
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  54 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  สภาพยืดหยุ่น (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
(ว 2.1 ป. 4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่นได้ (K) 
 2. ระบุชนิดของวัสดุที่มีสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 
 

4. สาระสำคัญ 
 สภาพยืดหยุ่นเป็นสมบัติของวัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัสดุ และสามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดแรงกระทำต่อวัสดุนั้น ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นไม่เท่ากัน 
 
 

 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

– สภาพยืดหยุ่น 

 

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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุรอบตัวในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป. 4 
แล้วถามคำถามกับนักเรียน ดังนี้ 

– วัสดุต่างๆ ที่อยู่รอบตัวแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์) 

– วัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ได้แก่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ วัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ 
ยางพารา และดิน ส่วนวัสดุสังเคราะห์ ได้แก่ ยางสังเคราะห์ พลาสติก และโฟม) 

– วัสดุต่างๆ ที่กล่าวถึงมีสมบัติอะไรบ้าง (แนวคำตอบ สภาพยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว 
การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน

ชั้นเรียนซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 



1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– วัสดุใดเมื่อออกแรงกระทำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (แนวคำตอบ ยางรัด กระดาษ และ
สปริง) 

– วัสดุใดเมื่อหยุดออกแรงแล้ววัสดุกลับคืนรูปร่างเดิม (แนวคำตอบ ยางรัดและสปริง) 
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุแต่ละ

ชนิดมีความยืดหยุ่นแตกต่างกัน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่นจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครู

ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สมบัติของวัสดุสามารถเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัสดุ และสามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดแรงกระทำต่อวัสดุ ตัวอย่างวัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำ เช่น 
ฟองน้ำ ยางรัด หนังสติ๊ก และแถบยางยืด 

 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่นเป็นหัวข้อ
ย่อย เช่น ชนิดของวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ลักษณะของวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้น
ตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียน และเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 



 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
      – วัสดุชนิดใดบ้างที่มีสภาพยืดหยุ่น (แนวคำตอบ ฟองน้ำ ลวดสปริง และยางรัด) 
     – วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ สามารถเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงมา

กระทำต่อวัสดุ และสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดแรงกระทำต่อวัสดุ) 
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่าวัสดุที่มีสภาพ

ยืดหยุ่นมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูนำอภิปรายเกี่ยวกับการนำวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นไปใช้ประโยชน์ พร้อมยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์

จากวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น เช่น การใช้ยางยืดทำแถบกางเกงหรือกระโปรง ยางรัดใช้รัดของต่างๆ และการใช้
ฟองน้ำบุเก้าอ้ีหรือเตียงนอน 

 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง   
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – สภาพยืดหยุ่นของวัสดุหมายถึงอะไร 
 – ยกตัวอย่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
 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 สมบัติของ
วัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

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  55 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  สภาพยืดหยุ่น (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
(ว 2.1 ป. 4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่นได้ (K) 
 2. ระบุชนิดของวัสดุที่มีสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 
 

4. สาระสำคัญ 
 สภาพยืดหยุ่นเป็นสมบัติของวัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัสดุ และสามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดแรงกระทำต่อวัสดุนั้น ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นไม่เท่ากัน 
 
 

 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

– สภาพยืดหยุ่น 

 

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 
 สังเกตสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามนักเรียนว่า วัสดุต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราวัสดุใดบ้างที่มีสภาพยืดหยุ่น (แนวคำตอบ ยางรัด 
หนังสติ๊ก และแถบยางยืด) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำยางรัดและเชือกฟางมาให้นักเรียนดู จากนั้นครูออกแรงดึงยางรัดและเชือกฟาง เพื่อแสดง

การเปลี่ยนแปลงของยางรัดและเชือกฟาง แล้วถามคำถามดังนี้ 
– ถ้าออกแรงดึงยางรัดและเชือกฟางจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ ยางรัดยืด

ออกตามแรงดึง แต่เชือกฟางไม่สามารถยืดออกได้) 



– เพราะเหตุใดเชือกฟางจึงไม่สามารถยืดออกได้ (แนวคำตอบ เพราะเชือกฟางไม่มีสมบัติด้าน
สภาพยืดหยุ่นหรือมีน้อยมากจึงไม่สามารถยืดออกได้) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 17  สังเกตสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
– แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน  
– สมาชิกกลุ่มนำวัสดุตัวอย่าง ได้แก่ ยางรัด แถบยางยืด เชือกฟาง และลวดสปริงมาทดสอบ 
– พาดไม้ยาวระหว่างโต๊ะ แขวนขอเกี่ยวที่ท่อนไม้   
– แขวนยางรัดที่ขอเกี่ยว และแขวนตุ้มเหล็กที่ยางรัด ดังรูป วัดความยาวของยางรัดที่ยืดออก 

บันทึกผล 
– ทำการทดสอบซ้ำโดยใช้วัสดุอื่นผูกเป็นวงขนาดเท่ายางรัดแทนยางรัด ได้แก่  แถบยางยืด 

เชือกฟาง และลวดสปริง 

 
 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นมากที่สุดคืออะไร (แนวคำตอบ ยางรัด) 
– ถ้าใช้ตุ้มเหล็กที่มีน้ำหนักมาก นักเรียนคิดว่าวัสดุจะเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ วัสดุ

ทุกชนิดจะขาด) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สภาพยืดหยุ่น

เป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นไม่เท่ากัน 
 

 



4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูเชื่อมโยงความรู้อาเซียน โดยถามนักเรียนว่า ทราบหรือไม่ว่าวัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่นมักทำจาก

วัสดุใด (แนวคำตอบ ยาง) จากนั้นครูให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับยางพารา โดยให้นักเรียนได้ทราบว่า อาเซียนถือ
เป็นผู้ส่งออกยางพาราสู่ตลาดโลกมากที่สุด โดยยางพาราท่ีขายอยู่ในตลาดโลกทั้งหมดมาจากอาเซียนถึงร้อยละ 
80 ซึ่งในอาเซียนนั้นประเทศสมาชิกที่ส่งออกยางพารามากที่สุด คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม 
โดยไทยมีปริมาณการส่งออกถึงร้อยละ 44.8 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู

 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ลักษณะสำคัญของสภาพยืดหยุ่นคืออะไร 
– วัสดุใดที่มีสภาพยืดหยุ่น 
– ถ้าออกแรงกระทำต่อวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นมากเกินไปหรือใช้งานเป็นเวลานานจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ยางรัดและเชือกฟาง 
 2. ใบกิจกรรมที่ 17 สังเกตสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน 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. ซักถามความรู้เรื่องสมบัติของ
วัสดุด้านสภาพยืดหยุ่น 

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
ปฏิบัติ กิจกรรมเป็น
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  56 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ความแข็ง (1)      เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
(ว 2.1 ป. 4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านความแข็งได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านความแข็งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 
 

4. สาระสำคัญ 
 ความแข็งของวัสดุเป็นความทนทานต่อการถูกขูดขีดของวัสดุ เมื่อนำวัสดุ 2 ชนิดมาขูดขีดกัน วัสดุที่มี
ความแข็งน้อยกว่าจะเกิดรอย 
 
