
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 
 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็น              

สิ่งต่างๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการมองเห็นวัตถุได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการมองเห็นวัตถุไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
เมื่อมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนมาเข้าตาเราจะทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นได้ 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
การมองเห็นวัตถุ 

 

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 
 สังเกตการมองเห็นวัตถุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อม

และพ้ืนฐานของนักเรียน 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการถามคำถามดังต่อไปนี้ 

– ถ้านักเรียนอยู่ในห้องมืดสนิทจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ 
มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ เพราะไม่มีแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา) 

– สิ่งใดช่วยให้นักเรียนมองเห็นสิ่งต่างๆ ในห้องที่มืดสนิทได้ (แนวคำตอบ แสงจากหลอดไฟฟ้า
หรือแสงจากไฟฉาย) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การมองเห็น
วัตถ ุ
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

 (2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– แหล่งกำเนิดแสงคืออะไร (แนวคำตอบ วัตถุหรือสิ่งที่มีแสงสว่างในตัวเอง) 
– เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไร (แนวคำตอบ เรามองเห็นวัตถุเมื ่อแสงจากแหล่งกำเนิดแสงตก

กระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา) 



(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อย คนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เรามองเห็น
วัตถุเม่ือแสงจากแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการมองเห็นวัตถุ แต่ละกลุ่ม

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 – นำวัตถุชิ ้นเล็กๆ 2 ชิ้น ใส่ในกล่องกระดาษทึบแสงที่เจาะรูเป็นช่องเล็กๆ ไว้สำหรับมอง 

จากนั้นปิดฝากล่องแล้วมองดูวัตถุที่อยู่ในกล่อง สังเกตแล้วบันทึกผล 
 – นำไฟฉายที่เปิดไฟวางไว้ในกล่องกระดาษ โดยฉายไฟไปทางวัตถุ จากนั้นปิดฝากล่องแล้ว

มองดูวัตถุที่อยู่ในกล่อง สังเกตแล้วบันทึกผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– นักเรียนมองเห็นวัตถุในกล่องที่ปิดสนิทเมื่อไม่มีไฟฉายหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่เห็น 
เพราะไม่มีแสงไปตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนมาเข้าตาเรา) 

– ไฟฉายช่วยให้นักเรียนมองเห็นวัตถุในกล่องหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ช่วย เพราะมีแสง
จากไฟฉายไปตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนมาเข้าตาเรา) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เราไม่สามารถ
มองเห็นวัตถุท่ีไม่มีแสงสว่างในตัวเองได้ ถ้าไม่มีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปตกกระทบวัตถุเหล่านั้นแล้วสะท้อน
มาเข้าตาเรา 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเขียนแผนผังการเคลื่อนที่ของแสงที่ทำให้เรามองเห็นวัตถุ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

– วัตถุท่ีมีแสงสว่างในตัวเอง 
  วัตถุท่ีมีแสงสว่างในตัวเอง (แหล่งกำเนิดแสง)  →  ตา  

– วัตถุท่ีไม่มีแสงสว่างในตัวเอง 
          แหล่งกำเนิดแสง     →     วัตถุ     →     ตา 



 (2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเก่ียวกับการมองเห็น จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – ถ้าไม่มีแสงมาตกกระทบวัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง เราจะมองเห็นวัตถุเหล่านั้นได้หรือไม่ 

เพราะอะไร 
 – ในห้องมืด เรามองเห็นเฉพาะวัตถุท่ีแสงจากไฟฉายส่องไปถึงเพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน

ทัศน์  
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. กล่องกระดาษทึบแสงที่เจาะรูเป็นช่องเล็กๆ 
3. ไฟฉาย 
4. วัตถุชิ้นเล็กๆ 
5. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 

 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการมองเห็น
วัตถ ุ

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ 
3. วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคลโดย

การสังเกตและใช้แบบวัดเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ 

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 47 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  การจำแนกตัวกลางของแสง (1)    เวลา  1  ชัว่โมง 

                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท์ี่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็น              

สิ่งต่างๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางของแสงต่างชนิดกันได้ (K) 
2. จำแนกประเภทของตัวกลางของแสงตามสมบัติของการยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกตัวกลางของแสงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
นักวิทยาศาสตร์จำแนกให้สิ่งที่แสงผ่านได้เป็นตัวกลางของแสงและให้สิ่งที่แสงไม่สามารถผ่านได้เป็นวัตถุ

ทึบแสง โดยตัวกลางของแสงแบ่งได้เป็นตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสง 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
ตัวกลางของแสง 

