
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงและเงา                             เวลา  4  ชั่วโมง 
เรื่อง การเกิดเงามืดและเงามัว      ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 2.3 ป.6/7  อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ ์

ป.6/8  เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวได้ (K)  
2.  เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  (P) 
3.  นำความรู้เรื่องการเกิดเงาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 การเกิดเงามืดเงามัว 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

  เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุที่ทำ
ให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สงและเงา แบบปรนัย  4 ตัวเลือก จำนวน 
10 ข้อ  

 (หมายเหตุ : ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้เดิมและเข้าใจผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม) 
 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 เล่ม 1 หน้า 112 แล้วบอกว่าเห็นอะไรบ้าง
ในภาพนี ้(แนวคำตอบ เช่น เห็นคน 2 คน ลูกบาสเกตบอล และเงา) 

2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 
• เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
• การเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็น

ของนักเรียน) 
3. นักเรียนอ่านกิจกรรม ชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียนตอน ไดโนเสาร์ตัวโต ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 

ป.6  แล้วตอบคำถามชวนตอบ ต่อไปนี ้
• เงา คือ บริเวณมืดที่เกิดขึ้นหลังวัตถุ โดยจะมีทั้งเงามืดและเงามัว  นักเรียนคิดว่า เงามืดและ

เงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ เมื่อแสงเดินทางเป็นเส้นตรง แล้วนำวัตถุมากั้นแสงไม่สามารถ
เดินทางผ่านวัตถุได้หรือเดินทางผ่านได้บางส่วน ทำให้เกิดเงามืดและเงามัว) 

4. ครูแจกบัตรภาพจิกซอว์ให้คนละ 1 ชิ้น จากนั้นให้นักเรียนตามหาเพื่อนที่ได้บัตรภาพเดียวกัน นำมา
ต่อกันจนเป็นภาพที่สมบูรณ ์

5. นักเรียนสงัเกตภาพจิกซอว์ทีต่่อสำเร็จแล้วว่า ในภาพมีเงามืดและเงามัวหรือไม่ ถ้ามีคือบริเวณใด 
6. ครูสนทนากบันักเรียนว่า ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าเงามืดและเงามัวคืออะไร นักเรียนจะได้เรียนรู้จาก

กิจกรรมต่อไปนี้ 
 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 
ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยใช้กลุ่มเดิมในขั้นกระตุ้นความสนใจ แล้วศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 1 การ
เกิดเงามืดและเงามัว ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

2.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 การเกิดเงามืดและเงามัว โดยปฏิบัติดังนี้ 



1. ส่งตัวแทนกลุ่มมารับวัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที ่1 การเกิดเงามืดและเงามัว ดังนี้ 

• ไม้เสียบลูกชิ้น 1 อัน    -   ไฟฉาย 1 กระบอก 
• ดินน้ำมัน 1 กอ้น    -   กระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ 1 แผ่น 

2. ปั้นดินน้ำมันให้เป็นทรงกลมขนาดเท่าลูกปิงปอง และเสียบเข้ากับปลายไม้เสียบลูกชิ้นด้ านหนึ่ง 
จากนั้น  ปั้นดินน้ำมันเป็นฐาน เพื่อเสียบเข้ากับไม้เสียบลูกชิ้นอีกด้านหนึ่งติดไว้กับพื้นโต๊ะ 

3. ให้สมาชิก 2 คน ช่วยกันถือกระดาษขาวแผ่นใหญ่เป็นฉากรับแสงไว้ด้านหลังดินน้ำมันลูกทรงกลม
ที่อยู่บนโต๊ะ  

4. ทำให้ห้องมืด แล้วให้สมาชิก 1 คน ถือและเปิดไฟฉายส่องไปที่ดินน้ำมันที ่เสียบกับไม้เสียบ
ลูกชิ้น สังเกตเงามืดและเงามัวที่เกิดขึ้น แล้วบันทึกผลลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

5. เลื่อนแผ่นกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่เข้าใกล้หรือออกห่างจากดินน้ำมัน สังเกตและบันทึกผล 
6. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปความ

แตกต่างระหว่างการเกิดเงามืดและเงามัว  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลกิจกรรมท่ี 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง ตอนที่ 1 ใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
1. ลักษณะทางกายภาพของสารผสม 
2. วิธีที่ใช้แยกเมล็ดถั่วเขียวออกจากสารผสม 
3. วิธีที่ใช้แยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียด 
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีที่ใช้แยกสารผสม 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง ตอนที่ 1 ว่า สารผสมที่
ประกอบไปด้วยของแข็งปนกับของแข็งที่มีลักษณะแตกต่างกันชัดเจน แยกสารโดยใช้วิธีการหยิบออก การร่อน
โดยใช้ตะแกรงร่อน 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 



ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นอธิบายความรู้ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม 
2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี  
• เงามืดเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ แสงไม่สามารถผ่านวัตถุที่กั้นได้ ทำให้บริเวณนั้นมืดสนิท) 
• เงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไร (แนวคำตอบ แสงสามารถผ่านวัตถุได้บางส่วน ทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิท) 
• หากฉากรับอยู่ใกล้วัตถุ เงามืดและเงามัวจะมีลักษณะอย่างไร  (แนวคำตอบ เงามืดจะมีขนาดใหญ่แต่