 

 
 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

– ความแข็ง 

 

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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งของแร่ชนิดต่างๆ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามเก่ียวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียนว่า 
– ถ้าเราทำแก้วน้ำตกลงพื้นจะเกิดอะไรขึ้น (แนวคำตอบ แก้วน้ำจะแตก) 
– การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนแสดงว่าแก้วน้ำหรือพ้ืนมีความแข็งมากกว่ากัน (แนวคำตอบ พ้ืน) 

 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความแข็ง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ความแข็งของวัสดุคืออะไร (แนวคำตอบ สมบัติที่แสดงถึงความทนทานต่อการขูดขีดต่อวัสดุ
อ่ืน) 

– วัสดุที่มีความแข็งมากจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ ทนทานต่อการขูดขีดจากวัสดุอื่นได้หลาย
ชนิด) 



(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความแข็งของวัสดุจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย

อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ถ้าวัสดุที่ถูกขูดเกิดรอย แสดงว่ามีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขูด แต่ถ้าไม่เกิดรอย
แสดงว่ามีความแข็งมากกว่าวัสดุที่ใช้ขูด 

 (2) แบ่งกลุ ่มนักเรียน กลุ ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับความแข็งของแร่ชนิดต่างๆ โดย
ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อความแข็งของแร่ชนิดต่างๆ เป็นหัวข้อย่อย 
เช่น ระดับความแข็งของแร่ ชนิดของแร่สี และลักษณะของแร่ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่
กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
  (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและ

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ระดับความแข็งของแร่ชนิดต่างๆ มีก่ีระดับ (แนวคำตอบ มี 10 ระดับ) 
– แร่ชนิดใดมีความแข็งมากที่สุด (แนวคำตอบ เพชร) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่าแร่แต่ละชนิดมี
ความแข็งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูนำรูปสิ่วและค้อนมาให้นักเรียนดู แล้วอภิปรายเพิ่มเติมว่า เนื้อไม้ที่มีความแข็งมากนิยมใช้สิ่วในการ

เจาะเนื้อไม้และใช้ค้อนเคาะในการแกะสลัก ซึ่งสิ่วที่ใช้ในการแกะสลักมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความแข็งของไม้
และความละเอียดของภาพที่ต้องการ 

 

 
 



5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
 2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
 3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและการ

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– วัสดุที่มีความแข็งมีลักษณะอย่างไร 
– ยกตัวอย่างวัสดุที่มีความแข็งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านความแข็ง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด

หรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปสิ่วและค้อน 
 2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
 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 สมบัติของ
วัสดุด้านความแข็ง 

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  57 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ความแข็ง (2)      เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
(ว 2.1 ป. 4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านความแข็งได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านความแข็งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ความแข็งของวัสดุเป็นความทนทานต่อการถูกขูดขีดของวัสดุ เมื่อนำวัสดุ 2 ชนิดมาขูดขีดกัน วัสดุที่มี
ความแข็งน้อยกว่าจะเกิดรอย 
 
 

 
 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

– ความแข็ง 

 

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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำวัสดุต่างๆ มาให้นักเรียนดู เช่น แก้ว ไม้ และพลาสติก แล้วถามคำถามกับนักเรียน ดังนี้ 
– วัสดุทั้ง 3 ชนิดนี้มีสมบัติใดท่ีแตกต่างกัน (แนวคำตอบ สี ลักษณะของเนื้อวัสดุ และความแข็ง) 
– วัสดุชนิดใดมีความแข็งมากที่สุด (แนวคำตอบ แก้ว) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความแข็ง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้าต้องการทดสอบว่าวัสดุชนิดใดมีความแข็งมากกว่ากันสามารถทดสอบด้วยวิธีการใด (แนว
คำตอบ ใช้ของแข็ง เช่น ตะปู ขูดขีดบนวัสดุแต่ละชนิด) 



– วัสดุที่มีความแข็งมากจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ ทนทานต่อการขูดขีดจากวัสดุอื่นได้หลาย
ชนิด) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 18  สังเกตสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 – แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน  
 – สมาชิกกลุ่มหาวัสดุที่จะนำมาทดสอบ ได้แก่ เทียนไข พลาสติก กระจก และเหล็ก มาคนละ 1 

ชนิด 
 – ทดสอบความแข็งของวัสดุต่าง ๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ แล้วบันทึกข้อมูล 

• ใช้เล็บขูด 

• ใช้ไม้บรรทัดพลาสติกขูด 

• ใช้ตะไบกรีด 

 
 

การใช้ตะไบกรีดบนวัสดุ 
 
 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– วัสดุใดมีความแข็งมากกว่าวัสดุที่นำมาขูดขีด ดูจากอะไร (แนวคำตอบ กระจกเงา ดูจากการไม่
เกิดรอยใด ๆ ที่กระจกเงา) 

– วัสดุชนิดใดมีความแข็งมากที่สุดและน้อยที่สุด ดูจากอะไร (แนวคำตอบ กระจกเงามีความแข็ง
มากที่สุด และเทียนไขมีความแข็งน้อยที่สุด ดูจากการเกิดรอยขูดขีดที่เทียนไข) 

– ยกตัวอย่างของใช้ที่ทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งมา 3 ชนิด (แนวคำตอบ ค้อน โต๊ะ และแก้วน้ำ) 



 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุแต่ละชนิดมี
ความแข็งแตกต่างกัน เมื่อนำวัสดุชนิดหนึ่งมาขูดขีดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ถ้าวัสดุที่ถูกขูดขีดเกิดรอย แสดงว่ามี
ความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขูดขีด แต่ถ้าไม่เกิดรอย แสดงว่าวัสดุที่ถูกขูดขีดมีความแข็งมากกว่าวัสดุที่ใช้ขูดขีด 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) นักเรียนสืบค้นตารางกำหนดระดับความแข็งของวัสดุ แล้วลองสังเกตหรือทดสอบดูว่าวัสดุแต่ละ

ชนิดที่อยู่รอบตัวเรามีความแข็งอยู่ในระดับใด 
(2) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเพชรซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งมากที่สุด ทำเป็นรายงานส่งครู 
(3) ครูเชื่อมโยงความรู้อาเซียน โดยครูเสริมความรู้ให้กับนักเรียนว่า เมียนมาเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญ

ของโลกแหล่งหนึ่ง ซึ่งมีทั้งทับทิม ไพลิน ไข่มุก และหยก โดยทับทิมและไพลินนั้นมีความแข็งรองจากเพชรแค่
ลำดับเดียวเท่านั้น ส่วนหยกของเมียนมามีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับหยกจีน 

 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและการ

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ถ้านักเรียนจะตรวจสอบความแข็งของวัสดุควรใช้วิธีการใดบ้าง 
– การใช้ตะปูขูดขีดลงบนวัสดุเป็นการทดสอบสมบัติด้านใดของวัสดุ 
– ถ้าต้องการตัดกระจกต้องใช้วัสดุที่มีลักษณะใด 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านความแข็ง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด

หรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แก้ว ไม้ และพลาสติก 
 2. ใบกิจกรรมที่ 18  สังเกตสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ 
 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. ซักถามความรู้เรื่องสมบัติของ
วัสดุด้านความแข็ง 

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  58 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ความเหนียว (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
(ว 2.1 ป. 4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ความเหนียวเป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิด วัสดุที่มีความเหนียวมากจะต้องออกแรงดึงมากจึง
จะขาด และวัสดุที่มีความเหนียวมากจะรับน้ำหนักได้มากกว่าวัสดุที่มีความเหนียวน้อย 
 
 

 
 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

– ความเหนียว 

 

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 
 ปั้นดินเหนียวเป็นรูปต่างๆ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนดูรูปคนหิ้วถุงพลาสติกที่ใส่ตุ๊กตาขนาดใหญ่แล้วถามนักเรียนว่า เพราะเหตุใดจึงใช้
ถุงพลาสติกบรรจุตุ๊กตาขนาดใหญ่ได ้

 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม จากนั้นครูนำอภิปรายว่า ถุงพลาสติกมีความเหนียว เมื่อนำมาใส่ตุ๊กตา
ขนาดใหญ่แล้วหิ้วจึงไม่ขาด ซึ่งความเหนียวเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุเช่นเดียวกับความแข็งที่นักเรียนได้
เรียนรู้มาแล้ว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 
 – วัสดุชนิดใดที่มีความเหนียว (แนวคำตอบ เชือก พลาสติก และเส้นเอ็น) 



– วัสดุที่มีความเหนียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร (แนวคำตอบ ใช้เชือกในการผูกหรือ
ดึงสิ่งของต่างๆ ใช้พลาสติกทำวัสดุต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำหรือแก้วน้ำ ใช้เอ็นทำสายเบ็ด) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดย

ครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุที่มีความเหนียวมากจะต้องออกแรงดึงมากจึงจะขาด วัสดุที่มีความ
เหนียวน้อยออกแรงดึงไม่มากก็ขาด  

 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน ปั้นดินเหนียวเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ ตามข้ันตอน 
ดังนี้ 

   – แต่ละกลุ่มเตรียมดินเหนียวที่นำมาจากบริเวณโรงเรียนหรือในท้องถิ่น 
   – ออกแบบและปั้นดินเหนียวเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ 
   – นำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 
 (3) ครคูอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียน และเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

– วัสดุใดมีความแข็งมากกว่าวัสดุที่นำมาขูดขีด ดูจากอะไร (แนวคำตอบ กระจกเงา ดูจากการไม่
เกิดรอยใดๆ ที่กระจกเงา) 

– วัสดุชนิดใดมีความแข็งมากที่สุดและน้อยที่สุด ดูจากอะไร (แนวคำตอบ กระจกเงามีความแข็ง
มากที่สุด และเทียนไขมีความแข็งน้อยที่สุด ดูจากการเกิดรอยขูดขีดที่เทียนไข) 

– ยกตัวอย่างของใช้ที่ทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งมา 3 ชนิด (แนวคำตอบ ค้อน โต๊ะ และแก้วน้ำ) 
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุแต่ละชนิดมี

ความแข็งแตกต่างกัน เมื่อนำวัสดุชนิดหนึ่งมาขูดขีดบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ถ้าวัสดุที่ถูกขูดขีดเกิดรอย แสดงว่ามี
ความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ขดูขีด แต่ถ้าไม่เกิดรอย แสดงว่าวัสดุที่ถูกขูดขีดมีความแข็งมากกว่าวัสดุที่ใช้ขูดขีด 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับชนิดของวัสดุที่มีสมบัติด้านความเหนียว 
(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านความเหนียว จากหนังสือ

เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 



5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ความเหนียวหมายถึงอะไร 
– การพิจารณาสมบัติด้านความเหนียวของวัสดุทำได้ด้วยวิธีการใด 
– พลาสติกนิยมนำมาใช้ทำถุงใส่ของเพราะอะไร 
– วัสดุที่มีความเหนียวและวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันในลักษณะใด 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านความเหนียว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ดินเหนียว 
 2. รูปคนหิ้วถุงพลาสติกที่ใส่ตุ๊กตาขนาดใหญ่ 
 3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต  
 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. ซักถามความรู้เรื่อง สมบัติของ
วัสดุด้านความเหนียว 

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  59 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ความเหนียว (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
(ว 2.1 ป. 4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ความเหนียวเป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิด วัสดุที่มีความเหนียวมากจะต้องออกแรงดึงมากจึง
จะขาด และวัสดุที่มีความเหนียวมากจะรับน้ำหนักได้มากกว่าวัสดุที่มีความเหนียวน้อย 
 
 

 
 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

– ความเหนียว 

 

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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตสมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำถุงพลาสติกและถุงกระดาษมาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า ถ้าต้องออกแรงฉีก
ถุงพลาสติกและถุงกระดาษให้ขาดจะต้องออกแรงในการฉีกสิ่งใดมากกว่า  

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความเหนียว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ความเหนียวของวัสดุคืออะไร (แนวคำตอบ สมบัติของวัสดุที่ทนทานต่อแรงดึงโดยไม่ขาด) 
– วัสดุที่มีความเหนียวมากจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ ตีเป็นแผ่นบางหรือดึงเป็นเส้นได้ยาว

มาก) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 



2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 13 สังเกตสมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 – แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–6 คน  
 – พาดไม้ยาวระหว่างโต๊ะ แขวนขอเกี่ยวที่ท่อนไม้ 
 – ผูกเชือกฟางยาว 1 ฟุตที่ขอเกี่ยว นำขอเกี่ยวอีกอันผูกติดปลายล่างของเชือกฟาง 
 – แขวนถุงทรายที่ขอเกี่ยวอันล่าง เพ่ิมถุงทรายทีละถุงจนเชือกขาด นับจำนวนถุงทราย

ทั้งหมด บันทึกผล 
  – ทำการทดสอบซ้ำ โดยเปลี่ยนจากเชือกฟางเป็นเชือกกล้วย ด้าย และเส้นเอ็น (ขนาดและ

ความยาวของวัสดุแต่ละชนิดต้องเท่ากัน) บันทึกผล 
 

 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
 – วัสดุชนิดใดมีความเหนียวมากที่สุด (แนวคำตอบ เส้นเอ็น) 

– วิธีการที่ใช้ทดสอบความเหนียวในกิจกรรมนี้คืออะไร (แนวคำตอบ การรับน้ำหนัก วัสดุใดรับ
น้ำหนักได้มากแสดงว่ามีความเหนียวมาก) 

– ยกตัวอย่างวัสดุที่มีความเหนียวที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน (แนวคำตอบ ดินเหนียวและ
ถุงพลาสติก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า นอกจากวัสดุที่
นักเรียนนำมาสังเกตแล้ว ยังมีวัสดุอื่นอีกที่มีสมบัติด้านความเหนียว เช่น ดินเหนียว สามารถนำมาปั้นสิ่งของ
เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ และโลหะเมื่อทำให้ร้อนจะสามารถตีแผ่เป็นแผ่นหรือรีดให้เป็นเส้น นำมาทำเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น หม้อ กระทะ  



