
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  38 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  แรงโน้มถ่วง (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของแรงโน้มถ่วงได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
แรงโน้มถ่วง คือ แรงดึงดูดระหว่างวัตถุที่มีมวล  
แรงโน้มถ่วงของโลก คือ แรงที่โลกซ่ึงมีมวลมากดึงดูดวัตถุที่มีมวลเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
แรงโน้มถ่วง 

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 
 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตการตกของวัตถุ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อม

และพ้ืนฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจว่า เมื่อนักเรียนกระโดดขึ้นสู่อากาศ นักเรียนจะตกลง
สู่พื้นโลกทุกครั้งเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะโลกมีแรงดึงดูดต่อวัตถุ) 

2) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของคำตอบจากคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
เรื่อง แรงโน้มถ่วง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพ่ือน ๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– สิ่งที่ทำให้วัตถุต่างๆ ไม่ลอยออกไปนอกโลกคืออะไร (แนวคำตอบ แรงโน้มถ่วง) 
– แรงโน้มถ่วงคืออะไร (แนวคำตอบ แรงดึงดูดระหว่างวัตถุที่มีมวล) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า โลกมีแรง
ดึงดูดต่อวัตถุท่ีมีมวล และเรียกแรงดึงดูดระหว่างโลกและวัตถุที่มีมวลว่า แรงโน้มถ่วงของโลก 
 

 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 18 สังเกตการตกของวัตถุ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 – ถือลูกบอลไว้ระดับอก แล้วปล่อยลูกบอล สังเกตการตกของลูกบอล บันทึกผลการสังเกต 
 – กำยางลบด้วยมือขวา เหยียดแขนออกแล้วคว่ำมือ จากนั้นปล่อยยางลบ สังเกตการตกของยางลบ 
บันทึกผลการสังเกต 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 

  (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 
 – ผลการสังเกตลูกบอลและยางลบเหมือนหรือแตกต่างกันลักษณะใด (แนวคำตอบ ผลการสังเกต
เหมือนกัน คือ เมื่อปล่อยลูกบอลและยางลบ ลูกบอลและยางลบตกลงสู่พ้ืนโลกเสมอ)   
 – ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลและยางลบมีลักษณะใด (แนวคำตอบ ลูกบอลและยางลบตกลง
ในแนวดิ่งมีทิศสู่พ้ืนโลก)       

 – จากการปฏิบัติกิจกรรมสรุปว่าโลกมีแรงดึงดูดได้หรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบสรุปว่า
โลกมีแรงดึงดูด สังเกตจากเมื่อปล่อยวัตถุอย่างอิสระ วัตถุตกลงสู่พ้ืนโลกเสมอ)  

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า โลกมีแรงดึงดูด
วัตถุต่างๆ ที่มีมวลในทิศสู่พื้นโลกเสมอ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเกี่ยวกับทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลกและนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก 

โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกและมีหน่วยเป็นนิวตัน 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– แรงที่โลกดึงดูดวัตถุเรียกว่าอะไร 
– โลกดึงดูดวัตถุในทิศทางใด 



ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ใบกิจกรรมที ่11 สังเกตการตกของวัตถุ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
....................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................................................................... .   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................ ..................................................................................................  

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  39 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  แรงโน้มถ่วง (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 4/1) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของแรงโน้มถ่วงได้ (K) 
2. สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อตกสู่พ้ืนโลกได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้(P) 

 

4. สาระสำคัญ 
แรงโน้มถ่วง คือ แรงดึงดูดระหว่างวัตถุที่มีมวล  
แรงโน้มถ่วงของโลก คือ แรงที่โลกซ่ึงมีมวลมากดึงดูดวัตถุที่มีมวลเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
แรงโน้มถ่วง 

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตวัตถุเคลื่อนที่อย่างไร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า แรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไร และมีทิศทางใด (แนวคำตอบ 
แรงโน้มถ่วงของโลก คือ แรงที่โลกดึงดูดวัตถุไว้ โดยมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง แรงโน้มถ่วง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนลองทายว่าถ้านำวัตถุ 4 ชนิด คือ ใบไม้ ลูกปิงปอง ดินน้ำมัน และเมล็ดถั่วมาปล่อย