เงามัวจะมีขนาดเล็กลง) 
3. นักเรียนสแกน QR Code ลักษณะของเงา และศึกษาข้อมูลการเกิดเงาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
4. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่า เมื่อนำวัตถุต่างๆ ขวางกั้นทางเดินแสงไว้ แสงจึงไม่สามารถ

เดินทางไปถึงหรือไปถึงได้เพียงบางส่วน ทำให้เกิดเงา โดยลักษณะของเงาที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
เงามืด และเงามัว ขนาดของเงามืดและเงามัวเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุกับแหล่งกำเนิด
แสง และระยะห่างของวัตถุกับฉากรับแสง 

5. นักเรียนตอบคำถามว่า ชนิดของวัตถุมีผลต่อการเกิดเงาหรือไม่ อย่างไร  (แนวคำตอบ ชนิดของวัตถุมี
ผลต่อการเกิดเงา วัตถุทึบแสงจะทำให้เกิดเงามืดเงามัว วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใสและโปร่งแสงจะทำให้เกิดเงา
มัว) 

6. นักเรียนนำภาพจิกซอว์มาติดลงในใบงานที่ 4.1 เงามืดเงามัว พร้อมชี้บอกบริเวณใดคือเงามืดเงามัว 
และเขียนอธิบายการเกิดเงา 

7. นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในหนังสอืเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นสำรวจค้นหา 

1. ทบทวนความรู้เดิมชั่วโมงที่แล้ว โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอธิบายลักษณะเงามืดและเงามัว   ใน
แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว จากกิจกรรมที่ 1 การเกิดเงามืดและเงามัว 

2. นักเรียนสง่ตัวแทนกลุม่ออกมาจับสลากโจทย์การเกิดเงามืดและเงามัว และรับวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับทำ
กิจกรรม ลักษณะเงามืดและเงามัว ตามสลากโจทย์ที่จับได้ 

3. แต่ละกลุ่มปฏิบัติตามโจทย์ที่ไดร้ับ แล้วเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวลงใน 
กระดาษปรู๊ฟ 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

 



ขั้นอธิบายความรู้ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมการทดลอง 
2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 

• ถ้าแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดเล็กเป็นจุด ลักษณะเงามืดและเงามัวจะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ จะ
เกิดเงามืดเท่านั้น) 
• ถ้าแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดเล็กหรือเท่ากับวัตถุ ลักษณะเงามืดและเงามัวจะเป็นอย่างไร (แนว
คำตอบ เงามัวล้อมรอบเงามืด) 
• ถ้าแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ แล้ววางฉากหลังหากจากวัตถุ ลักษณะเงามืดและเงามัว
จะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ จะเกิดเฉพาะเงามัวเท่าน้ัน เพราะเงามืดมีลักษณะเป็นจุด) 

3. ครูเปิด PowerPoint เรื่อง แสงและเงาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนยกตัวอย่างการเกิดเงาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

4. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้จากบทที่ 1 ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผัง
ความคิด แผนภาพ ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

5. นักเรียนทุกคนศึกษาแผนผังความคิด สรุปสาระสำคัญ ประจำบทที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6 เพื่อตรวจสอบการเขียนสรุปความรู้ที่นักเรียนทำไว้ในสมุดประจำตัวนักเรียน 

6. นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัว
นักเรียน 

7. นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 
หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

8. นักเรียนทำกิจกรรมท้าทายการคิดขัน้สูง ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการรายบุคคล) 

ชั่วโมงที่ 4 
ขั้นขยายความเข้าใจ 

1. ครูทำให้ห้องเรียนมืดสนิท แล้วให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน เอามือประสานกันทำเหมือนนกบิน และให้
อีกคนมาถือและเปิดไฟฉาย ส่องไปที่มือของนักเรียนที่กำลังทำนกบิน จากนั้นครูให้นักเรียนที่ทำนก
บินเดินเข้ามาใกล้ๆ ไฟฉายเรื่อย ๆ 

2. ครูตั้งประเด็นปัญหาให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะของเงาจากมือที่เกดิขึ้น 
มีลักษณะอย่างไร และเมื่อนักเรียนคนที่ทำมือเป็นรูปนกบินเดินเข้ามาใกล้ไฟฉายผลเป็นอย่าง เพราะ
อะไร ถึงเป็นเช่นนั้น 



3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า เราสามารถนำความรู้เรื่อง แสงและการเกิดเงามาใช้ประโยชน์ได้หลายเรื่อง 
เช่น   การบอกเวลาโดยใช้นาฬิกาแดด การเล่นหนังตะลุง แสดงละครเงา ซึ่งวันนี้ครูจะให้นักเรียน
แสดงละครเงา 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน  เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงาน โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับอุปกรณ์ดังนี้ 

