียนไขทุกคนสามารถสังเกตเห็นเปลวเทียนไขได้)
3.3 แสงที่ออกจากแหล่งกาเนิดแสงมีลักษณะอย่างไร นักเรียนจะมีวิธีการอธิบายการเคลื่อนที่ของแสง
อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น ออกทุกทิศทาง อธิบายได้โดยใช้ลูกศร) ครูชักชวนนักเรียนเขียน
แผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสงบนกระดาน
3.4 แสงที่ออกจากแหล่งกาเนิดแสงมีลักษณะอย่างไร (แสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกาเนิดแสงเป็นเส้นตรง
ในทุกทิศทาง) หากนักเรียนตอบไม่ได้ครูอาจนาวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงออกจาก
แหล่งกาเนิดแสงมาให้นักเรียนสังเกตประกอบการอภิปรายคาตอบ
3.6 นักเรียนมองเห็นเปลวเทียนไขได้อย่างไร (แสงจากเปลวเทียนไขเคลื่อนที่มาเข้าตาผู้สังเกตโดยตรง)
ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้การวาดดวงตา ลงในแผนภาพข้อ 3.3
3.7 การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงเหมือนหรือแตกต่างจากการมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
4. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง โดยใช้วิธีการดังนี้
4.1 นากระดาษมาพับเป็นทรงกระบอกแล้วนามาครอบตัวอักษรในใบงาน โดยตั้งทรงกระบอกให้ตรง
ปลายด้านล่างของทรงกระบอกแนบสนิทกับใบงาน แล้วใช้ตาแนบกับปลายทรงกระบอกด้านบน
โดยไม่ให้มีแสงเข้าไปในทรงกระบอก สังเกตตัวอักษร บันทึกผลการมองเห็น
4.2 เอียงปลายด้านล่างของทรงกระบอกเล็กน้อย สังเกตตัวอักษรอีกครั้ง บันทึกผลการมองเห็น
4.3 วาดแหล่งกาเนิดแสงและลูกศรแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงที่ทาให้มองเห็นตัวอักษรในใบงาน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
5.1 เมื่อวางทรงกระบอกแนบกับใบงาน นักเรียนมองเห็นตัวอักษรหรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่เห็น เพราะ
เราไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อไม่มีแสง)
5.2 เมื่อเอียงทรงกระบอกเล็กน้อย นักเรียนมองเห็นตัวอักษรหรือไม่ เพราะเหตุใด (เห็น เพราะแสง
สามารถผ่านเข้ามาได้ ทาให้แสงจากแหล่งกาเนิดแสงมากระทบตัวอักษรแล้วสะท้อนเข้าตา เราจึง
สามารถมองเห็นตัวอักษรได้)

๒๘๘
6. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาวาดแผนภาพแสดงการมองเห็นบนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้คาถาม ดังนี้
6.1 แหล่งกาเนิดแสงในแผนภาพนี้คืออะไร (หลอดไฟ)
6.2 วัตถุที่สังเกตคืออะไร (ตัวอักษรในใบงาน)
6.3 ผลการวาดแผนภาพแสดงการมองเห็นบนกระดานเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่ อย่างไร (นักเรียน
ตอบตามผลการทากิจกรรมของตนเอง)
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดแสง
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- สิ่งที่ให้แสงสว่างในตัวเองได้จัดเป็นแหล่งกาเนิดแสง ซึ่งมีทั้งแหล่งกาเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และแหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แสงออกจากแหล่งกาเนิดแสงในทุกทิศทาง เป็นเส้นตรง
- การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงเดินทางมาเข้าตา
ผู้สังเกตโดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสงเดินทางไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาผู้สังเกต
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบความรู้เรื่องแหล่งกาเนิดแสง
8.2 รูปเสือ
8.3 เทียนไข 1 เล่ม
8.4 วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงออกจากแหล่งกาเนิดแสง
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- ใบงาน เรื่องการมองเห็นวัตถุ (ทาเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อ 60 พรรษา)
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องแสงและการมองเห็นแสงด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียนและในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๒๘๙
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (1)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
สิ่งที่ประเมิน
การสังเกต
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
การสร้างแบบจาลอง

1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน

รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงและวัตถุ
ที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
ด้วยตนเอง โดยไม่เพิ่มความ
คิดเห็น
การลงความเห็น
สามารถเพิ่มเติมความ
จากข้อมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลได้ว่า
มีสิ่งใดบ้างเป็นแหล่งกาเนิด
แสงและเป็นแหล่งกาเนิด
แสงประเภทใดได้ด้วย
ตนเอง

พอใช้ (2)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงและวัตถุที่
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสงได้จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อื่น

ปรับปรุง (1)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุ
ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและ
วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกาเนิด
แสงได้บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น สามารถเพิ่มเติมความ
เกี่ยวกับข้อมูลได้มีสิ่งใดบ้าง คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลได้
เป็นแหล่งกาเนิดแสงและเป็น บางส่วนว่ามีสิ่งใดบ้างเป็น
แหล่งกาเนิดแสงประเภทใด แหล่งกาเนิดแสงและเป็น
โดยอาศัยคาแนะนาของครู แหล่งกาเนิดแสงประเภทใด
หรือผู้อื่น
แม้จะได้รับคาแนะนาจาก
ผู้อื่น

๒๙๐
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การตีความหมาย สามารถตีความหมายข้อมูล
ข้อมูลและลง
จากการทากิจกรรมได้อย่าง
ข้อสรุป
ถูกต้องว่า การมองเห็นวัตถุ
ที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงเกิด
เมื่อแสงจากวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มา
เข้าตาผู้สังเกตโดยตรง
ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่
เป็นแหล่งกาเนิดแสง
เกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่ไป
กระทบวัตถุ แล้วสะท้อนเข้า
สู่ตาผู้สังเกต ได้ด้วยตนเอง