– การจำแนกตัวกลางของแสง 
 

 
 



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

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตแสงส่องผ่านวัตถุต่างชนิดกัน 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการถามคำถามดังต่อไปนี้ 
– ถ้านักเรียนอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างที่ทำจากกระจกแก้วใสแล้วมองออกไปภายนอกผ่านหน้าตา่ง 

นักเรียนจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ชัดเจนหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มองเห็นสิ่งต่างๆ ชัดเจน เพราะกระจก
แก้วมีความใส แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ดี แสงจากวัตถุจึงสะท้อนเข้าสู่ตาเราทำให้เห็นวัตถุชัดเจน) 

– ถ้านักเรียนอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างที่ทำจากกระจกฝ้าที่มีความขุ่น เมื่อมองออกไปภายนอกผ่าน
หน้าต่าง นักเรียนจะมองเห็นสิ่งต่างๆ เหมือนกับที่มองเห็นจากหน้าต่างที่ทำจากกระจกแก้วใสหรือไม่ เพราะ
อะไร (แนวคำตอบ มองเห็นสิ่งต่างๆ ไม่ชัดเจนเท่ากับการมองผ่ านหน้าต่างที่ทำจากกระจกแก้วใส เพราะ
กระจกฝ้ามีความขุ่น แสงเคลื่อนที่ผ่านได้บางส่วน แสงจากวัตถุจึงสะท้อนเข้าสู่ตาเราบางส่วนทำให้เห็นวัตถุไม่
ชัดเจน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องตัวกลางของ
แสง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 
 
 



1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงมาให้นักเรียนดู เช่น 

แก้วน้ำใส กระจกฝ้า และจานกระเบื้อง จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าวัตถุใดที่แสงเคลื่อนที่
ผ่านได้และวัตถุใดที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ (แนวคำตอบ แสงเคลื่อนที่ผ่านแก้วน้ำใสและกระจกฝ้าได้ แต่แสง
เคลื่อนที่ผ่านจานกระเบื้องไม่ได้) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องตัวกลางของแสงจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า แสงเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆ ได้แตกต่างกัน เราใช้ความแตกต่างนี้ในการจำแนกสิ่งที่แสง
เคลื่อนที่ผ่านเป็นกลุ่มได้ 

(2) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมที่ 15 สังเกตแสงส่องผ่านวัตถุต่างชนิดกัน แต่ละกลุ่มปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

– ใช้คลิปหนีบกระดาษทำเป็นขาตั้งหนีบกระดาษแข็งสีขาว 1 แผ่น นำมาตั้งข้ึน 
– ปิดห้องเรียนเพื่อให้ห้องมืด จากนั้นฉายแสงจากไฟฉายไปยังกระดาษแข็งสีขาว แล้วบันทึกผล

การสังเกต 
– ฉายแสงจากไฟฉายไปยังกระดาษแข็งสีขาว ขณะเดียวกันก็ถือพลาสติกใสกั้นไว้ด้านหน้าไฟ

ฉาย บันทึกผลการสังเกต 
– ดำเนินการสังเกตซ้ำตามข้ันตอนที่ 3 แต่ใช้พลาสติกใสสี กระดาษไข กระดาษแข็งสีขาว ไม้อัด

บางๆ กระจกฝ้า และแก้วน้ำใสแทน 
 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– แสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุได้ทุกชนิดหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ แสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุ
ไม่ได้ทุกชนิด สังเกตจากความชัดเจนของแสงบนกระดาษแข็งสีขาวที่ใช้เป็นฉากเมื่อมีวัตถุแตกต่างกันมากั้น
การเคลื่อนที่ของแสง)      

– แสงเคลื ่อนที ่ผ ่านวัตถุได้กี ่ล ักษณะ และมีลักษณะใดบ้าง (แนวคำตอบ 3 ลักษณะ คือ                      
1) เคลื่อนที่ผ่านวัตถุได้ทั้งหมด 2) เคลื่อนที่ผ่านวัตถุได้บางส่วน และ 3) เคลื่อนผ่านวัตถุไม่ได้เลย) 

– จากการปฏิบัติกิจกรรมสามารถจำแนกวัตถุได้หรือไม่ และใช้อะไรเป็นเกณฑ์  (แนวคำตอบ 
สามารถจำแนกวัตถุได้ โดยใช้การยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านเป็นเกณฑ์)  