จากมืออย่างอิสระในระดับอก วัตถุจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างกัน  (แนวคำตอบ วัตถุมี
ลักษณะการเคลื่อนที่แตกต่างกัน แต่จะมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกเหมือนกัน) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 5 วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม

ตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
– แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อสังเกตวัตถุชนิดต่างๆ  
– แต่ละกลุ่มคาดคะเนว่า ถ้ากำวัตถุด้วยมือขวา เหยียดแขนออกแล้วคว่ำมือ จากนั้นปล่อยวัตถุ 

วัตถุจะมีการเคลื่อนที่ลักษณะใด 
– ปฏิบัติกิจกรรมโดยปล่อยวัตถุครั้งละ 1 ชนิด บันทึกผล 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 



3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– วัตถุแต่ละชนิดมีลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างกันลักษณะใด (แนวคำตอบ วัตถุแต่
ละชนิดมีลักษณะการเคลื ่อนที ่แตกต่างกัน โดยใบไม้เคลื่อนที่ร่อนไปทางซ้ายและขวาสลับกันไปจนหยุด
เคลื่อนที่บนพื้น ลูกปิงปองและเมล็ดถั่วตกลงในแนวดิ่งและกระดอนขึ้นลงจนหยุดเคลื่อนที่บนพื้น ส่วนดิน
น้ำมันจะตกลงในแนวดิ่งสู่พื้นและหยุดเคลื่อนที่ทันที)      

– การเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากแรงใด (แนวคำตอบ แรงโน้มถ่วงของโลก)    
– จากการปฏิบัติกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร (แนวคำตอบ เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ วัตถุทุกชนิดจะ

ตกลงสู่พื้นเสมอ)     
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อปล่อย

วัตถุจากมือ วัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการเคลื่อนที่สู่พื้นโลกแตกต่างกัน แต่วัตถุทุกชนิดจะตกลงสู่พื ้นโลก
เสมอ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเชื่อมโยงความรู้อาเซียน โดยครูให้ความรู้เสริมกับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแรงโน้ม

ถ่วงของโลกในการผลิตกระแสไฟฟ้าว่า แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้น้ำตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจึงนำไปใช้ประโยชน์
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื ่อนได้ ซึ ่งในอาเซียนมีหลายประเทศที่ใช้การผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำลักษณะนี้ และมีการนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในประเทศหรือส่งขายให้กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศนั้นๆ เช่น การขายพลังงานไฟฟ้าของประเทศลาว
ให้กับประเทศไทย 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– เมื่อโยนลูกบอลขึ้นฟ้า ลูกบอลจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอเพราะอะไร 
– ถ้าโลกไม่มีแรงโน้มถ่วงจะเกิดเหตุการณ์ใด 

 



ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 5 วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... .................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................ .........................................................................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................ ............................................................. 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  40 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ผลของแรงโน้มถ่วง (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 4/1) 

 2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ (ว 2.2 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได ้(K) 
2. สังเกตการวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องชั่งสปริงได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องผลของแรงโน้มถ่วงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้วัตถุที่มีมวลตกลงสู่พื้นโลก เราวัดแรงนี้ได้ด้วยการใช้เครื่องชั่งสปริง และ

เรียกแรงนี้ว่า น้ำหนัก มีหน่วยเป็น นิวตัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
แรงโน้มถ่วง 

– น้ำหนักและมวล 
 

 
 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตการวัดแรง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง โดยถามคำถามนักเรียนว่า แรงที่โลกกระทำต่อวัตถุเรียกว่า
อะไร (แนวคำตอบ แรงโน้มถ่วงของโลก)  

2) ครูถามคำถามเพ่ิมเติมกับนักเรียนว่า เราสามารถวัดแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุได้หรือไม่ (แนวคำตอบ 
ได้) 

3) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของคำตอบจากคำถาม เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
เรื่อง ผลของแรงโน้มถ่วง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยนำรูปหรือเครื่องชั่งสปริงแบบต่างๆ มาให้นักเรียนดูแล้วถามนักเรียนว่า 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                               เครือ่งชั่งน้ำหนัก                 เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน 
เครื่องชั่งสปริงแบบต่างๆ 

– อุปกรณ์เหล่านี้คืออะไร และใช้ประโยชน์ในเรื่องใด (แนวคำตอบ อุปกรณ์เหล่านี้ คือ เครื่องชั่ง
สปริงแบบต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการชั่งน้ำหนักและมวลของวัตถุ) 

–  อุปกรณ์เหล่านี้สามารถวัดแรงที่โลกดึงดูดต่อวัตถุได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องน้ำหนักและมวลจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถวัดแรงที่โลกดึงดูดวัตถุหรือแรงโน้มถ่วงของโลกได้ โดยใช้เครื่องชั่งสปริง และเรียก
แรงที่โลกดึงดูดวัตถุนี้ว่า น้ำหนัก มีหน่วยเป็น นิวตัน  
  (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 12 สังเกตการวัดแรง แต่ละกลุ่มปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

– แขวนเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนในแนวดิ่ง สังเกตตำแหน่งเข็มชี้บนเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน 
– ออกแรงดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนลง สังเกตและบันทึกค่าของแรง 
– แขวนถุงทราย 1 ถุงกับขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน สังเกตและบันทึกค่าของแรงเมื่อ

ถุงทรายอยู่นิ่ง 
– นำวัตถุอ่ืน ๆ มาเกี่ยวกับขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน สังเกตและบันทึกค่าของแรงที่

อ่านได้ 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– เมื่อแขวนวัตถุแต่ละชนิด เครื่องชั่งสปริงแบบแขวนเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ สปริง
ของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนจะยืดออกทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลกและแสดงค่าที่เครื่องวัดได้) 
          



– ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนคือค่าของอะไร (แนวคำตอบ ค่าของแรงดึงดูดของ
โลกที่กระทำต่อวัตถุ)         

– เครื่องชั่งสปริงแบบแขวนวัดขนาดของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุได้หรือไม่ สังเกต
จากอะไร (แนวคำตอบ เครื่องชั่งสปริงแบบแขวนวัดขนาดของแรงโน้มถ่วงของโลกได้ โดยสังเกตจากการที่
สปริงของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนยืดออกเม่ือนำวัตถุไปแขวนเพ่ือแสดงค่าที่วัดได้)   

  (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เครื่องชั่งสปริง
แบบแขวนสามารถวัดขนาดของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุได้ โดยขนาดของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุมี
หน่วยเป็นนิวตัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงต่อวัตถุว่า แรงโน้มถ่วงทำให้วัตถุที่มีมวลคงที่เกิดน้ำหนัก 

น้ำหนักจึงหมายถึงขนาดของแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุ มีหน่วยเป็นนิวตัน ส่วนมวลที่มีค่าคงที่    นั้น คือ 
ปริมาณเนื้อสารของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ดังนั้น เครื่องชั่งน้ำหนักที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ที่มีหน่วย
เป็นกิโลกรัม จึงหมายถึง เครื่องชั่งมวลของวัตถุนั่นเอง 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องชั่งสปริงในการวัดมวลหรือน้ำหนัก โดยการวัด
มวลหรือน้ำหนักแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

• การวัดโดยใช้สมบัติการยืดตัวของสปริง เช่น เครื่องชั่งสปริงแบบ

แขวน เมื่อนำวัตถุมาวัด สปริงจะขยายตัว ถ้ามวลหรือน้ำหนักมาก แรงดึงจะมาก สปริง

ก็จะยืดตัวมาก ทำให้แสดงค่ามวลหรือน้ำหนักของวัตถุที่วัดได้มากข้ึน 

 
ระยะยืดของสปริงมากขึ้นตามวตัถทุี่มีมวลหรือน้ำหนักมากข้ึน 

 