การสร้าง
แบบจาลอง

สามารถวาดแผนภาพโดยใช้
ลูกศรแสดงการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ด้วยตนเอง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการทากิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องว่า การมองเห็นวัตถุที่
เป็นแหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อ
แสงจากวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนทีม่ า
เข้าตาผู้สังเกตโดยตรง
ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสง
เคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาผู้สังเกต
โดยอาศัยการชี้แนะจากครู
และผู้อื่น

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการทากิจกรรมได้ว่า
การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อ
แสงจากวัตถุที่เป็น
แหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่
มาเข้าตาผู้สังเกตโดยตรง
ส่วนการมองเห็นวัตถุที่
ไม่เป็นแหล่งกาเนิดแสง
เกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่ไป
กระทบวัตถุ แล้วสะท้อน
เข้าสู่ตาผู้สังเกตได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น
สามารถวาดแผนภาพโดย
ใช้ลูกศรแสดงการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้จะได้รับ
คาแนะนาจากผู้อื่น

สามารถวาดแผนภาพโดยใช้
ลูกศรแสดงการมองเห็น
สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องโดย
อาศัย คาแนะนาของครูหรือ
ผู้อื่น

๒๙๑
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 32 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (1)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน............................................................................................................................. ...........
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง............................................................................................................................. ........................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๒๙๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 33
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 ตัวกลำงของแสง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (2)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลั งงาน ปฏิสั มพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- สังเกตและจาแนกวัตถุที่นามาใช้กั้นแสงตามลักษณะการมองเห็นแสงเมื่อมองผ่านวัตถุนั้น ๆ
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่นามากั้นแสง การมองเห็นจะแตกต่างกัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุต่างชนิดกันที่นามากั้นแสง จะทาให้การมองเห็นแตกต่างกัน โดยวัตถุ
ที่นามากั้นแสงบางชนิดสามารถทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน บางชนิดสามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน
บางชนิดทาให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การสังเกต
- การจาแนกประเภท
- การลงความเห็นจากข้อมูล
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- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบลักษณะการมองเห็นและจาแนกวัตถุที่นามาใช้กั้นแสงตามลักษณะการมองเห็นแสง
เมื่อมองผ่านวัตถุนั้น
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูติดรูปตัวการ์ตูนบนกระดานแล้วให้นักเรียนร่วมกันสังเกต พร้อมตั้งคาถามดังนี้
1.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบนกระดาน (รูปการ์ตูน)
1.2 ถ้าครูนากระดาษมาปิดหน้ารูปดังกล่าว นักเรียนยังสามารถมองเห็นรูปการ์ตูนได้หรือไม่
เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
1.3 ถ้าครูนาวัตถุอื่น ๆ มาปิดรูปแทนกระดาษ นักเรียนคิดว่าการมองเห็นรูปการ์ตูนจะแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1 ลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไร
เมื่อมีวัตถุมากั้นแสง จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจโดยใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร (การมองเห็นแสงไฟฉายเมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ)
2.2 ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใด (การสังเกตและการจาแนกประเภท)
2.3 เมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทาอะไรได้ (จาแนกวัตถุโดยใช้การมองเห็นแสงไฟฉาย
เป็นเกณฑ์)
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3. ครูให้นักเรียนอ่านวัสดุอุปกรณ์ (ถ้านักเรียนยังไม่รู้จักวัสดุอุปกรณ์ชิ้นใด ครูอาจแสดงวัสดุอุปกรณ์
ชิ้นนั้น) และอ่านวิธีการทากิจกรรมข้อ 1-3 แล้วครูตรวจสอบความเข้าใจในการทากิจกรรม โดยใช้
คาถามดังต่อไปนี้
3.1 นักเรียนต้องทาอะไรเป็นลาดับแรก (สังเกตและอภิปรายลักษณะของวัตถุต่าง ๆ)
3.2 เมื่อสังเกตและอภิปรายลักษณะของวัตถุต่าง ๆ แล้ว นักเรียนต้องทากิจกรรมอย่างไร (จับคู่กัน
แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยนักเรียนคนที่ 1 ฉายไฟฉายไปด้านหน้าตรง ๆ แล้วให้นักเรียนคนที่
2 ซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนาวัตถุทีละอย่างขึ้นมาบังแสงไฟฉาย สังเกตแสงไฟฉายผ่านวัตถุแต่ละ
อย่างที่นามาบัง)
3.3 เมื่อนักเรียนสังเกตการมองเห็นแสงของไฟฉายผ่านวัตถุต่าง ๆ แล้ว นักเรียนต้องทาอะไรต่อ
(จาแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมองเห็นแสงผ่านวัตถุเป็นเกณฑ์)
3.4 จะมีวิธีการสังเกตได้อย่างไรว่าการมองเห็นแสงไฟฉายชัดเจนหรือไม่ชัดเจน (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง โดยครูอาจสาธิตหรืออธิบายให้เห็นความแตกต่างของการมองเห็นแสง
จากไฟฉาย โดยการมองเห็นแสงไฟฉายชัดเจน สังเกตได้จากการมองเห็นแสงแบบไม่มัว สว่างชัด
ส่วนการมองเห็นแสงไฟฉายไม่ชัดเจน สังเกตได้จากการมองเห็นแสงไฟฉายสลัว หรือมัว หรือ
เห็นขอบเบลอ)
3.5 วัตถุที่นักเรียนต้องทากิจกรรมมีกี่ชนิด อะไรบ้าง (มี 8 ชนิด ได้แก่ แผ่นไม้ กระจกใส กระจกเงา
แว่นกันแดด ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว กระดาษแข็งสี กระดาษไข แผ่นพลาสติกใส)
3.6 นักเรียนต้องหาวัตถุอื่นเพิ่มอีกกี่ชนิด อะไรบ้าง (2 ชนิด ชนิดของวัตถุขึ้นอยู่กับสิ่งที่นักเรียน
เลือก) จากนั้นครูให้นักเรียนบันทึกวัตถุอื่นที่สนใจลงใบงาน
4. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 1 ลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง โดยย้าว่าให้
นักเรียนสังเกตความชัดเจนของแสงไฟฉายเมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ และบันทึกผลในตาราง 1 ใบงาน
01 ลักษณะการมองเห็นเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง และให้นักเรียนแต่ละคู่สลับกันทากิจกรรมและบันทึก
ผลการทากิจกรรมของตนเอง
5. ครูให้นักเรียนจาแนกวัตถุต่าง ๆ ตามความชัดเจนในการมองเห็นแสงไฟฉายเมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ
และบันทึกผลในตาราง 2 ของใบงาน 01
6. ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอผลการทากิจกรรม จากนั้นร่วมกันอภิปราย โดยใช้คาถามต่อไปนี้
6.1 นักเรียนจาแนกวัตถุโดยใช้เกณฑ์ใด (การมองเห็นแสงผ่านวัตถุนั้น ๆ)
6.2 เมื่อมองผ่านวัตถุใดแล้วเห็นแสงไฟฉายไม่ชัดเจน (ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว กระดาษไข)
6.3 เมื่อมองผ่านวัตถุใดแล้วไม่เห็นแสงไฟฉาย (แผ่นไม้ กระจกเงา กระดาษแข็งสี)
6.4 เมื่อมองผ่านวัตถุใดแล้วเห็นแสงไฟฉายได้อย่างชัดเจน (กระจกใส แว่นกันแดด แผ่นพลาสติกใส)
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นแสง
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8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นแสงว่า เมื่อเรามองแสง
จากแหล่งกาเนิดแสงโดยมองผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่นามากั้นแสง จะมองเห็นแสงจากแหล่งกาเนิดแสงได้
แตกต่างกัน สามารถจาแนกวัตถุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วัตถุที่ทาให้เรามองไม่เห็นแสงจาก
แหล่งกาเนิดแสง วัตถุที่ทาให้เรามองเห็นแสงจากแหล่งกาเนิดแสงได้แต่ไม่ชัดเจน และวัตถุที่ทาให้เรา
มองเห็นแสงจากแหล่งกาเนิดแสงได้ชัดเจน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
- ใบงาน 01 ลักษณะการมองเห็นเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง หน้า 111
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
- ใบงาน 01 ลักษณะการมองเห็นเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง หน้า 111
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากันแสงด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียน
และในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
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แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (2)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
สิ่งที่ประเมิน
การสังเกต
การจาแนกประเภท
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน

รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะการ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุ
ที่นามากั้นแสงได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง โดยไม่
เพิ่มความคิดเห็น
การจาแนกประเภท

พอใช้ (2)

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
ในการ รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะการ
มองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามา
กั้นแสง ได้อย่างถูกต้องโดย
อาศัยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น
สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่นามา สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่นามา
กั้นแสง โดยใช้ลักษณะการ กั้นแสง โดยใช้ลักษณะการ
มองเห็นเมื่อมีวัตถุมากั้น
มองเห็นเมื่อมีวัตถุมากั้น
แสงเป็นเกณฑ์ ได้อย่าง
แสงเป็นเกณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตัวเอง
ถูกต้อง โดยต้องอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นหรือ
เพิ่มเติมความคิดเห็น

ปรับปรุง (1)
สามารถใช้ประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้น
แสงได้ถูกต้องบางส่วน แม้จะ
ได้รับ คาแนะนาจากผู้อื่น

สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่นามา
กั้นแสง โดยใช้ลักษณะการ
มองเห็นเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง
เป็นเกณฑ์ ได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้ว่าครูหรือผู้อื่น
ช่วยแนะนาหรือชี้แนะ
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ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็น
สามารถเพิ่มเติมความ
จากข้อมูล
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
จาแนกวัตถุที่นามากั้นแสง
ตามเกณฑ์การมองเห็นผ่าน
วัตถุที่นามากั้นแสงว่าวัตถุ
กลุ่มใดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ไม่ชัดเจน และมอง
ไม่เห็นได้ถูกต้องด้วยตนเอง

พอใช้ (2)

สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
จาแนกวัตถุที่นามากั้นแสง
ตามเกณฑ์การมองเห็นผ่าน
วัตถุที่นามากั้นแสงว่าวัตถุ
กลุ่มใดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ไม่ชัดเจน และมอง
ไม่เห็นได้ถูกต้องโดยอาศัย
คาแนะนาของครูหรือผู้อื่น
การตีความหมาย
สามารถตีความหมายข้อมูล สามารถตีความหมายข้อมูล
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการทากิจกรรมได้ว่า
จากการทากิจกรรมได้ว่า
เมื่อใช้ลักษณะการมองเห็น เมื่อใช้ลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามา สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามา
กั้นแสง สามารถจาแนก
กั้นแสง สามารถจาแนก
วัตถุเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
วัตถุที่นามากั้นแสงแล้วทา วัตถุที่นามากั้นแสงแล้วทา
ให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ชัดเจน ไม่ชัดเจน หรือมอง ชัดเจน ไม่ชัดเจน หรือมอง
ไม่เห็น ได้ถูกต้องด้วย
ไม่เห็น ได้ถูกต้องจากการ
ตนเอง
ชี้แนะจากครู และผู้อื่น

ปรับปรุง (1)
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการจาแนกวัตถุที่
นามากั้นแสง ตามเกณฑ์การ
มองเห็นผ่านวัตถุที่นามากั้น
แสงว่าวัตถุกลุ่มใดสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ชัดเจน
และมองไม่เห็นได้ถูกต้อง
แม้จะได้รับ คาแนะนาจาก
ผู้อื่น
สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการทากิจกรรมได้ว่า
เมื่อใช้ลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้น
แสง สามารถจาแนกวัตถุเป็น
กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุที่
นามากั้นแสงแล้วทาให้
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน
ไม่ชัดเจน หรือมองไม่เห็น
ได้ถูกต้องบางส่วน แม้จะ
ได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น