(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อมีสสารหรือ
วัตถุมากั้นการเคลื่อนที่ของแสง สสารหรือวัตถุแต่ละชนิดจะยอมให้แสงส่องผ่านได้แตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์
จำแนกให้สสารหรือวัตถุที่แสงผ่านได้เป็นตัวกลางของแสง และให้สสารหรือวัตถุที่แสงไม่สามารถผ่านได้เป็น
วัตถุทึบแสง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูขยายความรู้โดยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ตัวกลางโปร่งใส แสงจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้ทั้งหมด  

ตัวกลางโปร่งแสง แสงจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางได้บางส่วน และวัตถุทึบแสง แสงจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางไม่ได้
เลย เมื่อแสงผ่านเข้าสู่ตาเราไม่เท่ากัน เราจึงมองเห็นวัตถุชัดเจนแตกต่างกัน หรืออาจมองไม่เห็นวัตถุเลย 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – ตัวกลางของแสงแบ่งเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
 – ตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสงแตกต่างกันลักษณะใด 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกตัวกลางของแสง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ

ผังมโนทัศน์  
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
2. ใบกิจกรรมที่ 15 สังเกตแสงส่องผ่านวัตถุต่างชนิดกัน 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

 

 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
ตัวกลางของแสง 

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 48 
 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็น              

สิ่งต่างๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางของแสงต่างชนิดกันได้ (K) 
2. จำแนกประเภทของตัวกลางของแสงตามสมบัติของการยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกตัวกลางของแสงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
นักวิทยาศาสตร์จำแนกให้สิ่งที่แสงผ่านได้เป็นตัวกลางของแสงและให้สิ่งที่แสงไม่สามารถผ่านได้เป็นวัตถุ

ทึบแสง โดยตัวกลางของแสงแบ่งได้เป็นตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสง 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
ตัวกลางของแสง 

– การจำแนกตัวกลางของแสง 
 

 
 
 



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

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 จำแนกวัตถุในชีวิตประจำวันเป็นตัวกลางโปร่งแสง ตัวกลางโปร่งใส และวัตถุทึบแสง 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการจำแนกตัวกลางของแสง โดยการถามคำถามนักเรียนว่า ตัวกลาง
ของแสงคืออะไร (แนวคำตอบ สสารหรือวัตถุท่ีแสงเคลื่อนที่ผ่านได้) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การจำแนกตัวกลางของแสง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการถามคำถามนักเรียนว่า สสารหรือวัตถุรอบตัวของนักเรียนเป็นตัวกลาง

ชนิดใดบ้าง ยกตัวอย่างคนละ 1 ข้อ (แนวคำตอบ กระจกใสเป็นตัวกลางโปร่งใส) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มเขียนตารางแสดงหัวข้อ ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง

โปร่งแสง และวัตถุทึบแสงบนกระดาษ จากนั ้นให้แต่ละคนในกลุ ่มช่วยกันบอกว่าสสารหรือวัตถุใน
ชีวิตประจำวันชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว  

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 



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

– ตัวกลางโปร่งใสมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ อากาศและน้ำเปล่า) 
– ตัวกลางโปร่งแสงมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ผ้าขาวบางและผ้าเช็ดหน้า) 
– วัตถุทึบแสงมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ไม้บรรทัดเหล็กและรองเท้า) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สสารหรือวัตถุ
รอบตัวเรายอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านได้แตกต่างกัน ซึ่งจำแนกได้ 3 กลุ่ม คือ ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง 
และวัตถุทึบแสง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการจำแนกตัวกลางของแสง จากหนังสือเรียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – กระจกใสและกระจกเงาเป็นตัวกลางกลุ่มเดียวกันหรือไม่ เพราะอะไร 
 – วัตถุท่ีเป็นตัวกลางกลุ่มเดียวกันต้องมีสมบัติใดเหมือนกัน 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกตัวกลางของแสง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ

ผังมโนทัศน์  
 

 
 
 
 



 
10. สื่อการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
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. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนก
ตัวกลางของแสง 

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 49 
 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็น              

สิ่งต่างๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องตัวกลางของแสงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
นักวิทยาศาสตร์จำแนกให้สิ่งที่แสงผ่านได้เป็นตัวกลางของแสงและให้สิ่งที่แสงไม่สามารถผ่านได้เป็นวัตถุ

ทึบแสง โดยตัวกลางของแสงแบ่งได้เป็นตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสง 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
ตัวกลางของแสง คือ วัตถุหรือสิ่งที่ยอมให้แสงผ่าน แบ่งเป็นตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสง 

ส่วนวัตถุทึบแสง คือ วัตถุหรือสิ่งที่ไม่ยอมให้แสงผ่าน 
 

 
 