(4) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า วัสดุแต่ละชนิดมีความเหนียวแตกต่างกัน วัสดุที่มีความเหนียวมากต้องใช้แรง
ดึงมากจึงจะขาด ส่วนวัสดุที่มีความเหนียวน้อยใช้แรงดึงไม่มากก็สามารถขาดได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูนำรูปการแข่งขันชักเย่อ รูปช้างลากซุง รูปสะพานที่มีลวดเหล็กยึด เช่น สะพานพระราม 8 มาให้

นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวหรือไม่ เพราะอะไร 
 

 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– การทดสอบความเหนียวของวัสดุทำได้โดยวิธีการใด 
– วัสดุที่มีสมบัติด้านความเหนียวได้แก่อะไรบ้าง 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านความเหนียว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ 
 2. รูปการแข่งขันชักเย่อ รูปช้างลากซุง รูปสะพานที่มีลวดเหล็กยึด 
 3. ใบกิจกรรมที่ 19 สังเกตสมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ 
 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. ซักถามความรู้เรื่อง สมบัติของ
วัสดุด้านความเหนียว 

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  60 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การนำความร้อน (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
(ว 2.1 ป. 4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อนได้ (K) 
 2. ระบุวัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนและฉนวนความร้อนได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 วัสดุ 2 ชนิดที่มีอุณหภูมิต่างกัน เมื่อนำมาสัมผัสกันจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนให้แก่กัน วัสดุที่ยอม
ให้ความร้อนผ่านได้ดี เรียกว่า ตัวนำความร้อน ส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่าน เรียกว่า ฉนวนความร้อน 
 
 

 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

– การนำความร้อน 

 

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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำความร้อนไปใช้ในการทำวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำถ้วยแก้ว ถ้วยพลาสติก และถ้วยสเตนเลส มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า 
– นักเรียนจะเลือกถ้วยชนิดใดไปใส่น้ำร้อน เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ ถ้วยพลาสติก เพราะถ้วย

พลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่าน)  
 – การนำความร้อนเกิดได้กับวัสดุใดบ้าง (แนวคำตอบ เหล็ก อะลูมิเนียม และสเตนเลส) 
2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– วัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนเป็นวัสดุจำพวกใด ได้แก่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ โลหะ เช่น เหล็ก 
อะลูมิเนียม และสเตนเลส) 

– วัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนได้แก่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ ไม้ ผ้า ยาง โฟม และพลาสติก) 



(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) นักเรียนศึกษาตัวนำความร้อนและฉนวนความร้อน ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 

ป. 4 
(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำความร้อนไปใช้ในการทำวัสดุหรือ

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อการนำความร้อนไปใช้ในการทำวัสดุหรือ

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นหัวข้อย่อย เช่น การออกแบบกระทะหรือหม้อหุงข้าว เตารีด และกระติกน้ำร้อน ให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
 – กระทะหรือหม้อนิยมทำจากวัสดุชนิดใด (แนวคำตอบ สเตนเลสหรืออะลูมิเนียม) 
 – เพราะเหตุใดจึงนิยมทำด้ามจับของกระทะหรือหม้อจากพลาสติก (แนวคำตอบ เพราะพลาสติก

เป็นฉนวนความร้อน ซึ่งไม่ยอมให้ความร้อนผ่านได้) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุที่ใช้ทำ

กระทะหรือหม้อ เช่น สเตนเลสหรืออะลูมิเนียม เป็นตัวนำความร้อน และวัสดุที่ใช้ทำด้ามจับส่วนมากทำจาก
พลาสติก ซึ่งเป็นฉนวนความร้อน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูยกตัวอย่างชนิดของวัสดุ เช่น ไม้ ผ้า เหล็ก และอะลูมิเนียม แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเป็น

ตัวนำความร้อนหรือฉนวนความร้อน 
 (2) ครูอภิปรายเกี่ยวกับตารางค่าการนำความร้อนของวัสดุบางชนิดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ดังต่อไปนี้ 
 



ชนิดของวัสดุ 
ค่าการนำความร้อนของวัสดุ 

(วัตต์/เมตร × เคลวิน) 
ชนิดของวัสดุ 

ค่าการนำความร้อนของวัสดุ 
(วัตต์/เมตร × เคลวิน) 

เงิน 427.0 เหล็ก 79.5 
ทองแดง 397.0 ตะกั่ว 34.7 

ทอง 314.0 แก้ว 1.1 
อะลูมิเนียม 238.0 ไม้ 0.04–0.4 
ทองเหลือง 108.0  

 

หมายเหตุ  เคลวิน เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิ โดย เคลวิน (K) = องศาเซลเซียส (C˚) + 273 

 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– การนำความร้อนหมายถึงอะไร 
– วัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเรียกว่าอะไร 
– วัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านเรียกว่าอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ถ้วยแก้ว ถ้วยพลาสติก และถ้วยสเตนเลส 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
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 สมบัติของ
วัสดุด้านการนำความร้อน 

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  61 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การนำความร้อน (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
                                                                                    ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  
(ว 2.1 ป. 4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อนได้ (K) 
 2. ระบุวัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนและฉนวนความร้อนได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 วัสดุ 2 ชนิดที่มีอุณหภูมิต่างกัน เมื่อนำมาสัมผัสกันจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนให้แก่กัน วัสดุที่ยอม
ให้ความร้อนผ่านได้ดี เรียกว่า ตัวนำความร้อน ส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่าน เรียกว่า ฉนวนความร้อน 
 
 

 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

– การนำความร้อน 

 

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 
 สังเกตสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำรูปคนกำลังรีดผ้ามาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามกับนักเรียนว่า 
– เตารีดรีดผ้าให้เรียบได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ มีการถ่ายโอนความร้อนจากเตารีดสู่ผ้าจึงทำ

ให้ผ้าเรียบ) 
– คนรีดผ้าจับเตารีดได้โดยไม่รู้สึกร้อนเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะบริเวณที่จับทำจากวัสดุที่

ไม่นำความร้อนจึงไม่ทำให้รู้สึกร้อน) 
2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน 
 

 
 
 
 
 



ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– การนำความร้อนของวัสดุคืออะไร (แนวคำตอบ สมบัติที่แสดงถึงการถ่ายโอนความร้อนจาก
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสู่บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่า) 

– วัสดุที่นำความร้อนได้มักมีสถานะใด (แนวคำตอบ ของแข็ง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 20 สังเกตสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุแต่ละกลุ่ม

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 –  แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน  
 –  แต่ละกลุ่มนำเทียนไขมาจุดไฟ หยดน้ำตาเทียนลงบนแท่งแก้วและแท่งเหล็กที่เตรียมไว้ 4 