๒๙๘
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 33 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (2)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๒๙๙
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 34
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 ตัวกลำงของแสง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (3)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลั งงาน ปฏิสั มพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- อภิปรายเกี่ยวกับตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
3. สำระสำคัญ
เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง จะทาให้การมองเห็นต่างกัน จึงจาแนกวัตถุที่ นามา
กั้นแสงได้เป็น วัตถุทึบแสงและตัวกลางของแสง
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง จะทาให้การมองเห็นต่างกัน จึงจาแนกวัตถุที่ นามา
กั้นแสงได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ วัตถุทึบแสง คือ วัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ ทาให้ มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่หลัง
วัตถุนั้น และตัวกลางของแสง คือ วัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวกลางโปร่งใส เป็น
วัตถุที่เมื่อนามากั้นแสงแล้วก็ยังทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่หลังวัตถุนั้นได้ชั ดเจน และตัวกลางโปร่งแสงเป็น
วัตถุที่เมื่อนามากั้นแสงแล้วทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่หลังวัตถุนั้นได้แต่ไม่ชัดเจน

๓๐๐
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- อภิปรายเกี่ยวกับตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางานกลุ่มร่วมกัน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางานกลุ่มร่วมกัน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูทบทวนกิจกรรมที่ 1 ลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง ที่นักเรียนได้ทาไปแล้ว
โดยใช้คาถามดังนี้
1.1 วัตถุที่นักเรียนนามากั้นแสงมีอะไรบ้าง (แผ่นไม้ กระจกใส กระจกเงา แว่นกันแดด ถุงพลาสติกมี
หูหิ้ว กระดาษแข็งสี กระดาษไข แผ่นพลาสติกใส)
1.2 เมื่อนาวัตถุดังกล่าวมากั้นแสง ผลการสังเกตของนักเรียนเป็นอย่างไร (เมื่อนาวัตถุดังกล่าวมากั้นแสง
ผลการสังเกตจะแตกต่างกัน โดยวัตถุบางชนิดทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ หลังวัตถุที่นามากั้นได้ชัดเจน
ไม่ชัดเจน และมองไม่เห็นเลย)
1.3 จากลักษณะการมองเห็นเมื่อนาวัตถุดังกล่าวมากั้น นักเรียนจะจาแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มได้อย่างไร
(จาแนกโดยใช้การมองเห็นแสงไฟฉายเป็นเกณฑ์ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ วัตถุที่ทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ
หลังได้ชัดเจน ไม่ชัดเจน และมองไม่เห็นเลย)
1.4 นักเรียนรู้หรือไม่ว่าวัตถุต่าง ๆ ตามกลุ่มที่ได้จาแนกมีชื่อเรียกว่าอย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง ซึ่งนักเรียนอาจตอบไม่ได้ในตอนนี้ ครูชักชวนนักเรียนมาหาความรู้ในใบความรู้)

๓๐๑
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูให้นักเรียนอ่านวิธีการทากิจกรรมที่ 1 ลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง
ข้อที่ 4 ครูตรวจสอบความเข้าใจโดยใช้คาถามว่า นักเรียนต้องทาอะไรบ้าง (อ่านใบความรู้เรื่อง
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นแสง แล้วร่วมกันอภิปรายแล้วตอบคาถาม)
3. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นแสง แล้วครูอภิปราย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คาถามดังต่อไปนี้
3.1 เราใช้เกณฑ์ใดในการจาแนกวัตถุที่นามากั้นแสง (ใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามา
กั้นแสง)
3.2 วัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้เรียกว่าอะไร (วัตถุทึบแสง)
3.3 วัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าอะไร (ตัวกลางของแสง)
3.4 ตัวกลางของแสงมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (มี 2 ประเภท ได้แก่ ตัวกลางโปร่งแสง และตัวกลาง
โปร่งใส)
3.5 ตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสงมีลักษณะเหมือนและต่างกันอย่างไร (ทั้งตัวกลางโปร่งใสและ
ตัวกลางโปร่งแสงเป็นวัตถุที่แสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เหมือนกัน แต่ต่างกันที่เมื่อมองผ่านวัตถุที่
เป็นตัวกลางตัวกลางโปร่งใสจะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจน ส่วนเมื่อมองผ่านวัตถุที่
เป็นตัวกลางตัวกลางโปร่งแสงจะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังได้แต่ไม่ชัดเจน)
4. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างวัตถุที่เป็นตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
5. ครูให้นักเรียนตอบคาถามหลังกิจกรรม
ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับตัวกลางของแสง
และวัตถุทึบแสง
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสงว่า เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุ
ต่างชนิดกันมากั้น จะทาให้การมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจาแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็นตัวกลาง
โปร่งใสซึ่งทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงทาให้มองเห็นสิ่งต่าง
ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นได้แต่ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทาให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 ใบความรู้ เรื่องการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นแสง หน้า 109
8.2 ใบงาน 01 ลักษณะการมองเห็นเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง หน้า 113-114

๓๐๒
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากันแสงด้วยการตอบคาถามในชั้นเรียน
และในใบงาน (K)
10.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (P)
10.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๓๐๓
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (3)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
สิ่งที่ประเมิน
การลงความเห็นจากข้อมูล
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน

รวมคะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
ทักษะกระบวนกำร
ดี (3)
ทำงวิทยำศำสตร์
การลงความเห็น
สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
จากข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะการ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุ
ที่นามากั้นแสงได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง

การตีความหมาย
สามารถตีความหมายข้อมูล
ข้อมูลและลงข้อสรุป จากการทากิจกรรมได้ว่า
เมื่อใช้การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ
ผ่านวัตถุที่นามากั้นแสง
สามารถจาแนกวัตถุที่มากั้น
ออกเป็นตัวกลางโปร่งใส
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุ
ทึบแสงได้อย่างถูกต้องด้วย
ตนเอง