 
 



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 
 ออกแบบการทดสอบวัตถุเพ่ือจำแนกเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเขา้สู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับการจำแนกตัวกลางของแสง โดยการถามคำถามดังต่อไปนี้ 
– การจำแนกตัวกลางของแสงใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก (แนวคำตอบ การยอมให้แสงผ่าน) 
– จากเกณฑ์ที่ใช้จำแนกตัวกลางของแสง เราสามารถจำแนกสิ่งที่ขวางการเคลื่อนที่ของแสงได้

เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 3 ชนิด คือ ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง) 
 2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง ตัวกลางของ

แสง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนช่วยกันสำรวจสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในห้องเรียน แล้วให้นักเรียนบอกว่า สิ่งนั้นเป็นตัวกลาง

ชนิดใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ หน้าปัดนาฬิกาเป็นตัวกลางโปร่งใส เพราะแสงเคลื่อนที่ผ่านหน้าปัดนาฬิกา
ได้ทั้งหมด ทำให้เรามองเห็นตัวเลขและเข็มนาฬิกาได้ชัดเจน) 

  (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 



2) ขัน้สำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องตัวกลางของแสงจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสได้ทั้งหมด แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งแสงได้บางส่วน 
และแสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุทึบแสงไม่ได้เลย 

(2) ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบการทดสอบวัตถุต่างๆ ในโรงเรียนว่าเป็นตัวกลางชนิดใด 
พร้อมกับนับจำนวนตัวกลางแต่ละชนิดแล้วนำเสนอในรูปของกราฟแท่ง 

 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่สำรวจและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– นักเรียนกำหนดปัญหาของกิจกรรมว่าอะไร (แนวคำตอบ แสงเคลื่อนที่ผ่านวัตถุใดได้บ้าง) 
– นักเรียนทดสอบวัตถุต่างๆ ด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ นำไฟฉายไปส่องวัตถุต่างๆ แล้วสังเกตความ

สว่างของแสงด้านหลังวัตถุนั้นๆ) 
– ตัวกลางชนิดใดที่นักเรียนสำรวจได้มากท่ีสุด (แนวคำตอบ วัตถุทึบแสง)  

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ตัวกลางของแสง
แต่ละชนิดยอมให้แสงผ่านได้แตกต่างกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยยึดหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน 
เช่น 

– หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าเป็นประจำ เพราะฝุ่นละอองที่มาเกาะหลอดไฟฟ้าทำให้แสง
เคลื่อนที่ผ่านได้น้อยลง เราจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าหลอดไฟฟ้าใกล้หมดอายุการใช้งานและจะได้ไม่ต้องเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าใหม่บ่อยๆ 

– หมั่นทำความสะอาดหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรทัศน์เป็นประจำ เพื่อเป็นการกำจัด
ฝุ่นละอองที่มาเกาะบนหน้าจอ เพราะฝุ่นละอองที่มาเกาะหน้าจอทำให้แสงเดินทางผ่านได้น้อยลง ส่งผลให้เรา
ต้องปรับหน้าจอให้สว่างข้ึนซึ่งเป็นการเปลืองพลังงานไฟฟ้า  

– ใช้ม่านบังชนิดโปร่งแสงในเวลากลางวัน เพราะม่านชนิดโปร่งแสงจะกันแสงและความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์บางส่วน และยังทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ในห้องได้ อากาศในห้องจะได้ไม่ร้อนมากเกินไปและจะ
ได้ช่วยลดการทำงานของพัดลมและเครื่องปรับอากาศ 



(2) นักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับต ัวกลางขอ งแสง จากหนังสือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามีครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – ยกตัวอย่างตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงมาอย่างละ 1 ชนิด 
 – ถ้านักเรียนจะลดความสว่างของแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านหน้าต่างที่ทำจากกระจกใสลง นักเรียน

จะทำวิธีใด 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับตัวกลางของแสง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์  

 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ไฟฉาย 
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. ซักถามความรู้เรื่องตัวกลางของ
แสง 

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  50 
 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆ 
ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการเกิดเงาของวัตถุได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการเกิดเงาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 
 

4. สาระสำคัญ 
 เงาเกิดขึ้นเมื่อวัตถุทึบแสงกั้นการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ทำให้เกิดเป็นบริเวณมืด
ด้านหลังวัตถุทึบแสง 
 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ตัวกลางของแสง 
 – การเกิดเงา 
 
 
 
 



