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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
 แผนฯ ท่ี 4 ตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง  โดย  นางณหฤทัย  สทิธิจกัร  ครูผู้สอน 
 
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4     

ตัวกลางของแสงและวตัถุทึบแสง 
                 เวลา  3  ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   ว 2.3   ป.4/1  จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง โดยใช้ 
                                        ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
         
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ได้ (K) 
2. จ าแนกวัตถุที่น ามาใช้กั้นแสงได้เป็นวัตถุโปร่งใส วัตถุโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง (P)  
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา (A) 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
      เมื่ อน าวัตถุต่ างชนิดกันมากั้นแสงจะท าให้
มองเห็นสิ่งต่างๆ ผ่านวัตถุนั้นได้ต่างกัน จึงจ าแนกวัตถุ
ได้เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบ
แสง 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

    เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง จะท าให้มองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนได้แตกต่างกันไป 
จึงจ าแนก วัตถุท่ีกั้นแสงได้เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
 ตัวกลางของแสง คือ วัตถุที่กั้นทางเดินของแสง แล้วแสงสามารถเดินทางผ่านไปได้ ส่วนวัตถุทึบแสง 
คือ วัตถุที่เมื่อน ามากั้นแสงแล้วมองไม่เห็นแสงที่ผ่านมาได้ และไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุที่
น ามาก้ันแสงนั้นได ้

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการสังเกต   
   2) ทักษะการตั้งสมมติฐาน  
   3) ทักษะการทดสอบตั้งสมมติฐาน 
   4) ทักษะการจ าแนกประเภท 
   5) ทักษะการส ารวจค้นหา 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3. มุ่งม่ันในการท างาน 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) 

 
 
 
  
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูแจ้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
2. ให้นักเรียนช่วยกันสังเกตภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 หน้า 68 จากนั้นให้นักเรียน

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า ภาพนี้เกี่ยวข้องกับการมองเห็นแสงผ่านวัตถุอย่างไร โดยครู
คอยเสริมข้อมูลในส่วนที่บกพร่อง 

3. ให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 2 เรื่อง ตัวกลางของแสงจากภาพในนี้  
โดยครูสุ่มเลือกตัวแทนหรือขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาหน้าชั้นเรียนเพ่ือเป็นผู้อ่านน า 
และให้เพ่ือนคนอ่ืน ๆ อ่านตาม ดังนี้ 
 
 
 
 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 

4. ครูถามค าถามส าคัญประจ าบทเพ่ือกระตุ้นนักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาว่า เราใช้ประโยชน์จาก
ตัวกลางของแสงอย่างไรบ้าง แล้วให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเหน็อย่างอิสระ 

       (แนวตอบ :  เช่น ใช้ท ากระจกหน้าต่างเพ่ือให้มองเห็นสิ่งต่างๆ นอกบ้านได้ชัดเจน หรือท าก าแพง 
             บ้านเพื่อป้องกันแสงเข้ามา เป็นต้น) 

5. ให้นักเรียนเขียนการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสงในบ้านของตนเองมา 5 ข้อ โดยท าลงในสมุด
ประจ าตัวนักเรียน หรือให้ท ากิจกรรมน าสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 หน้า 72 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 
 

 
 
 
 
 
 

ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นน า 

Transparent object                (แทร็นซ’แพรึนท ‘อ็อบเจ็คท)        วัตถุโปร่งใส 
Translucent object                 (แทร็นส’ลูซึนท ‘อ็อบเจ็คท)         วัตถุโปร่งแสง 
Opaque object                      (โอ’เพค ‘อ็อบเจ็คท)                  วัตถุทึบแสง 
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ขั้นส ารวจค้นหา (Explore) 

1. ครูน าผ้าเช็ดหน้ามา 1 ผืน จากนั้นกางผ้าเช็ดหน้าให้นักเรียนดูและบอกนักเรียนให้คาดเดาว่า หาก
ครูใช้ไฟฉายส่องผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ แสงจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านทะลุผ้าได้หรือไม่ เพราะอะไร แล้วให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
(แนวตอบ :  ค าตอบขึ้นอยู่กันิดและความหนาของผ้าที่ครูน ามาใช้) 

2. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลและสังเกตภาพจากหนังสือเรียนหน้านี้ จากนั้นครูสุ่มถามนักเรียน 4-5 
คน ว่า วัตถุในภาพใดบ้างเป็นตัวกลางของแสงและวัตถุใดเป็นวัตถุทึบแสง 