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถเพิ่มเติมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล
ลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุ
ที่นามากั้นแสงได้ถูกต้อง
โดยอาศัยคาแนะนาของ
ครูหรือผู้อื่น
สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการทา
กิจกรรมได้ว่า เมื่อใช้
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ
ผ่านวัตถุที่นามากั้นแสง
สามารถจาแนกวัตถุที่มา
กั้นออกเป็นตัวกลาง
โปร่งใส ตัวกลาง
โปร่งแสง และวัตถุทึบ
แสงได้อย่างถูกต้องโดย
อาศัย การชี้แนะจากครู
และผู้อื่น

สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะการ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุ
ที่นามากั้นแสงได้ถูกต้องบางส่วน
แม้จะได้รับคาแนะนาจากครู
หรือผู้อื่น
สามารถตีความหมายข้อมูลจาก
การทากิจกรรมได้ว่าเมื่อใช้การ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่
นามากั้นแสงสามารถจาแนก
วัตถุที่มากั้นออกเป็นตัวกลาง
โปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และ
วัตถุทึบแสงได้ถูกต้องบางส่วน
แม้จะได้รับคาแนะนาจากผู้อื่น

๓๐๔

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 34 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (3)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๓๐๕
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 35
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 ตัวกลำงของแสง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (4)
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลั งงาน ปฏิสั มพัน ธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- อธิบายความหมายและบรรยายลักษณะการมองเห็นผ่านตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
- จาแนกวัตถุที่นามาใช้กั้นแสงตามลักษณะการมองเห็นแสง เมื่อมองผ่านวัตถุนั้น ๆ
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
- มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ช่วยเหลือในการทางาน
3. สำระสำคัญ
แสงสามารถเคลื่อนที่ผ่านวัตถุแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน ทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้น ได้
แตกต่างกัน
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุต่างชนิดที่นามากั้นแสง จะมองเห็นได้แตกต่างกัน บางชนิดสามารถ
มองเห็นวัตถุได้ชัดเจน บางชนิดสามารถมองเห็นวัตถุได้แต่ไม่ชัดเจน บางชนิดไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้
จึงจาแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ซึ่งเมื่อนามากั้นแล้วก็ยังทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่หลังวัตถุ
นั้นได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทาให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่หลังวัตถุนั้น

๓๐๖
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
5.2 ความสามารถในการคิด
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางาน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 10 นำที)
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม โดยครูแจกบัตรภาพวัตถุที่แตกต่างกันคนละ 1 บัตรภาพ (เช่น กระจกเงา
ขวดพลาสติกใส กระดาษแข็ง แว่นกันแดดสีชา กระจกฝ้า แผ่นอะลูมิเนียม )
2. ครูให้ชี้แจงว่า ให้นักเรียนแต่ละคนจาแนกบัตรภาพที่ได้รับว่าเป็นตัวกลางของแสงหรือวัตถุทึบแสง
แล้วนาบัตรภาพมาติดบนกระดาน ภายในเวลา 2 นาที
3. นักเรียนแต่ละคนพิจารณาบัตรภาพแล้วนามาติดที่กระดาน ครูทาตาราง 2 ฝั่งบนกระดาน
4. ครูยังไม่เฉลยว่าบัตรภาพใดถูกต้อง
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
5. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
5.1 การจาแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มบนกระดานโดยใช้เกณฑ์ใด (ลักษณะการมองเห็นแสงผ่าน
วัตถุนั้น)
5.2 ตัวกลางของแสงคือวัตถุที่มีลักษณะอย่างไร (แสงเคลื่อนที่ผ่านได้)
5.3 วัตถุทึบแสงคือวัตถุที่มีลักษณะอย่างไร (แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้)
5.4 ตัวกลางของแสงสามารถจาแนกได้อีกหรือไม่ อย่างไร (ได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวกลาง
โปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง)

๓๐๗
5.5 นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการจาแนกตัวกลางของแสงออกเป็น 2 กลุ่ม (ความชัดเจนในการมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้น)
5.6 ตัวกลางโปร่งใสมีการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นเป็นอย่างไร (มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
หลังวัตถุนั้นได้ชัดเจน)
5.7 ตัวกลางโปร่งแสงมีการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นเป็นอย่างไร (มองเห็นสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่หลังวัตถุนั้นได้ไม่ชัดเจน)
5.8 วัตถุใดบ้างที่เป็นตัวกลางโปร่งใส (ขึ้นกับบัตรภาพวัตถุที่ครูนามา เช่น กระจกใส แว่นกันแดด
สีชา แผ่นพลาสติกใส)
5.9 วัตถุใดบ้างที่ตัวกลางโปร่งแสง (ขึ้นกับบัตรภาพวัตถุที่ครูนามา เช่น ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว
กระดาษไข กระจกฝ้า)
5.10 วัตถุใดบ้างที่เป็นวัตถุทึบแสง (ขึ้นกับบัตรภาพวัตถุที่ครูนามา เช่น แผ่นไม้ กระจกเงา และ
กระดาษแข็งสี)
6. ครูให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบผลการจาแนกบัตรภาพวัตถุอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละคนจาแนกถูกหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป (เวลำ 5 นำที)
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการมองเห็นผ่าน
ตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
8. ครูและนักเรียนทั้งชั้นร่วมกันสรุปเกี่ยวกับว่า เมื่อเรามองสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่นามากั้น การ
มองเห็นจะแตกต่างกัน สามารถจาแนกวัตถุที่นามากั้นได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- วัตถุที่เมื่อนามากั้นแล้วทาให้เรามองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่หลังวัตถุนั้น เรียกว่า วัตถุทึบแสง
- วัตถุที่เมื่อนามากั้นแล้วทาให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่หลังวัตถุนั้นได้แต่ไม่ชัดเจน เรียกว่า
ตัวกลางโปร่งแสง
- วัตถุที่เมื่อนามากั้นแล้วทาให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่หลังวัตถุนั้นได้ชัดเจน เรียกว่า ตัวกลาง
โปร่งใส
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
8.1 บัตรภาพ
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมินความรู้เรื่องการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากันแสงด้วยการตอบคาถามในใบงาน (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