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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตการเกิดเงา 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับวัตถุทึบแสง โดยการถามคำถามดังต่อไปนี้ 
 – วัตถุทึบแสงมีสมบัติลักษณะใด (แนวคำตอบ ไม่ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่าน) 
 – ยกตัวอย่างวัตถุทึบแสงมา 3 ชนิด (แนวคำตอบ แผ่นกระเบื้อง แผ่นยาง และแผ่นไม้อัด) 
 2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การเกิดเงา 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการถามคำถามดังต่อไปนี้ 

 – นักเรียนเคยสังเกตเงาของตัวเองหรือไม่ มีลักษณะใด (แนวคำตอบ เคย เงาของตัวเองมี
ลักษณะคล้ายกับรูปร่างของตัวเองแต่จะมองเห็นเป็นบริเวณมืดทั้งหมด) 
 – นักเรียนเห็นเงาของตัวเองในเวลาใด (แนวคำตอบ เวลาที่ออกไปยืนกลางแจ้งแล้วแสงอาทิตย์
กระทบตัว) 
   (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 
 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเกิดเงาจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า เมื่อแสงเคลื่อนที่ไปยังวัตถุทึบแสงที่สามารถกั้นแสงได้ทั้งหมดจะเกิดเป็นบริเวณมืดหลังวัตถุทึบแสงที่
เรียกว่า เงา 
 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–6 คน เพื่อสังเกตการเกิดเงาตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้  
 – ตัวแทนกลุ่มออกมารับไฟฉายและวัตถุทึบแสงที่มีรูปทรงแตกต่างกัน คือ วัตถุทรงกลม วัตถุ
ทรงกระบอก และวัตถุทรงลูกบาศก ์
 
 
 
 

วัตถุทึบแสงรูปทรงต่าง ๆ 
 – สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เงาที่เกิดจากวัตถุทึบแสงแต่ละชิ้น มีลักษณะใด 
 – ทดสอบการเกิดเงาของวัตถุทึบแสงทั้ง 3 ชิ้น โดยให้ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง วัตถุทึบ
แสง และฉาก เท่ากันเสมอ บันทึกผลการทดสอบ 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– เงาเกิดขึ้นเมื่อเรียงลำดับอุปกรณ์ท่ีได้รับมาลักษณะใด  
(แนวคำตอบ ไฟฉาย → วัตถุทึบแสง → ฉาก) 

– วัตถุทึบแสงใดเกิดเงาลักษณะเดียว (แนวคำตอบ วัตถุทรงกลมและวัตถุทรงลูกบาศก์) 
– วัตถุทึบแสงใดเกิดเงามากกว่า 1 ลักษณะ (แนวคำตอบ วัตถุทรงกระบอก) 

  (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อมีวัตถุทึบ
แสงมากั้นทางเดินของแสงจะเกิดเงา โดยเงาที่เกิดมีลักษณะต่างกันตามลักษณะของวัตถุทึบแสงที่กั้นทางเดิน
ของแสง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูถามนักเรียนว่า ถ้านำวัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสงมากั้นแสงจากไฟฉายที่

ฉายไปยังวัตถุจะทำให้เกิดเงาหรือไม่ เพราะอะไร 
(2) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ

นักเรียนในเรื่องตัวกลางที่แสงผ่านและหลักการเกิดเงา 



(3) ครูให้นักเรียนเล่นเกมจากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – หลักการของการเกิดเงาคืออะไร 
 – ตัวกลางที่ทำให้เกิดเงาต้องมีลักษณะใด 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเกิดเงา โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ไฟฉายและวัตถุทึบแสงที่มีรูปทรงแตกต่างกัน 
2. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การเกิดเงา 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ 
2. ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้

แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

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  51 
 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆ 
ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการเกิดเงาของวัตถุได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการเกิดเงาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 
 

4. สาระสำคัญ 
 เงาเกิดขึ้นเมื่อวัตถุทึบแสงกั้นการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ทำให้เกิดเป็นบริเวณมืด
ด้านหลังวัตถุทึบแสง 
 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ตัวกลางของแสง 
 – การเกิดเงา 
 
 
 
 



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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตการเกิดเงา 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกิดเงา โดยการถามนักเรียนว่า วัตถุทึบแสงทำให้เกิดเงาได้
เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะวัตถุทึบแสงสามารถก้ันแสงไม่ให้เคลื่อนที่ผ่านไปตกที่ฉากได้) 
 2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การเกิดเงา 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการถามคำถามนักเรียนว่า ถ้าเราเลื่อนแหล่งกำเนิดแสงเข้า