หยด โดยให้แต่ละหยดมีระยะห่างเท่าๆ กัน ทิ้งไว้สักครู่เพ่ือให้หยดน้ำตาเทียนแข็งตัว 
 –  ติดตั้งแท่งแก้วและแท่งเหล็กเข้ากับที่จับหลอดทดลอง โดยให้อยู่ในแนวระดับ 
 –  ตั้งตะเกียงแอลกอฮอล์ไว้ที่ปลายแท่งแก้วและแท่งเหล็ก ดังรูป จุดไฟ สังเกตและบันทึกผลที่

เกิดข้ึน (ควรใช้เวลาในการให้ความร้อนกับแท่งแก้วและแท่งเหล็กเท่าๆ กัน) 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบการนำความร้อนของวัสดุ 
 

 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

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

แท่งแก้ว แท่งเหล็ก หยดน้ำตาเทียน หยดน้ำตาเทียน 



 – เพราะเหตุใดจึงใช้หยดน้ำตาเทียนในการสังเกต (แนวคำตอบ เพราะหยดน้ำตาเทียนจะ
หลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนที่ส่งผ่านมายังแท่งแก้วและแท่งเหล็ก ถ้าวัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดีกว่า 
น้ำตาเทียนบนวัสดุชนิดนั้นก็จะหลอมเหลวก่อน) 

 – เมื่อได้รับความร้อน หยดน้ำตาเทียนบนแท่งแก้วและบนแท่งเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่าง
กันหรือไม่ ในลักษณะใด (แนวคำตอบ แตกต่างกัน หยดน้ำตาเทียนบนแท่งเหล็กหลอมเหลวจนหมดและหยด
ลงพื้น ส่วนน้ำตาเทียนบนแท่งแก้วหลอมเหลวเล็กน้อย บางหยดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง) 

 – วัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดีที่สุด สังเกตได้จากอะไร (แนวคำตอบ โลหะ สังเกตได้จากเมื่อให้
ความร้อนท่ีวัสดุส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่เหลือก็ได้รับความร้อนด้วยเช่นกัน) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุแต่ละชนิด
นำความร้อนได้แตกต่างกัน วัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดี เรียกว่า ตัวนำความร้อน ส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้
ความร้อนผ่าน เรียกว่า ฉนวนความร้อน ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อวัสดุ 2 ชนิดที่มีอุณหภูมิต่างกันมา
สัมผัสกัน ความร้อนจะถ่ายโอนจากวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่วัสดุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ซึ่งมี 3 วิธี คือ การนำความร้อน การพาความ

ร้อน และการแผ่รังสีความร้อน ในห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต นำข้อมูลที่ได้มาจัดป้ายนิเทศให้เพ่ือน ๆ ได้ทราบ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำ
แปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– หลักการของการนำความร้อนคืออะไร 
– วัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนและฉนวนความร้อนได้แก่อะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์



10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปคนกำลังรีดผ้า  
2. ใบกิจกรรมที่ 20 สังเกตสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ  
3. ห้องสมุด หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ หรืออินเทอร์เน็ต  
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บริษัท  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บริษัท  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง สมบัติของ
วัสดุด้านการนำความร้อน 

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  64 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การนำไฟฟ้า (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 

                                                                                 ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า

ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน (ว 2.1 ป. 
4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าได้ (K) 
 2. ระบุวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า ส่วนวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหล
ผ่านได้หรือผ่านได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า 

 

 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

 – การนำไฟฟ้า 

 

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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของวัสดุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับสมบัติของวัสดุ โดยใช้คำถามดังนี้ 
– สมบัติของวัสดุมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ สภาพยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว และการนำ

ความร้อน) 
– นอกจากสมบัติของวัสดุดังกล่าว ยังมีสมบัติของวัสดุด้านอื่นอีกหรือไม่ ด้านใด (แนวคำตอบ มี 

ด้านการนำไฟฟ้า) 
 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง การนำไฟฟ้า 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

(1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนรู้จักวัสดุที่นำไฟฟ้าได้หรือไม่ (แนวคำตอบ รู้จัก) 
– วัสดุชนิดใดที่สามารถนำไฟฟ้าได้ (แนวคำตอบ เหล็ก สเตนเลส และอะลูมิเนียม) 



(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 (2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครู

ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า ส่วนวัสดุที่
กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้หรือผ่านได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า  

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของวัสดุ โดยดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อการนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นหัวข้อย่อย เช่น 
วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้แก่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และไส้ดินสอ) 
– วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าได้แก่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ แก้ว ไม้ ยาง และพลาสติก) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่าวัสดุแต่ละชนิดมี
ความสามารถในการนำไฟฟ้าแตกต่างกัน 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
ครูให้น ักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด จากหนังสือ วารสาร 

วิทยาศาสตร์ หรือเว็บไซต์ แล้วจัดป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 



(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
– วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเรียกว่าอะไร 
– วัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้หรือผ่านได้ไม่ดีเรียกว่าอะไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้า โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ต 
 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. ซักถามความรู้เรื่อง สมบัติของ
วัสดุด้านการนำไฟฟ้า 

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  65 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การนำไฟฟ้า (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้า

ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลอง และระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การ
นำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน ( ว 2.1 ป. 
4/1) 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง (ว 2.1 ป. 4/2) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภิปรายและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าได้ (K) 
 2. ระบุวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า ส่วนวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหล
ผ่านได้หรือผ่านได้ไม่ดี เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า 

 

 
 



5. สาระการเรียนรู้ 
สมบัติของวัสดุ 

 – การนำไฟฟ้า 

 

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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตสมบัติด้านการนำไฟฟ้าของวัสดุ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูชี้สายไฟฟ้าที่มีอยู่ในห้องเรียน แล้วถามคำถามนักเรียน ดังนี้ 
– สายไฟฟ้าทำหน้าที่อะไร (แนวคำตอบ ทำหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดย

กระแสไฟฟ้าจะนำพลังงานไฟฟ้าไหลผ่านไปตามสายไฟฟ้าจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ) 
– วัสดุอะไรเหมาะสำหรับทำ สายไฟฟ้า (แนวคำตอบ วัสดุที่ใช้ทำภายนอกของสายไฟฟ้า เช่น 

ยางและพลาสติกที่ทนความร้อน วัสดุที่ใช้ทำภายในของสายไฟฟ้า เช่น ทองแดงและอะลูมิเนียม) 
 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง การนำไฟฟ้า 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

(1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– การนำไฟฟ้าของวัสดุคืออะไร (แนวคำตอบ สมบัติที่แสดงถึงการยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่าน) 



– วัสดุที่นำไฟฟ้าได้มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ เหล็ก ทองแดง และอะลูมิเนียม) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

 (2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 21 สังเกตสมบัติด้านการนำไฟฟ้าของวัสดุ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 – แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน 
 – แต่ละกลุ่มต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับถ่านไฟฉาย และปล่อยปลายสายไฟฟ้าทั้ง 2 ข้างไว้  
 – ลองเอาปลายสายไฟฟ้าทั้ง 2 ข้างมาแตะกัน สังเกตหลอดไฟฟ้าว่าเกิดอะไรขึ้น 
 – นำวัสดุต่างๆ มาแตะกับปลายสายไฟฟ้าทั้งสองพร้อมๆ กัน สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า 
 – เหลาดินสอดำทั้ง 2 ข้าง นำมาแตะกับปลายสายไฟฟ้าทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน แล้วสังเกตหลอด