๓๐๘
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 35 เรื่อง กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุที่นำมำกั้นแสง (4)
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง................................................................................................................................................................ .....
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน

๓๐๙

เฉลยใบงำน

๓๑๐

√
√
√
√
√
√
√
√
√
กระดำษลัง

๓๑๑

กระจกใส

ถุงพลำสติกมีหูหิ้ว

แผ่นไม้

แว่นกันแดด

กระดำษไข

กระจกเงำ

แผ่นพลำสติกใส

กระดำษแข็งสี
กระดำษลัง

๓๑๒

แผ่นไม้ กระจกเงำ กระดำษแข็งสี กระดำษลัง เพรำะแสงผ่ำนวัตถุเหล่ำนี้

ไม่ได้ โดยเมื่อมองแสงไฟฉำยผ่ำนวัตถุเหล่ำนี้ จะไม่เห็นแสงไฟฉำย

กระจกใส แว่นกันแดด แผ่นพลำสติกใส ถุงพลำสติกมีหูหิ้ว กระดำษไข
เพรำะแสงผ่ำนวัตถุเหล่ำนี้ได้ โดยเมื่อมองไฟฉำยผ่ำนวัตถุจะมองเห็นแสง

กระจกใส แว่นกันแดด แผ่นพลำสติกใส เรียกวัตถุนั้นว่ำ ตัวกลำงโปร่งใส

ถุงพลำสติกมีหูหิ้ว กระดำษไข เรียกวัตถุนั้นว่ำ ตัวกลำงโปร่งแสง

๓๑๓

วัตถุแต่ละชนิดเมื่อนำมำกั้นแสง จะทำให้มองเห็นแหล่งกำเนิดแสงแตกต่ำงกัน
ซึ่งจำแนกวัตถุที่นำมำกั้นแสงได้ ๓ กลุ่ม คือ ตัวกลำงโปร่งใส ตัวกลำงโปร่งแสง
และวัตถุทึบแสง

๓๑๔

แตกต่ำงกัน เมื่อมองแสงจำกแหล่งกำเนิดแสงผ่ำนกระจกใสจะเห็นชัดกว่ำ
เมื่อมองผ่ำนกระจกที่มีน้ำเกำะ

ตัวกลำงโปร่งใส
ตัวกลำงโปร่งแสง
เพื่อให้แสงผ่ำนได้ แต่ไม่ชัดเจน เพื่อป้องกัน
กำรมองเห็นจำกคนภำยนอก

๓๑๕

ตัวกลำงโปร่งใส เพรำะสำมำรถมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ได้ชัดเจน

ตัวกลำงโปร่งแสง เพรำะสำมำรถมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ได้ แต่ไม่ชัดเจน

๓๑๖
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 36
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 1
รำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว14101
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 แสง
หน่วยย่อยที่ 1 ตัวกลำงของแสง
แผนกำรเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง สรุปท้ำยบทเรียน
เวลำ 1 ชั่วโมง
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สำระที่ 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์
ป.4/2 จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล
ทีร่ วบรวมได้
ป.4/3 จาแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา
กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้านม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
สำระที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ป.4/2 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้าหนักของวัตถุ
ป.4/3 บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
มำตรฐำน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลั งงาน ปฏิสั มพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ป.4/1 จ าแนกวัต ถุเ ป็ น ตั ว กลางโปร่ง ใส ตั ว กลางโปร่ง แสง และวั ตถุทึ บแสง จากลั กษณะการ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

๓๑๗
2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
2.1 ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (K)
- ทดสอบท้ายบทเรียน
2.2 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
2.3 ด้ำนคุณลักษณะ เจตคติ ค่ำนิยม (A)
3. สำระสำคัญ
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึง่ แต่ละชนิดมีลกั ษณะบางอย่างทีเ่ หมือนกัน และลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน
เราสามารถจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มได้ด้วยลักษณะบางลักษณะที่มีร่วมกันเป็นเกณฑ์ เมื่อจาแนกสิ่งมีชีวิต
โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่
พืชไม่ใช่สัตว์ เมื่อจาแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็น
กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช ไม่ใช่สัตว์
สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกบางอย่างที่เหมือนกัน และมีลักษณะบางอย่างที่
แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น จึงนามาใช้ในการกาหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ๆ ถ้าใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสัตว์ได้เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง นอกจากนี้
เราสามารถจาแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์ปีก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
พืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน หากใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์จะจาแนกพืชได้ 2 กลุ่ม เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอก
ราก ลาต้น ใบ ดอกเป็นส่วนประกอบของพืชและมีหน้าที่แตกต่างกัน รากทาหน้าที่ดูดน้า แล้วลาเลียง
ไปยังลาต้น ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าและธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช ใบทาหน้าที่ในการสร้างอาหาร
ดอกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน ดอกของพืชทาหน้าที่สืบพันธุ์
มวล คือ ปริมาณเนื้อทั้งหมดของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุ น้าหนัก คือ แรงโน้มถ่วงของโลกที่
กระทาต่อมวลของวัตถุ จึงทาให้วัตถุมีน้าหนัก แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุเป็นแรงไม่สัมผัส มี
ผลทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นเสมอ แรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์กลาง
โลก
เครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ใช้วัดแรง น้าหนักของวัตถุชั่งได้จากเครื่องชั่งสปริง มวลและน้าหนัก
สัมพันธ์กัน
แหล่งกาเนิดแสง คือ สิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ ซึ่งมีทั้งแหล่งกาเนิดแสงที่เกิดเองตามธรรมชาติ และ
แหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสงจากแหล่งกาเนิดแสง
เคลื่อนที่มาเข้าตาผู้สังเกต การมองเห็นวัตถุที่เป็นไม่แหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่