ใกล้วัตถุทึบแสงมากขึ้นจะส่งผลต่อลักษณะของเงาหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ส่งผล โดยเงาที่มีความชัดจะมี
บริเวณมากข้ึน ส่วนเงาที่ไม่ชัดจะมีบริเวณลดลง) 
   (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 16 สังเกตการเกิดเงา แต่ละกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 – วางไฟฉายห่างจากฉากประมาณ 20 เซนติเมตร วางลูกปิงปองพร้อมฐานห่างจากฉากประมาณ 

10 เซนติเมตร ดังรูป เปิดไฟฉายให้ส่องไปที่ลูกปิงปอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนฉาก 



 – เลื่อนลูกปิงปองเข้าและออกจากฉาก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนฉาก 
 – เลื่อนฉากเข้าและออกจากลูกปิงปอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนฉาก  
 – วาดเงาที่ปรากฏบนฉากและบันทึกลักษณะของเงาในตาราง 

 

 
 
 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– นักเรียนสามารถใช้สิ่งใดแทนลูกปิงปองได้บ้าง เพราะอะไร (แนวคำตอบ ลูกเทนนิสหรือลูก
บอลขนาดเล็ก เพราะเป็นวัตถุทึบแสงเหมือนลูกปิงปอง) 

– ขนาดของเงาที่ปรากฏบนฉากขึ้นอยู่กับสิ่งใด (แนวคำตอบ ขนาดของเงาขึ้นอยู่กับระยะห่าง
ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุที่ก้ันแสงและฉาก)    

– เงาที่ปรากฏบนฉากในแต่ละครั้งเหมือนหรือแตกต่างกัน เพราะอะไร (แนวคำตอบ แตกต่างกัน 
เพราะระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง วัตถุท่ีกั้นแสง และฉากแตกต่างกัน)   

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อแสงเดินทาง
ไปตกกระทบตัวกลางทึบแสงจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้จึงทำให้เกิดเงาขึ้น เงาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
เงามืดและเงามัว เงามืด คือ บริเวณท่ีแสงสว่างส่องไปไม่ถึงฉากเลย ส่วนเงามัว คือ บริเวณท่ีแสงสว่างส่องไปถึง
ฉากบางส่วน ขนาดของเงามืดที่ปรากฏบนฉากขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุทึบแสง และ
ระยะห่างระหว่างวัตถุทึบแสงกับฉาก ถ้าฉากอยู่ใกล้วัตถุทึบแสง เงามืดจะมีขนาดใหญ่และเงามัวจะมีขนาดเล็ก 
แต่ถ้าฉากอยู่ไกลจากวัตถุทึบแสงมากข้ึน เงามืดจะมีขนาดเล็กลงและเงามัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ในชีวิตประจำวัน
ขนาดและรูปร่างของเงายังข้ึนอยู่กับทิศทางของแหล่งกำเนิดแสงอีกด้วย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการเกิดเงา จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ

อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 



5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – ขนาดของเงาข้ึนอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
 – ถ้าต้องการให้เงามืดมีขนาดเล็กลงต้องทำวิธีใด 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเกิดเงา โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 16 สังเกตการเกิดเงา 
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. ซักถามความรู้เรื่อง การเกิดเงา 
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  52 
 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆ 
ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการเกิดเงามืดและเงามัวได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องเงามืด เงามัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 
 

4. สาระสำคัญ 
 เมื่อแสงตกกระทบวัตถุทึบแสงจะเกิดเงาขึ้น เงามี 2 ประเภท คือ เงามืดและเงามัว เงามืด คือ บริเวณ
ที่แสงไปไม่ถึงฉากเลย ส่วนเงามัว คือ บริเวณที่แสงไปถึงฉากบางส่วน ขนาดของเงามืดขึ้นอยู่กับระยะห่าง
ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุที่ก้ันแสงกับฉาก 
 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 ตัวกลางของแสง 
 – เงามืด เงามัว 
 
 
 



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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเงามืด เงามัว 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับการเกิดเงา โดยการถามคำถามดังต่อไปนี้ 
 – ถ้าเรานำวัตถุทึบแสงไปกั้นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงจะเกิดอะไรขึ้น (แนวคำตอบ เกิดเงา
ด้านหลังวัตถุทึบแสง) 
 – การเกิดเงาต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง (แนวคำตอบ แหล่งกำเนิดแสง วัตถุทึบ
แสง และฉาก) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง เงามืด เงามัว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยถามถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 23 สังเกตการเกิดเงาดังนี้ 