• การวัดโดยใช้สมบัติการหดตัวของสปริง เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เมื่อนำ

วัตถุมาวัดมวลหรือน้ำหนัก สปริงจะหดตัว ถ้ามวลหรือน้ำหนักมาก แรงกดจะมาก สปริงก็จะ

หดตัวมาก ทำให้แสดงค่ามวลหรือน้ำหนักของวัตถุที่วัดได้มากข้ึน 



 
 

สปริงหดตัวเมื่อนำวัตถุมาวัดมวล 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – เครื่องชั่งสปริงวัดค่าใดของวัตถุได้ 
 – แรงโน้มถ่วงของโลกมีผลต่อวัตถุลักษณะใด 
 – น้ำหนักและมวลแตกต่างกันเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปหรือเครื่องชั่งสปริงแบบต่าง ๆ  
2. ใบกิจกรรมที ่12 สังเกตการวัดแรง 
3. รูปการทำงานของเครื่องชั่งสปริง 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องผลของแรง
โน้มถ่วง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................................................... ............ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 



 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

.................................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ผลของแรงโน้มถ่วง (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 4/1) 
2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ (ว 2.2 ป. 4/2) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได ้(K) 
2. สังเกตการวัดน้ำหนักของวัตถุด้วยเครื่องชั่งสปริงได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องผลของแรงโน้มถ่วงไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้(P) 

 

4. สาระสำคัญ 
แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้วัตถุที่มีมวลตกลงสู่พื้นโลก เราวัดแรงนี้ได้ด้วยการใช้เครื่องชั่งสปริง และ

เรียกแรงนี้ว่า น้ำหนัก มีหน่วยเป็น นิวตัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
แรงโน้มถ่วง 

– น้ำหนักและมวล 
 

 
 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 เรียงลำดับมวลของวัตถุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วง โดยการให้นักเรียนอธิบายว่า เราสามารถวัดแรง
โน้มถ่วงได้โดยวิธีใด (แนวคำตอบ โดยใช้เครื่องชั่งสปริงแบบต่างๆ) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง ผลของแรงโน้มถ่วง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า เราสามารถคาดคะเนน้ำหนักของวัตถุจากขนาดได้

หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ได้ เพราะน้ำหนักไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มคาดคะเนน้ำหนักวัตถุจำนวน 5 ชิ้นที่ครูนำมา และ

เรียงลำดับน้ำหนักจากน้อยไปหามาก (ให้นักเรียนคาดคะเนจากการมองเท่านั้น) จากนั้นครูชั่งน้ำหนักของวัตถุ
พร้อมกับเน้นหน่วยที่ได้ กลุ่มใดเรียงลำดับได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ (หมายเหตุ : วัตถุที่ครูนำมาต้องมี
ขนาดไม่แปรผันกับน้ำหนัก คือ วัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่าต้องมีขนาดเล็กกว่าและวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยกว่าต้องมี
ขนาดใหญ่กว่า เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่าขนาดไม่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุ)  



 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– ขนาดของวัตถุมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ ขนาดของวัตถุไม่
มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุ สังเกตจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าวัตถุท่ีมีขนาดเล็กกว่า) 

– ปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักคืออะไร (แนวคำตอบ ปริมาณเนื้อสารของวัตถุ) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำหนักของวัตถุ

ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อสารของวัตถุเท่านั้น ส่วนขนาดของวัตถุไม่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเก่ียวกับผลของแรงโน้มถ่วง จากหนังสือเรียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เขา้ใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – สิ่งใดมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุ 
 – เราวัดน้ำหนักของวัตถุได้ด้วยวิธีใด 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน

ทัศน์ 
 

 
 
 
 
 



10. สื่อการเรียนรู้ 
1. เครื่องชั่งสปริงและวัตถุท่ีมีมวลต่างกัน (ขนาดไม่เท่ากัน) จำนวน 5 ชิ้น 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต  
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องผลของแรง
โน้มถ่วง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................. ...................................................................................  