๓๑๘
ไปกระทบวัตถุ แล้วสะท้อนเข้าตาผู้สังเกต เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่นามากั้นแสง การมองเห็นจะ
แตกต่างกัน จึงจาแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นได้เป็น วัตถุทึบแสง ตัวกลางโปร่งใส และตัวกลางโปร่งแสง
4. สำระกำรเรียนรู้
ควำมรู้
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึง่ แต่ละชนิดมีลกั ษณะบางอย่างทีเ่ หมือนกัน เช่น การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต
การหายใจ และลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง โดยสิ่งมีชีวิต
บางชนิดสามารถสร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร แต่บางชนิดจะสร้างอาหารเองได้ ไม่ต้อง
กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร และบางชนิดสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองโดยเคลื่อนที่ได้ แต่บางชนิด
เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
เห็ด รา แบคทีเรียบางชนิด เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีลักษณะบางอย่างเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ สามารถ
หายใจ เจริญเติบโต เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ได้ แต่เห็ด รา จะเคลื่อนที่ไม่ได้ และไม่สามารถสร้าง
อาหารเองได้ แต่จะได้รับอาหารจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอาหารทั่วไปที่คนและสัตว์รับประทาน
ส่วนแบคทีเรียจะเคลื่อนที่ได้ แต่บางชนิดสร้างอาหารเองได้ บางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
เราสามารถจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มได้ด้วยลักษณะบางลักษณะเป็นเกณฑ์ เมื่อใช้การเคลื่อนที่
และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจาแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ไช่พืชและสัตว์
โดยกลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น กุหลาบ ข้าว ส่วนกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้ เช่น ม้า คน นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มพืชและกลุ่ม
สัตว์ เพราะไม่สามารถเคลื่อนที่และไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เช่น เห็ด รา
สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกบางลักษณะที่เหมือนกัน และบางลักษณะที่แตกต่างกัน จึงใช้
ลักษณะมากาหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม เช่น ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ จะจัดสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา นก เป็ด และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น กุ้ง ไส้เดือนดิน
ดอกไม้ทะเล สัตว์มีกระดูกสันหลังจาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์
ปีก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
พืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน พืชบางชนิดมีทั้ง
ราก ลาต้น ใบ ดอก และผล ส่วนพืชบางชนิดไม่มีดอกและผล เราสามารถใช้การมีส่วนต่าง ๆ ของพืชมาเป็น
เกณฑ์ในการจาแนกพืช หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจาแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชมีดอก เช่น
มะม่วง ลาไย กุหลาบ มะลิ ถั่ว พริก และกลุ่มพืชไม่มีดอก เช่น เฟิน มอส ตะไคร่น้า
ราก ลาต้น ใบ และดอก เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช รากทาหน้าที่ดูดน้าแล้วลาเลียงผ่านท่อลาเลียงน้าไป
ยังลาต้น จากนั้นลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าผ่านท่อลาเลียงน้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชต่อไป นอกจากนี้รากและ
ลาต้นบางชนิดยังทาหน้าที่ในการสะสมอาหาร อาหารที่สะสมคือแป้ง ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยสารละลาย
ไอโอดีน ถ้าสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้าตาลเป็นสีน้าเงินเข้มหรือม่วงดา แสดงว่าส่วนนั้นมีแป้งสะสมอยู่
ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร ทาให้ใบพืชบริเวณที่มีสีเขียวจะมีแป้งสะสมอยู่ ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยสารละลาย
ไอโอดีน โดยจะเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้าตาลเป็นสีม่วงดา กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็น