 – จากผลการสังเกตการเกิดเงา เงาที่เกิดขึ้นมีลักษณะใด (แนวคำตอบ เงาเกิดขึ้นมีทั้งเงาที่คมชัด
และเงาที่ไม่คมชัด) 
 – ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง วัตถุทึบแสง และฉากมีผลต่อลักษณะของเงาที่เกิดขึ้น
อย่างไร (แนวคำตอบ เมื่อระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง วัตถุทึบแสง และฉากเปลี่ยนไป ขนาดของเงามืด
และเงามัวที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไป โดยเมื่อแหล่งกำเนิดแสงและฉากคงที่ เงามืดจะใหญ่ขึ้นเมื่อเลื่อนลูกปิงปอง
เข้าไปหาฉาก และเงามืดจะเล็กลงเมื่อเลื่อนลูกปิงปองออกจากฉาก) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเกิดเงาจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า เงามืด คือ เงาที่คมชัด ส่วนเงามัว คือ เงาที่ไม่คมชัด ซึ่งขนาดของเงามืดขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่าง
แหล่งกำเนิดแสง วัตถุทึบแสง และฉาก  

 (2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเงามืด เงามัวโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อลักษณะของเงามืด เงามัวเป็นหัวข้อย่อย 

เช่น ลักษณะของเงามืด เงามัว สิ่งที่มีผลต่อขนาดของเงามืด เงามัว และปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ
เงามืด เงามัว ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

 – สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

 – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

 – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของเงามืดและเงามัวคืออะไร (แนวคำตอบ ระยะห่างระหว่างแหล่ง -
กำเนิดแสง วัตถุทึบแสง และฉาก) 

– ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเงามืด เงามัว (แนวคำตอบ จันทรุปราคาและ
สุริยุปราคา)    

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เงามืด คือ 
บริเวณท่ีแสงสว่างส่องไปไม่ถึงฉากเลย ส่วนเงามัว คือ บริเวณท่ีแสงสว่างส่องไปถึงฉากบางส่วน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูลองให้นักเรียนนำวัตถุชนิดต่างๆ มาทดสอบการเกิดเงามืดและเงามัวเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงผล

ของระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง วัตถุทึบแสง และฉากต่อขนาดของเงามืดและเงามัว 
(2) น ักเร ียนค ้นคว ้าคำศ ัพท ์ภาษาต ่างประเทศเก ี ่ยวก ับเงาม ืด เงาม ัว จากหนังส ือเร ียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 
 



5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – ถ้าเราขยับให้วัตถุทึบแสงเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดแสงมากข้ึน ลักษณะและขนาดของเงา  
ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ลักษณะใด 
 – ถ้าขนาดของวัตถุทึบแสงต่างกัน ใช้แหล่งกำเนิดแสงและฉากเหมือนกัน และระยะห่างระหว่าง

วัตถุทึบแสงกับแหล่งกำเนิดแสงและฉากเท่ากัน ขนาดของเงาที่เกิดบนฉากจะเหมือนกันหรือไม่ลักษณะใด 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเงามืด เงามัว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

 

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. ซักถามความรู้เรื่อง เงามืด เงา
มัว 

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  53 
 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆ 
ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.3 ป. 4/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสงได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 
 

4. สาระสำคัญ 
 ตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสงมีสมบัติแตกต่างกัน เราจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
การใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสง 

 

 
 
 
 



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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สำรวจการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสง 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการถามคำถามกับนักเรียนว่า นักเรียนนำตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง
มาใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันบ้าง (แนวคำตอบ ใช้ร่มกันแดดและใช้ผ้าม่านกรองแสงจากภายนอกเข้าสู่
ภายในบ้าน) 

 2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ การเรียนรู้เรื ่อง การใช้
ประโยชน์จากตัวกลางของแสง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำรูปแว่นตา กระจกฝ้า และกระเบื้องมุงหลังคามาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ

คำถามว่า วัตถุเหล่านี้จำแนกเป็นตัวกลางชนิดใดและนำมาใช้ประโยชน์อะไร (แนวคำตอบ แว่นตาทำจากเลนส์
ใสซึ่งเป็นตัวกลางโปร่งใส นำมาใช้ในการอ่านหนังสือ กระจกฝ้าทำจากกระจกที่ทำให้เกิดฝ้าซึ่งเป็นตัวกลาง
โปร่งแสง นำมาใช้กรองแสง และกระเบื้องมุงหลังคาทำจากกระเบื้องซึ่งเป็นวัตถุทึบแสง นำมาใช้บังแสงให้กับ
ตัวบ้าน) 