ไฟฟ้า 

 
 

การทดสอบการนำไฟฟ้าของวัสดุ 
  (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
 – วัสดุชนิดใดบ้างที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง (แนวคำตอบ ลวด โลหะ และไส้ดินสอดำ) 

– วัสดุจำพวกโลหะเท่านั้นที่นำไฟฟ้าใช่หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่ใช่ เพราะไส้ดินสอดำ
ไม่ใช่โลหะแต่นำไฟฟ้าได้) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุที่ยอมให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นพวกโลหะ ส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ใช่โลหะจะไม่นำไฟฟ้า ยกเว้น
ไส้ดินสอดำซึ่งสามารถนำไฟฟ้าได้ 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
ครูนำสายไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วมาให้นักเรียนสังเกตดูส่วนประกอบทั้งด้านนอกและด้านในนักเรียนร่วมกัน

อภิปรายว่า ทำไมด้านนอกของสายไฟฟ้าจึงหุ้มด้วยพลาสติก ในขณะที่ด้านในทำด้วยทองแดง 
 



(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและการนำ

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– สายไฟฟ้าทำจากทองแดงเพราะอะไร 
– วัสดุชนิดใดที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 

 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้า โดยร่ วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพ่ือจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 

โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อสมบัติของของแข็งและของเหลว 
3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกัน

ในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. สายไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว  
 2. ใบกิจกรรมที่ 21 สังเกตสมบัติด้านการนำไฟฟ้าของวัสดุ 
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 สมบัติของ
วัสดุด้านการนำไฟฟ้า 

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
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  66 

 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  สมบัติของของแข็งและของเหลว (1)   เวลา  1  ชัว่โมง 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่าง 

และปริมาตรของสสาร (ว 2.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ทดลอง เปรียบเทียบ และอธิบายสมบัติของของแข็งและของเหลวได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของของแข็งและของเหลวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สสารที่มีสถานะเป็นของแข็งจะมีอนุภาคของสารอยู่ชิดกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก จึง
มีปริมาตรคงที่และมีรูปร่างที่แน่นอนเฉพาะตัว ส่วนของเหลวจะมีปริมาตรคงที่ อนุภาคภายในอยู่ห่างกัน 
รูปร่างของของเหลวจึงเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สถานะของสสาร 

  – สมบัติของของแข็ง 
 – สมบัติของของเหลว 

 



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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของของแข็งและของเหลว 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– น้ำเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบต่างๆ ได้ เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะน้ำมีสถานะเป็นของเหลว

จึงเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุ)   
2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของของแข็งและของเหลว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

(1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง

และของเหลวที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา
นำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ยางลบมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ยางลบเป็นของแข็งจึงมีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี) 

– น้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ น้ำมีการ
เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะท่ีบรรจุ) 



(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น 

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ของแข็งมี
รูปร่างและปริมาตรคงที่ ส่วนของเหลวมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุและปริมาตรคงท่ี 
 

 (2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ให้นักเรียนศึกษาสมบัติของของแข็งและของเหลวจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย

อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงที่ เนื่องจากอนุภาคของของแข็งอยู่ชิดกันมากและ
มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ส่วนของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่แต่มีปริมาตรคงที่ รูปร่างของของเหลวจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะท่ีบรรจุและมีลักษณะไหลได้ 
 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของของแข็งและของเหลว โดย
ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
  – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสมบัติของของแข็งและของเหลว เป็นหัวข้อ
ย่อย เช่น ของแข็ง ของเหลว ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 
 – สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการ 
สืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
  – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
  – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
   (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– วัสดุชนิดใดมีสมบัติเป็นของแข็ง (แนวคำตอบ ถังขยะ แก้วน้ำ ไม้กวาด) 
– วัสดุชนิดใดมีสมบัติเป็นของเหลว (แนวคำตอบ น้ำที่บรรจุในแก้วหรือขวด) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุหรือสิ่งของ
ต่างๆ รอบตัว มีทั้งสมบัติที่เป็นของแข็งและของเหลว 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
ครูอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติของของแข็งและของเหลว แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3 – 5 คน 

โดยให้นักเรียนนำอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ให้ เช่น ลูกปิงปองและดินน้ำมัน มาทำแบบจำลองการจัดเรียงอนุภาค
ของของแข็งและของเหลว 



(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– สาเหตุที่ทำให้ของแข็งมีสมบัติต่างจากของเหลวคืออะไร 
– เพราะเหตุใดของเหลวจึงเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุ 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของของแข็งและของเหลว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ลูกปิงปองและดินน้ำมัน 
 2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
 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. ซักถามความรู้เรื่องสมบัติของ
ของแข็งและของเหลว 

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  67 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  สมบัติของของแข็งและของเหลว (2)   เวลา  1  ชัว่โมง 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่าง 

และปริมาตรของสสาร (ว 2.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ทดลอง เปรียบเทียบ และอธิบายสมบัติของของแข็งและของเหลวได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของของแข็งและของเหลวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สสารที่มีสถานะเป็นของแข็งจะมีอนุภาคของสารอยู่ชิดกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก จึง
มีปริมาตรคงที่และมีรูปร่างที่แน่นอนเฉพาะตัว ส่วนของเหลวจะมีปริมาตรคงที่ อนุภาคภายในอยู่ห่างกัน 
รูปร่างของของเหลวจึงเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สถานะของสสาร 

  – สมบัติของของแข็ง 
 – สมบัติของของเหลว 

 
 



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 
 ทดลองสมบัติของของเหลว 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำก้อนหินและแก้วที่มีน้ำมาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามนักเรียนว่า 
– เพราะเหตุใดเราจึงเรียกสิ่งต่างๆ ว่าของแข็งและของเหลว (แนวคำตอบ เพราะของแข็งและ

ของเหลวมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคแตกต่างกัน) 
– สมบัติของของแข็งและของเหลวเหมือนหรือแตกต่างกัน (แนวคำตอบ แตกต่างกัน) 

 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของของแข็งและของเหลว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

(1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(1) ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับสมบัติของของแข็งและของเหลว โดยให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง

สิ่งต่างๆ รอบตัวที่มีสถานะของแข็งและมีสถานะของเหลว โดยครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้ 

– สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้แก่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ แก้ว ขวด และน้ำ) 
– สิ่งใดมีสมบัติเป็นของแข็งและสิ่งใดมีสมบัติเป็นของเหลว (แนวคำตอบ สิ่งที่มีสมบัติเป็ น

ของแข็ง ได้แก่ แก้ว ขวด ส่วนสิ่งที่มีสมบัติเป็นของเหลว ได้แก่ น้ำ) 



– สมบัติเฉพาะตัวของสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งและของเหลวคืออะไร (แนวคำตอบ ของแข็ง
มีรูปร่างและปริมาตรคงที่ เพราะอนุภาคของของแข็งอยู่ชิดกันมาก และมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ จึง
เคลื่อนไหวได้น้อยมาก ส่วนของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่แต่มีปริมาตรคงที่ รูปร่างของของเหลวจะเปลี่ยนไปตาม
ภาชนะท่ีบรรจุและมีลักษณะไหลได้) 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ให้นักเรียนศึกษาสมบัติของของแข็งและของเหลวจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียนรายวิชา

พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ป. 4 โดยครูตั้งคำถามนำให้นักเรียนตอบคำถามประกอบการค้นคว้าดังนี้ 
  – ของแข็งและของเหลวมีสมบัติแตกต่างกันในเรื่องใด 
 – ถ้าต้องการเปรียบเทียบมวลของก้อนหิน 2 ก้อน สามารถทำได้ด้วยวิธีการใด 
  – สสารที่มีสถานะของแข็งและของเหลวมีอะไรบ้าง 
  (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 22  ทดลองสมบัติของของเหลว ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์
ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 
  – น้ำในภาชนะแตกต่างกันจะมีรูปร่างและปริมาตรต่างกันหรือไม่ 
ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 
  – รูปร่างของน้ำจะเปลี่ยนไปตามรูปร่างของภาชนะท่ีบรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิม 
ขั้นที่ 3 ทดลอง 
  – แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
  – แต่ละกลุ่มเทน้ำใส่กระบอกตวง สังเกตรูปร่างของน้ำและอ่านปริมาตร บันทึกผล 
  – เทน้ำจากกระบอกตวงใส่ลงในภาชนะใบที่ 1 สังเกตรูปร่างของน้ำ แล้วเทน้ำลงในกระบอกตวง
เพ่ือหาปริมาตร บันทึกผล 
  – ดำเนินการทดลองซ้ำตามข้ันตอนที่ 2 โดยใช้ภาชนะรูปทรงต่างๆ แล้วสรุปผลการสังเกต 
 

                  
 

            อ่านปริมาตรของน้ำในกระบอกตวง         สังเกตรูปร่างของน้ำในภาชนะต่างๆ 
กระบอกตวงและภาชนะรูปทรงต่าง 

 
 



ขั้นที ่4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
  – แปลความหมายข้อมูลที่ได้จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
  – นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพ่ืออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่ 
ขั้นที ่5 สรุปผลการทดลอง 
   – นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– น้ำมีปริมาตรเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุหรือไม่ (แนวคำตอบ ปริมาตรของน้ำไม่เปลี่ยนไป
ตามภาชนะท่ีบรรจุ) 

– น้ำมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุหรือไม่ (แนวคำตอบ รูปร่างของน้ำเปลี่ยนไปตาม
ภาชนะท่ีบรรจุ) 

– น้ำมีสมบัติใดจึงถูกส่งผ่านไปตามท่อน้ำได้ (แนวคำตอบ น้ำมีรูปร่างไม่คงที่ เปลี่ยนไปตาม
ภาชนะท่ีบรรจุ และมีลักษณะไหลได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่ แต่รูปร่างไม่คงท่ี คือ เปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับสมบัติของของแข็งและของเหลวจากหนังสือเรียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู

 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ของแข็งมีสมบัติแตกต่างจากของเหลวอย่างไร 
– เพราะอะไรของเหลวจึงเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 



ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของของแข็งและของเหลว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ก้อนหินและแก้วที่มีน้ำ 
 2. ใบกิจกรรมที่ 22 ทดลองสมบัติของของเหลว  
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต  
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. ซักถามความรู้เรื่องสมบัติของ
ของแข็งและของเหลว 

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  68 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  สมบัติของแก๊ส (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่าง 

และปริมาตรของสสาร (ว 2.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสมบัติของแก๊สได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของแก๊สไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แก๊สเป็นสสารที่มีอนุภาคภายในอยู่ห่างกันมาก อนุภาคจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มีปริมาตร
และรูปร่างไม่คงที่ สามารถฟุ้งกระจายได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สถานะของสสาร 

  - สมบติัของแก๊ส 

 
 
 
 



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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของแก๊ส 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามเพ่ือทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เช่น 
– นักเรียนเคยเป่าลูกโป่งจนแตกหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– เมื่อลูกโป่งแตก ลมในลูกโป่งหายไปไหน (แนวคำตอบ ลมฟุ้งกระจายไปในอากาศรอบๆ ตัวเรา) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของแก๊ส 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

(1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เมื่อเปลี่ยนรูปร่างของภาชนะ แก๊สมีรูปร่างลักษณะใด (แนวคำตอบ แก๊สมีรูปร่างเปลี่ยนไปตาม
ภาชนะท่ีบรรจุ) 

– เมื ่อเปลี ่ยนปริมาตรของภาชนะ แก๊สมีปริมาตรลักษณะใด (แนวคำตอบ แก๊สมีปริมาตร
เปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 
 



(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ให้นักเรียนศึกษาสมบัติของแก๊สจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป. 

4 โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบดังนี้ 
 – การจัดเรียงตัวของแก๊สมีลักษณะอย่างไร 
 – อนุภาคของแก๊สมีการเคลื่อนที่อย่างไร 
 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของแก๊ส โดยดำเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
 – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อสมบัติของแก๊สเป็นหัวข้อย่อย เช่น สมบัติ

ของแก๊ส การจัดเรียงอนุภาคของแก๊ส ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 
 – สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก

หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
 – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
 – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
 – การเคลื่อนที่ของอนุภาคของแก๊สมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ เคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง) 
 – แก๊สมีสมบัติอย่างไร (แนวคำตอบ มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะท่ี

บรรจุ) 
 – วัสดุที่พบว่ามีองค์ประกอบของแก๊สอยู่ภายในได้แก่อะไรบ้าง (แนวคำตอบ ลูกโป่ง ลูกบอล

พลาสติก และห่วงยาง) 
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่าแก๊สมีรูปร่างและ

ปริมาตรไม่คงท่ี จะเปลี่ยนไปตามรูปร่างและขนาดของภาชนะท่ีบรรจุ 
 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
(1) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มวาดรูปการเรียงตัวของอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันเปรียบเทียบการเรียงตัวของอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แล้ว

ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า การเรียงตัวของอนุภาคแตกต่างกันทำให้สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
แตกต่างกัน 



(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– แก๊สมีปริมาตรไม่คงที่เพราะอะไร 
– เราได้กลิ่นอาหารที่อยู่ห่างไกลจากเราเพราะอะไร 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี ่ยวกับสมบัติของแก๊ส โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที ่ความคิดหรือ                

ผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
 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. ซักถามความรู้เรื่องสมบัติของ
แก๊ส 

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  69 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  สมบัติของแก๊ส (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่าง 

และปริมาตรของสสาร (ว 2.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสมบัติของแก๊สได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของแก๊สไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แก๊สเป็นสสารที่มีอนุภาคภายในอยู่ห่างกันมาก อนุภาคจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มีปริมาตร
และรูปร่างไม่คงที่ สามารถฟุ้งกระจายได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
สถานะของสสาร 