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
........................................................ .............................................................................................
............................................................................................................................. ........................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................... ................................................................................. 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

.................................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวล (1)   เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 4/1) 
2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ (ว 2.2 ป. 4/2) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวลได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
น้ำหนักและมวลมีความสัมพันธ์แบบแปรผันกัน คือ เมื่อมวลเพ่ิมขึ้น น้ำหนักจะเพ่ิมขึ้น 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
แรงโน้มถ่วง 

– น้ำหนักและมวล 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตน้ำหนักและมวล 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามกับนักเรียนว่า ถ้าส้มเขียวหวานมีขนาดผลละ 2 ขีด ส้มเขียวหวานหนัก 1 กิโลกรัม
จะมีจำนวนผลแตกต่างจากส้มเขียวหวานหนัก 2 กิโลกรัมลักษณะใด (แนวคำตอบ ส้มเขียวหวานหนัก 1 
กิโลกรัม มีจำนวนผลน้อยกว่าส้มเขียวหวานหนัก 2 กิโลกรัม) 

2) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของคำตอบจากคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู ่การ
เรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวล 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียนดังนี้ 

– ถ้าวัตถุมีมวลเพิ่มข้ึน โลกจะออกแรงดึงดูดต่อวัตถุมากขึ้นหรือไม่ (แนวคำตอบ โลกจะออกแรง
ดึงดูดต่อวัตถุมากขึ้น) 

–  เราใช้วิธีใดเพ่ือสังเกตว่าน้ำหนักมีความสัมพันธ์กับมวลหรือไม่ (แนวคำตอบ ใช้เครื่องชั่งสปริง
แบบแขวนวัดน้ำหนักของวัตถุที่เปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยนแปลงมวลของวัตถุ) 
   (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องน้ำหนักและมวลจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อวัตถุมีมวลเปลี่ยนแปลงไป โลกจะออกแรงดึงดูดวัตถุด้วยขนาดที่เปลี่ยนแปลงไป  
(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 13 สังเกตน้ำหนักและมวล แต่ละกลุ่ม

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
– แขวนเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนในแนวดิ่ง สังเกตตำแหน่งเข็มชี้บนเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน 



– แขวนถุงทราย 1 ถุงกับขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวน สังเกตและบันทึกค่าของแรงที่
อ่านได้เมื่อถุงทรายอยู่นิ่ง 

– เพ่ิมจำนวนถุงทรายที่มีมวลเท่ากันอีกครั้งละ 1 ถุง จนครบ 3 ถุง สังเกตและบันทึกผล 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– การเพ่ิมจำนวนถุงทรายเป็นการเพ่ิมมวลหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ การเพ่ิมจำนวน
ถุงทรายเป็นการเพิ่มมวล สังเกตได้จากเมื่อถุงทรายเพิ่มจำนวนขึ้น ปริมาณทรายจะเพิ่มขึ้น (ปริม าณเนื้อสาร
เพ่ิมข้ึน)   

– ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนสัมพันธ์กับมวลของถุงทรายลักษณะใด (แนวคำตอบ 
เมื่อมวลของถุงทรายเพิ่มขึ้น เครื่องชั่งสปริงแบบแขวนจะแสดงค่าน้ำหนักที่วัดได้เพ่ิมข้ึน) 

– น้ำหนักและมวลของวัตถุมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (แนวคำตอบ เมื่อมวลของวัตถุมีค่าเพ่ิมขึ้น 
น้ำหนักของวัตถุจะเพ่ิมข้ึน)     
  (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำหนักและมวล
มีความสัมพันธ์กัน เมื่อมวลเพ่ิมข้ึน น้ำหนักจะมีค่าเพ่ิมข้ึน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูให้นักเรียนออกแบบกิจกรรมสังเกตความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวลโดยใช้เครื่องชั่งสปริงแบบ

แขวน 1 เครื่อง เชือก 1 ม้วน และดินน้ำมัน 1 ก้อน จากนั้นนำเสนอข้ันตอนและผลการสังเกตหน้าห้องเรียน 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – ถ้าเพ่ิมเนื้อสารของวัตถุจะส่งผลต่อน้ำหนักลักษณะใด 
 – น้ำหนักและมวลมีความสัมพันธ์กันลักษณะใด 