   (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 
 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสงจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดย

ครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ตัวกลางของแสงแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน 

(2) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สำรวจการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสงชนิดต่างๆ บริเวณ
โรงเรียน บันทึกผลแล้วนำเสนอหน้าห้องเรียน 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่สำรวจและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– ตัวกลางโปร่งใสนำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง  (แนวคำตอบ ทำเป็นกระจกห้องเรียนและกระจก
นาฬิกา) 

– ตัวกลางโปร่งแสงนำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง  (แนวคำตอบ ทำเป็นหลังคากรองแสงให้ต้นอ่อน
พืชและทำเป็นประตูกระจกห้องเรียน)   

– วัตถุทึบแสงนำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง  (แนวคำตอบ ทำเป็นหลังคากันแดดและกำแพง
ห้องเรียน)   

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า วัตถุที่ทำจาก
ตัวกลางต่างชนิดกันถูกนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเชื่อมโยงความรู้อาเซียน โดยครูให้ความรู้เสริมกับนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเล่นหนังหรือ

ละครเงา (Shadow Plays) ที่มีแสดงอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น  
– ประเทศไทยมีการแสดงการเชิดหนังตะลุง ซึ่ง

เป็นศิลปะการแสดงประจาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของคนในภาคใต้  
การแสดงจะใช้บทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสาเนียงท้องถิ่น มีบท
สนทนาแทรกเป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่ง
ดึงดูดสายตาผู้ชม ส่วนตัวหนังตะลุงนั้นส่วนแขนจะฉลุแยกจาก
ส่วนลำตัว และร้อยหมุดให้ติดกัน จึงเคลื ่อนไหวได้ ปัจจุบัน
โครงการศิลปินแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติได้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดง
หนังตะลุงให้แก่คนรุ ่นหลังเพื ่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไป 



– ประเทศอินโดนีเซียมีการเล่นหนังที่ลักษณะคล้ายกับการเชิดหนังตะลุงของประเทศไทย  
เรียกว่า วายังกูลิต หรือที่ชนพื้นเมืองเรียกกันว่า วายัง เป็นการแสดงหุ่นเชิดฉายเงาบนจอผ้า ในการเล่าเรื่องจะ
แบ่งเป็นตัวละครฝ่ายดีที่พากย์ด้วยภาษายาวี และละครฝ่ายร้ายที่พากย์ด้วยภาษาบาหลี ดังนั้นผู้พากย์จะต้องมี
ความชำนาญทางด้านภาษามากเนื่องจากภาษกาวีเป็นภาษาโบราณ  ส่วนโครงเรื่องนั้นเกี่ยวกับสงครามใน
ศาสนาฮินดูที่เล่าสืบต่อกันมาของชาวชวาและชาวบาหลี  

– ประเทศมาเลเซียก็มีการเล่นหนังที่ลักษณะคล้ายกับการเชิดหนังตะลุงของประเทศไทยเช่นกัน 
และเรียกว่า วายังกูลิตเหมือนกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งตัวหนังแกะสลักจากหนังควายและติดกับก้านไม้ไผ่และ
เชิดอยู่ด้านหลังของจอผ้า พร้อมกับมีการเล่าเรื่องด้วยบทร้อยกรองและบทสนทนา โดยโครงเรื่องที่ใช้ ในการ
แสดงมาจากวรรณคดีรามายนะ ซึ่งชาวมาเลเซียจะจัดแสดงวายังกูลิตในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสง จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำ
แปลลงสมุดส่งครู 

 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – หน้าปัดนาฬิกาทำจากกระจกใสเพราะอะไร 
 – ร่มสามารถใช้กันแดดได้เพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผน

ที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของนักเรียน 
3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ

เรียนชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 
– เงามืดบนดวงจันทร์เกิดจากอะไร (แนวคำตอบ แสงจากดวงอาทิตย์กระทบกับดวงจันทร์ด้าน

หนึ่ง ดวงจันทร์ที่เป็นวัตถุทึบแสงจึงทำให้เกิดเงาอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์) 



4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้าเพ่ือจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ ดวงจันทร์ 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปแว่นตา กระจกฝ้า และกระเบื้องมุงหลังคา 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. คูม่ือการสอน 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. ซักถามความรู้เรื่องการใช้
ประโยชน์จากตัวกลางของแสง  

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

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

 
 
 
 
 