  - สมบติัของแก๊ส 

 
 
 
 



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 
 สังเกตสมบัติของแก๊ส 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามเพ่ือทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน เช่น 
    – นักเรียนคิดว่าบอลลูนสามารถลอยขึ้นบนท้องฟ้าได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 
    – สิ่งที่อยู่ในบอลลูนเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ แก๊ส) 
2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง สมบัติของแก๊ส 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

(1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 
       – สมบัติเฉพาะตัวของแก๊สมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่อนุภาค

ของแก๊สอยู่ห่างกันมากกว่าในของเหลวและของแข็ง ทำให้อนุภาคของแก๊สสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง 
เปลี่ยนไปตามรูปร่างและขนาดของภาชนะท่ีบรรจุ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 



(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 23 สังเกตสมบัติของแก๊ส ตามข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้

ทักษะ/กระบวนการสังเกตดังนี้ 
 – จุดไม้ขีดไฟ 1 ก้าน ใส่ลงในขวด ใช้นิ้วมือปิดปากขวด แล้วสังเกตควันที่เกิดจากไม้ขีดไฟที่ดับ 

บันทึกผล 
 – นำขวดที่มีขนาดเท่ากันมาคว่ำประกบกับขวดใบแรก ให้ปากขวดสนิทกันพอดี สังเกตควันใน

ขวด บันทึกผล แล้วสรุปผลการสังเกต 

 

 
สังเกตการเคลื่อนที่ของควันที่อยู่ในขวด 

 

หมายเหตุ ควรระมัดระวังไม่ให้เปลวไฟถูกมือ เพราะจะทำให้ผิวหนังไหม้ได้ 
 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– ควันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (แนวคำตอบ มีการแพร่กระจายจากขวดใบล่างขึ้นไปยังขวดใบ
บน) 

– แก๊สมีสมบัติแตกต่างจากของเหลวและของแข็งอย่างไร (แนวคำตอบ แก๊สมีรูปร่างและปริมาตร
ไม่คงที่ จะฟุ้งกระจายไปในภาชนะท่ีบรรจุ) 

– ยกตัวอย่างการฟุ้งกระจายของแก๊สที่นักเรียนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน (แนวคำตอบ การฟุ้ง
กระจายของน้ำหอมที่ฉีด การฟุ้งกระจายของสเปรย์ฉีดกันยุง) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แก๊สมีรูปร่าง
และปริมาตรไม่คงที่ จะเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
(1) นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับสมบัติของแก๊สเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นหนังสือ 

วารสารวิทยาศาสตร์ และอินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นรายงานส่งครู 
(2) นักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที ่เก ี ่ยวกับสมบัติของแก๊ส จากหนังสือเร ียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู

 



(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– การทดสอบสมบัติของแก๊สทำได้โดยวิธีการใด 
– เพราะเหตุใดแก๊สจึงมีปริมาตรไม่คงท่ี 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของแก๊ส โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน

ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 23 สังเกตสมบัติของแก๊ส 
 2. หนังสือ หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ วารสารวิทยาศาสตร์ และอินเทอร์เน็ต  
 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. ซักถามความรู้เรื่องสมบัติของ
แก๊ส 

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  70 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การวัดมวลและปริมาตรของสสาร   เวลา  1  ชัว่โมง 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ (ว 2.1 ป. 4/4) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของคำว่ามวลและปริมาตรได้ (K) 
 2. อธิบายการใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการวัดมวลและปริมาตรของสสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 วัสดุทุกชนิดเป็นสสาร คือ มีมวล ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ ซึ่งสสารแต่ละสถานะมีมวลและปริมาตร
แตกต่างกัน จึงใช้เครื่องมือวัดมวลและปริมาตรต่างกันด้วย 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
การวัดมวลและปริมาตรของสสาร 

  – เครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ 

 
 
 
 



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

 

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

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมวลและปริมาตรของสสาร 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูนำฟองน้ำและดินน้ำมันมาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามกับนักเรียน ดังนี้ 
– วัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้มีมวลเท่ากันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน ฟองน้ำเนื้อมีรูพรุน จึงมี

มวลน้อยกว่าดินน้ำมันที่มีเนื้อแน่น) 
– สสารแต่ละสถานะมีมวลและปริมาตรเท่ากันหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน) 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การวัดมวลและปริมาตรของสสาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 

(1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สสารที่มีสถานะเป็นของเหลวต้องอาศัยเครื่องมือใดในการหาปริมาตร (แนวคำตอบ บีกเกอร์ 
กระบอกตวง และหลอดฉีดยา) 

– การหามวลของของแข็งสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือชนิดใด (แนวคำตอบ เครื่องชั่ง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

 
 



(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการวัดมวลและปริมาตรของสสารจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุทุกชนิดเป็นสสาร คือ มีมวล ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ การวัดมวล
และปริมาตรของสสารในแต่ละสถานะต้องอาศัยเครื่องมือในการวัดเพื่อหามวลและปริมาตร ซึ่งสสารแต่ละ
สถานะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลและปริมาตร 

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมวลและปริมาตรของสสาร โดย
ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อการวัดมวลและปริมาตรของสสารเป็นหัวข้อย่อย 
เช่น เครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสารที่เป็นของแข็ง เครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสารที่
เป็นของเหลว และเครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสารที่เป็นแก๊ส ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้น
ตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการ
สืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรือหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาตรของแก๊สคืออะไร (แนวคำตอบ บารอมิเตอร์) 
– ถ้าต้องการวัดปริมาตรของของเหลวสามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้าง (แนวคำตอบ บีกเกอร์ 

กระบอกตวง และหลอดฉีดยา) 
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สสารในแต่ละ

สถานะมีมวลและปริมาตรไม่เท่ากัน จึงใช้เครื่องมือในการวัดมวลและปริมาตรแตกต่างกัน 
 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
(1) นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ

เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ และอินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำ
เป็นรายงานส่งครู 



 (2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมวลและปริมาตร จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วคัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำ
แปลลงสมุดส่งครู 

 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ถ้าต้องการทราบว่าสสารแต่ละสถานะมีมวลและปริมาตรเท่ากันหรือไม่จะต้องอาศัยวิธีการใด 
 – เครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส คืออะไร 
 – การวัดปริมาตรของแก๊สสามารถใช้เครื่องมือใดในการวัด 
 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการวัดมวลและปริมาตรของสสาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่

ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ของนักเรียน 
3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ

เรียนชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 
– วัตถุแต่ละชนิดทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน แต่เมื่อวัตถุทุกชิ้นตกจากโต๊ะจะตกลงสู่พื ้นเสมอ 

เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้าเพ่ือจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป  

โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อแรงโน้มถ่วง 
5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพ่ือนำมาอภิปรายร่วมกัน

ในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ฟองน้ำและดินน้ำมัน 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการวัดมวล
และปริมาตรของสสาร 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ 
3. 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............................................ 
 
 
 
 
 