• กล่องกระดาษ  -   เทปกาว 2 หน้า  
• ดินสอหรือปากกา  -   ไฟฉาย 
• ไม้เสียบลูกชิ้น   -   กรรไกรหรือคัตเตอร์ 
• กระดาษสีขาวบางๆ เช่นกระดาษไข กระดาษลอกลาย กระดาษว่าว 

2. นักเรียนแต่งนิทานเรื่องสั้นกลุ่มละ 1 เรื่อง และออกแบบตัวละครบันทึกลงในใบงานที่ 4.2 ละครเงา 
3. นักเรียนสร้างตัวละครโดยเลือกใช้วัสดุต่างๆ ทีค่ำนึงถึงลักษณะเงาท่ีจะเกิดข้ึน แล้วนำไม้เสยีบลูกช้ิน

มาติดกับตัวละคร หรืออาจใชว้ัสดุอ่ืนๆ สร้างตัวละครแทนการใช้กระดาษ 
4. นำกระดาษลังที่เตรยีมมาทำโรงละคร วาดโครงร่างของโรงละครตรงโถงกลางของโรงละครให้วาด

ขนาดเท่าประมาณขนาดของกระดาษ A4    
5. ใช้คัตเตอร์ตัดตามรอยที่วาดไว้โดยตัดเฉพาะส่วนบนที่โครงสร้างหลังคาโรงละครและโถงกลางของโรง

ละคร นำกระดาษสีขาวมาติดที่ช่องว่างตรงโถงกลางของโรงละคร แล้วระบายสีตกแต่งโรงละครโถงกลางของ
โรงละครเพื่อเป็นฉากรับเงา 

6. ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มซ้อมละครเงาก่อนนำเสนอ 
7. จากนั้นให้แต่ละออกมาแสดงละครเงา 

ขั้นสรุป 

1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมว่า เม่ือนำวัตถุทึบแสงมาก้ันแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสงท่ีอยู่
ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุที่ทำให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก 
ส่วนเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล 

1. นักเรียนแต่ละคนทำทบทวนท้ายหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  แสงและเงา ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6  
2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสงและเงา เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรยีน

หลังทำกิจกรรม 
3. ครูตรวจกิจกรรมที่ 1 การเกดิเงามืดและเงามัว ในแบบฝกึหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  



4. ครูตรวจใบงานที่ 4.1 เงามืดและเงามัว 
5. ครูตรวจแผนผงัความคิด สรุปสาระสำคัญ ประจำบทที่ 1 ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
6. ครูตรวจกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
7. ครูตรวจกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
8. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือทำในแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
9. ครูตรวจกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูง ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
10. ครูตรวจใบงานที่ 4.2 ละครเงา 
11. ครูประเมินผลงานละครเงา ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 
12. ครูตรวจทบทวนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสงและเงา ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
13. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสงและเงา เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียน 

หลังทำกิจกรรม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การวัดและประเมนิผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์
1. ผลงานละครเงา • ประเมินผลงาน • แบบประเมินผลงาน • คุณภาพอยู่ในระดับ

ดี ผ่านเกณฑ ์

2. กิจกรรมที ่ 1 การเกิด
เงามืดและเงามัว 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

3. ใบงานที่ 4.1 เงามืด
และเงามัว 

• ตรวจใบงานที่ 4.1   เงา
มืดและเงามัว 

 

• ใบงานที่ 4.1  เงามืดและ
เงามัว 

• ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
 

4. ใบงานที่ 4.2 ละครเงา • ตรวจใบงานที่ 4.2 ละคร
เงา 

• ใบงานที่ 4.2 ละครเงา • ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
 

5. สรุปสาระสำคญั 
ประจำบทที่ 1 

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

6. กิจกรรมหนูตอบได้ • ตรวจสมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  

• สมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
 

7. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู ้

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

8. กิจกรรมฝึกทักษะ บทที ่
1 

• ตรวจสมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  

• ส ม ุ ด ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห รื อ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
 

9. กิจกรรมท้าทายการคิด
ขั้นสูง 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

 

• แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

10. ทบทวนท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 

•  ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

•  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์



11. ทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

• ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

 

• แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

• ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
 

12. พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

• สังเกตพฤติกรรม การ
ทำงานรายบุคคล 

• แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

• คุณภาพอยู่ในระดับดี 
ผ่านเกณฑ ์

13. พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

• สังเกตพฤติกรรม การ
ทำงานกลุ่ม 

• แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

• คุณภาพอยู่ในระดับดี 
ผ่านเกณฑ ์

 
 
 

8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
 8.1 สื่อการเรยีนรู ้

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
3. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมที่ 1 การเกิดเงามืดเงามัว 
4. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 
5. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมลักษณะเงามืดและเงามัว 
6. QR Code ลักษณะของเงา 
7. PowerPoint เรื่อง แสงและเงา 
8. ใบงานที่ 4.1 เงามืดและเงามัว 
9. ใบงานที่ 4.2 ละครเงา 
10. บัตรภาพจิกซอว์ 
11. สลากโจทย์การเกิดเงามืดและเงามัว 
12. สมุดประจำตัวนักเรียน 

8.2 แหล่งการเรียนรู ้
1. ห้องเรียน 
2. อินเทอร์เน็ต 

 
 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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