๓๑๙
การสร้างอาหารของพืช โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ คือ น้า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็น
สารสีเขียวในใบพืช อาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้าตาลแล้วเปลี่ยนเป็นแป้งเพื่อเก็บสะสมไว้ ซึ่งผลที่ได้จาการ
สังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากน้าตาลแล้ว ยังได้แก๊สออกซิเจนและน้าออกมาด้วย ดอกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
ที่สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ดอกของพืชบางชนิดอาจมี
ส่วนประกอบไม่ครบ ซึ่งแต่ละส่วนทาหน้าที่แตกต่างกัน โดยกลีบเลี้ยงห่อหุ้มกลีบดอกที่ยังอ่อน กลีบดอกช่วย
ล่อแมลงและห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บาน เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียทาหน้าที่สืบพันธุ์
มวล คือ ปริมาณเนื้อทั้งหมดของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุ มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม โลกมี
แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดกระทาต่อมวลของวัตถุ ทาให้วัตถุมีน้าหนัก น้าหนัก มีหน่วยเป็นนิวตัน
เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ แม้วัตถุแต่ละชนิดจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่จากเริ่มต้นจนหยุดที่พื้นแตกต่างกัน
แต่วัตถุทุกชนิดจะตกลงสู่พื้นเสมอ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสกระทาต่อ
มวลของวัตถุในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก แรงโน้มถ่วงของโลกแต่ละบริเวณมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ระยะห่าง
จากศูนย์กลางโลก โดยบริเวณที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางโลกจะมีค่าแรงโน้มถ่วงมากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลจากศูนย์กลาง
โลก
เครื่องชั่งสปริงมีส่วนประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ หูจับ สเกล ขอเกี่ยว หมุด วิธีใช้เครื่องขั่งสปริงทาได้โดย
ใช้มือจับที่บริเวณหูจับตั้งขึ้น นาวัตถุที่จะชั่งมาเกี่ยวที่ขอเกี่ยว หันด้านที่มีสเกลเข้าหาตนเอง ยกเครื่องชั่งขึ้นให้
อยู่ในระดับสายตา อ่านค่าจากสเกลของเครื่องชั่ง วิธีการอ่านค่าจากสเกลบนเครื่องชั่งสปริง ค่าที่สามารถอ่าน
ได้จากสปริงจะมี 2 ค่า ได้แก่ ค่ามวล มีหน่วยเป็นกรัม และค่าของแรง หน่วยเป็นนิวตัน ซึ่งเป็นแรงโน้มถ่วง
ของโลกที่ทาให้วัตถุมีน้าหนัก ขณะอ่านค่าให้หมุดอยู่ที่ระดับสายตา สังเกตที่หมุดซึ่งมีเครื่องหมาย + อยู่
สังเกตว่าเส้นแนวนอนอยู่ตรงกับค่าเท่าใด
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุทาให้วัตถุมีน้าหนัก มวลและน้าหนักของวัตถุมี
ความสัมพันธ์กัน โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้าหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะน้าหนักน้อย
มวลเป็นสมบัติในการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ มวลและการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุสัมพันธ์กัน โดยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
แหล่งกาเนิดแสง คือ สิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ ซึ่งมีทั้งแหล่งกาเนิดแสงที่เกิดเองตามธรรมชาติ
และแหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่มาเข้าตาผู้สังเกต
การมองเห็นวัตถุที่เป็นไม่แหล่งกาเนิดแสง เกิดเมื่อแสงจากแหล่งกาเนิดแสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุ แล้ว
สะท้อนเข้าตาผู้สังเกต
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นามากั้นแสง จะมองเห็นได้แตกต่างกัน บางชนิดสามารถมองเห็น
วัตถุได้ชัดเจน บางชนิดสามารถมองเห็นวัตถุได้แต่ไม่ชัดเจน บางชนิดไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้ จึงจาแนกวัตถุ
ที่มากั้นแสงได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ วัตถุทึบแสงคือวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ ทาให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
หลังวัตถุนั้น และตัวกลางของแสงคือวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ตัวกลางโปร่งใส เป็น
วัตถุที่เมื่อนามากั้นแสงแล้วก็ยังทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่หลังวัตถุนั้นได้ชัดเจน และตัวกลางโปร่งแสงเป็น
วัตถุที่เมื่อนามากั้นแสงแล้วทาให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน
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ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- ตอบคาถามแบบทดสอบได้
5.2 ความสามารถในการคิด
- วิเคราะห์คาถามแล้วตอบคาถามท้ายเล่มได้
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือในการทางาน
5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- มีความสามัคคีในการทางาน
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ซื่อสัตย์สุจริต
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (เวลำ 5 นำที)
1. ครูถามคาถามให้นักเรียนร่วมกันคิดว่า ในภาคเรียนที่ 1 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง และนักเรียน
ชอบเรื่องอะไรมากที่สุด เพราะเหตุใด โดยให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในกระดาษโพสอิท แล้วนาไปติดที่
หน้าชั้นเรียน จากนั้นครูแยกกระดาษโพสอิทออกเป็นกลุ่มโดยแบ่งตามเรื่องต่าง ๆ แล้วนักเรียนช่วยกัน
สรุปว่า เพื่อน ๆ ชอบเรื่องใดมากที่สุด
ขั้นสอน (เวลำ 45 นำที)
2. ครูทบทวนเนื้อหาในภาคเรียนที่ 1 โดยสรุปเป็นผังความคิด
3. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายเล่ม จากนั้นร่วมกันเฉลยคาตอบ
ขั้นสรุป (เวลำ 10 นำที)
4. ครูและนักเรียนทั้งชั้นร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอดทั้งภาคเรียน
8. สื่อ /แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบท้ายเล่ม
9. ชิ้นงำน/ภำระงำน
-
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10. กำรวัดและประเมินผล
10.1 ประเมิ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ส่ ว นต่ า ง ๆ ของพื ช มวลและน้ าหนั ก และ
แหล่งกาเนิดแสงและการมองเห็นวัตถุด้วยการตอบคาถามในแบบทดสอบ (K)
10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนกำรเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง สรุปท้ำยบทเรียน
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน............................................................................................................................. .....
ชื่อกลุ่มรับกำรประเมิน........................................................................................................................................
ประเมินผลครั้งที่......................................วัน........................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................................
ที่

ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
เกิด = 1 ไม่เกิด = 0

คะแนนที่ได้

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มุง่ มั่นในการทางาน
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มากกว่า 80% ได้ 3 คะแนน
- 50% - 79% ได้ 2 คะแนน
- ต่ากว่า 50% ได้ 1 คะแนน
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คณะผู้จัดทำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยำศำสตร์) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ เล่ม ๑
ที่ปรึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์

รัตนสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา

รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นายอนุสรณ์

ฟูเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษำสำนักงำนโครงกำรส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
นายสมเกียรติ
นายสุชาติ

ชอบผล
วงศ์สุวรรณ

ที่ปรึกษาสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ข้าราชการบานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นายบุญรักษ์
นายสนิท
นางวัฒนาพร
นายกวินทร์เกียรติ

ยอดเพชร
แย้มเกษร
ระงับทุกข์
นนธ์พละ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยำศำสตร์)
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์

ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.กุศลิน

ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

มุสิกุล

และเทคโนโลยี

๓๓๔

คณะทำงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วิทยำศำสตร์)
ดร.พจนา

ดอกตาลยงค์

ดร.วันชัย
น้อยวงค์
ดร.เบ็ญจวรรณ
หาญพิพัฒน์
ดร.ณัฐธิดา
พรหมยอด
นางสาวสุณิสา
สมสมัย
นางสาวจีรนันท์ เพชรแก้ว
นางสาวกมลลักษณ์ ถนัดกิจ
นางสาวธิดารัตน์ เมฆหมอก
นางสาวสุดารัตน์ ศรีแก้ว
นางสาวธัญลักษณ์ ศิริแข็ง

นักวิชาการอาวุโสสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