 

 



ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวล โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที ่13 สังเกตน้ำหนักและมวล 
2. เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน 1 เครื่อง เชือก 1 ม้วน และดินน้ำมัน 1 ก้อน 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของน้ำหนักและมวล 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ 
3. วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล

โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... .................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................................................... ............ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวล (2)   เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 4/1) 
2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ (ว 2.2 ป. 4/2) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสัมพันธ์ของน้ำหนักและระยะจากศูนย์กลางของโลกได ้(K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวลไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
ระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุ โดยมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกัน คือ 

น้ำหนักลดลงเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากศูนย์กลางของโลกมากขึ้น 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
แรงโน้มถ่วง 

– น้ำหนักและมวล 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 



 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลผลของระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกต่อน้ำหนักของวัตถุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวลโดยการให้นักเรียนอธิบายว่า 
น้ำหนักและมวลมีความสัมพันธ์กันลักษณะใด (แนวคำตอบ น้ำหนักและมวลมีความสัมพันธ์แบบแปรผันกัน) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวล 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามว่า นอกจากมวลจะมีผลต่อน้ำหนักแล้ว มีปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อ

น้ำหนักอีกหรือไม่  (แนวคำตอบ ระยะห่างจากศูนย์กลางของโลก) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลของระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกต่อ

น้ำหนักของวัตถุโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อผลของระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกต่อ
น้ำหนักของวัตถุเป็นหัวข้อย่อย เช่น ระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุหรือไม่ และ
ระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกมีผลต่อมวลของวัตถุหรือไม่ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้ นตามหัวข้อที่
กำหนด 
  – สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
  – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 



  – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม 

ต่อไปนี ้
– ระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ มีผล

ต่อน้ำหนัก กล่าวคือเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากศูนย์กลางของโลกมากข้ึน น้ำหนักของวัตถุจะลดลง) 
– ระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกมีผลต่อมวลของวัตถุหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ ไม่มีผล

ต่อมวลของวัตถุ) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงดึงดูดของ

โลกต่อวัตถุมีค่าลดลงเมื่อวัตถุมีระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกมากขึ้น ในขณะที่วัตถุมีปริมาณเนื้อสารคงที่ 
มวลของวัตถุจึงมีค่าคงที่แม้ว่าวัตถุจะมีระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกมากขึ้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ในอวกาศที่ห่างจากศูนย์กลางของโลกมาก น้ำหนักของวัตถุจะลดลง

เกือบเป็นศูนย์หรืออาจอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักได้ 
(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ โดยให้นักเรียนเข้าใจว่าดวงจันทร์ก็มีแรงโน้มถ่วง

เช่นกันแต่มีค่าน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกถึง 6 เท่า ทำให้เมื่อนักบินอวกาศไปถึงดวงจันทร์ น้ำหนักของ
นักบินอวกาศจะลดลง 6 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักบนโลก 

(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวล จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 



 – ระยะห่างจากศูนย์กลางของโลกมีผลต่อน้ำหนักเพราะอะไร 
 – ถ้าเราอยู่บนดวงจันทร์ น้ำหนักและมวลจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวล โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความ 
สัมพันธ์ของน้ำหนักและมวล  

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (1)  เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

(ว 2.2 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
เมื่อออกแรงต่อวัตถุที่มีมวลเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ วัตถุจะออกแรงต้านการเคลื่อนที่ โดยแรงต้านการ

เคลื่อนที่แปรผันตามขนาดของมวล คือ มวลเพ่ิมขึ้น แรงต้านการเคลื่อนที่จะเพ่ิมขึ้น 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
แรงโน้มถ่วง 

– ผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำหนักและมวลว่า วัตถุที่มีน้ำหนักลดลงเกิดจาก
สาเหตุใดได้บ้าง (แนวคำตอบ วัตถุมีมวลลดลงหรือวัตถุอยู่ห่างจากศูนย์กลางของโลกมากข้ึน)  

2) ครูถามนักเรียนเพิ่มเติมว่า นอกจากมวลมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุแล้ว มวลมีผลต่อวัตถุลั กษณะใด
อีกได้ (แนวคำตอบ มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ) 

3) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของคำตอบจากคำถาม เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
เรื่อง ผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียนดังนี้ 

– ถ้านักเรียนต้องออกแรงดันกล่องที่มีหนังสืออยู่เต็มกับกล่องเปล่าให้เคลื่อนที่ นักเรียนต้องใช้
แรงในการดันกล่องใดมากกว่ากัน เพราะอะไร (แนวคำตอบ กล่องที่มีหนังสืออยู่เต็ม เพราะมีมวลมากกว่า) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากใบความรู้หรือในหนังสือ

เรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วัตถุที่มีมวลมากต้องใช้แรงมากเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ดังนั้น 
มวลจึงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 14 สังเกตมวลกับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

– วางแผ่นไม้บนพื้นเรียบแล้ววางถุงทราย 1 ถุงบนแผ่นไม้ 



– ใช้ขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนเกี่ยวแผ่นไม้แล้วลากในแนวราบ อ่านค่าขนาดของ
แรงที่ได้จากเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนเมื่อแผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่ บันทึกผล 

– ดำเนินการเช่นเดิมแต่เพ่ิมจำนวนถุงทรายเป็น 2 ถุง และ 3 ถุง ตามลำดับ  
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– การเพิ่มจำนวนถุงทรายมีผลต่อแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ 
การเพิ่มจำนวนถุงทรายมีผลต่อแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ สังเกตได้จากเมื่อถุงทรายเพ่ิ มจำนวนขึ้น เครื่องชั่ง
สปริงแบบแขวนอ่านค่าของแรงได้เพ่ิมขึ้น)        

– ก่อนที่ถุงทรายจะเคลื่อนที่ มีแรงต้านการเคลื่อนที่เกิดขึ้นหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ 
มี สังเกตได้จากเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนอ่านค่าของแรงได้เพิ่มขึ้นจากศูนย์จนกระทั่งถึงค่าหนึ่ง แผ่นไม้จึงเริ่ม
เคลื่อนที่)       

– มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุลักษณะใด (แนวคำตอบ เมื่อมวลของวัตถุมี
ค่าเพ่ิมข้ึน จึงต้องใช้แรงเพ่ิมขึ้นในการทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ หรืออาจกล่าวได้ว่าวัตถุที่มีมวลมาก
เคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุท่ีมีมวลน้อย)       

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า มวลมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เมื่อวัตถุมีมวลเพ่ิมข้ึน แรงที่ใช้ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ก็เพ่ิมข้ึนด้วย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเพิ่มเติมกับนักเรียนว่า เมื่อเราออกแรงต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ วัตถุจะออกแรงต้านการเคลื่อนที่ 

และเมื่อเราออกแรงจนถึงแรงค่าหนึ่งที่เอาชนะแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ ซึ่งขนาด
ของแรงสุดท้ายที่กระทำต่อวัตถุก่อนวัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ เรียกว่า แรงต้านการเคลื่อนที่สูงสุดของวัตถุ 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 



 – แรงต้านการเคลื่อนที่คืออะไร 
 – ปัจจัยใดมีผลต่อแรงต้านการเคลื่อนที่ 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยร่วมกันเขียนเป็น

แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์  
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 14 สังเกตมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องผลของมวล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่  

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................. ........................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  ผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (2)  เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน เชิงประจักษ์                     

(ว2.2 ป.4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
เมื่อออกแรงต่อวัตถุที่มีมวลเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ วัตถุจะออกแรงต้านการเคลื่อนที่ โดยแรงต้านการ

เคลื่อนที่แปรผันตามขนาดของมวล คือ มวลเพ่ิมขึ้น แรงต้านการเคลื่อนที่จะเพ่ิมขึ้น 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
แรงโน้มถ่วง 

– ผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 



7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 ออกแบบการทดลองผลของพื้นผิวของวัตถุต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยการให้นักเรียน
อธิบายว่า มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุลักษณะใด (แนวคำตอบ เมื่อมวลเพิ่ม วัตถุจะ
เคลื่อนที่ยากข้ึน) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง ผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามว่า ถ้านักเรียนต้องการดันกล่องที่ใส่หนังสือจำนวนมากให้เคลื่อนที่

นักเรียนจะทำวิธีใด (แนวคำตอบ ให้เพ่ือนช่วยดันหรือนำผ้ามารองใต้กล่องแล้วดึง) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุกับพื้นมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มี

มวลเท่ากัน ถ้ามีพ้ืนผิวเรียบกว่าจะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าวัตถุท่ีมีพ้ืนผิวขรุขระ 
(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบการทดลองผลของพื้นผิวของ

วัตถุต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้อุปกรณ์ คือ เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน แผ่นไม้ผิวเรียบ ถุงทราย เทปใส 
และแผ่นพื้นผิวที่ทำจากวัสดุแตกต่างกัน คือ กระดาษทราย ผ้าลินิน และยาง อย่างละ 1 แผ่น แล้วบันทกึผล
การทดลอง 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 



 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม ต่อไปนี้ 

– นักเรียนทดสอบโดยวิธีใด (แนวคำตอบ นำถุงทรายวางบนแผ่นไม้ผิวเรียบ แล้วใช้เครื่องชั่ง
สปริงแบบแขวนดึงแผ่นไม้ผิวเรียบให้เคลื่อนที่บนแผ่นพ้ืนผิวที่ทำจากวัสดุแตกต่างกัน) 

– แผ่นไม้ผิวเรียบเคลื่อนที่บนแผ่นพ้ืนผิวชนิดใดง่ายที่สุด (แนวคำตอบ ผ้าลินิน) 
– แผ่นไม้ผิวเรียบเคลื่อนที่บนแผ่นพ้ืนผิวชนิดใดยากท่ีสุด (แนวคำตอบ กระดาษทราย) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ผิวสัมผัสระหว่าง
วัตถุกับพื้นมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยพื้นผิวที่เรียบกว่า วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่า 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายเพิ่มเติมกับนักเรียนว่า แม้ว่าพื้นผิวเรียบจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ง่ายขึ้น แต่อาจทำให้เกิด

อุบัติเหตุได้ เช่น ล้อรถจักรยานมีดอกยางเพ่ือให้เคลื่อนที่บนถนนได้ดี (ยึดเกาะถนนได้ดี)  แต่เมื่อใช้จักรยานไป
นานๆ ดอกยางจะสึกและเรียบขึ้น ทำให้ยึดเกาะถนนได้ไม่ดี อาจทำให้ลื่นและหลุดโค้งจนเกิดอุบัติเหตุได้ 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้ง
คำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุมีผลจากอะไรบ้าง 

 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลของมวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยร่วมกันเขียนเป็น

แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของนักเรียน 



3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพ่ือให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน
ชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– ถ้าเราต้องการมองเห็นวัตถุในที่มืดต้องทำวิธีใด (แนวคำตอบ ต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงส่องแสงไป
ยังวัตถุท่ีเราต้องการมองเห็น) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้าเพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
โดยให้นักเรียนศึกษาคน้คว้าล่วงหน้าในหัวข้อการมองเห็นวัตถุ 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียนครั้งต่อไป  
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน  
2. แผ่นไม้ผิวเรียบ  
3. ถุงทราย  
4. เทปใส  
5. แผ่นพื้นผิวที่ทำจากวัสดุแตกต่างกัน คือ กระดาษทราย ผ้าลินิน และยาง  
6. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
7. แบบทดสอบหลังเรียน 
8. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
9. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
10. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
11. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องผลของมวล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................. ........................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................... .......................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 

 
 
 
 
 
 