3. ครูถามค าถามนักเรียนว่า ตัวกลางของแสงแตกต่างจากวัตถุทึบแสงอย่างไร จากนั้นจับสลากเลือก
นักเรียนให้ออกมาตอบค าถาม 2-3 คน 
(แนวตอบ : ตัวกลางของแสง คือ วัตถุที่กั้นทางเดินของแสง แล้วแสงสามารถเดินทางผ่านไปได้ 
ส่วนวัตถุทึบแสง คือ วัตถุที่เมื่อน ามากั้นแสง แล้วมองไม่เห็นแสงที่ผ่านมาได้ และไม่สามารถ
มองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุท่ีน ามาก้ันแสงนั้น) 

4. ครูให้ค าชมเชยหรือรางวัลเพื่อเป็นการเสริมแรงนักเรียนที่ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 

5. ครูให้นักเรียนเล่นเกมหอยแบ่งฝาเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน โดยครูอธิบายวิธีการ
เล่นให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนเล่นเกม 2-3 ครั้งจนได้กลุ่มครบทุกคน 

 

 

 

 

 

6. ครูชี้แจงว่า ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนและวิธีการท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ตัวกลางของแสง 
จากหนังสือเรียนหน้า 70-71 จากนั้นให้แต่ละกลุ่มไปเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน แล้วให้ช่วยกัน
ปฏิบัติกิจกรรมจนครบทุกขั้นตอน โดยให้บันทึกผลการท ากิจกรรมลงในสมุดหรือในแบบฝึกหั ด
วิทยาศาสตร์ หน้า 75 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม) 

 
 
 
 

ขั้นสอน 

วิธีการเล่มเกม “หอยแบ่งฝา” 
 ครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดว่าตนเองต้องการเป็นตัวหอย หรือต้องการเป็นฝาหอย โดยครูจะ
ออกค าสั่งแล้วให้นักเรียนวิ่งไปรวมกลุ่มกัน ซึ่งก าหนดให้ นักเรียนที่ยืนล้อมวง คือ ฝาหอย และ
นักเรียนที่อยู่ในวง คือ ตัวหอย ทั้งนี้นักเรียนคนใดที่ไม่มีกลุ่ม หรือนักเรียนกลุ่มใดมีจ านวนฝา
หอย หรือจ านวนตัวหอยไม่ครบตามจ านวนที่ครูออกค าสั่ง จะถูกน าออกมาท ากิจกรรมพิเศษ
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเต้นตามเพลง การร้องเพลง หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ตัวอย่าง
การออกค าสั่งของครู เช่น 

1) มีหอย 2 ตัว อยู่ในฝา 4 ฝา 2) มีฝา 6 ฝา ล้อมหอย 3 ตัว   3) ฝาเปลี่ยนหอย 
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ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม โดยให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ ซักถาม
ข้อสงสัย และให้ครูคอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายของการท ากิจกรรมจนสรุปให้ได้ว่า ตัวกลางของแสง คือ วัตถุชนิดต่างๆ ที่
น ามากั้นทางเดินของแสง แล้วแสงสามารถเดินทางผ่านไปได้มากหรือได้บางส่วนเช่น กระจกฝ้า 
กระจกใส เป็นต้น ส่วนวัตถุทึบแสง คือ วัตถุชนิดต่างๆ ที่น ามากั้นแสงแล้วมองไม่เห็นแสงที่ผ่านมา
ได้ และท าให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ ด้านหลังวัตถุที่น ามากั้นแสงนั้น เช่น แผ่นกระเบื้อง สมุด
กล่องลัง เป็นต้น 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม) 

 
 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. ครูให้นักเรียนช่วยกันศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนหน้า 72-73 และ PPT เรื่อง ตัวกลางของแสง 
จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับผลการท ากิจกรรมที่ 1  

2. ให้นักเรียนท ากิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียน หน้า 71 ลงในสมุดประจ าตัวนักเรียนหรือท าใน
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 76 

3. ครูขยายความเข้าใจของนักเรียนเพิ่มเติม โดยน าน้ าที่บรรจุอยู่ในภาชนะต่างๆ ได้แก่ ขวดพลาสติก
ใส ขวดพลาสติกขุ่น และถ้วยกระเบื้อง มาให้นักเรียนทุกคนได้สังเกตหน้าชั้นเรียน แล้วตั้งค าถาม 
ดังนี้ 

1) นักเรียนสามารถมองเห็นน้ าผ่านภาชนะใดได้ชัดเจนที่สุด เพราะอะไร 
(แนวตอบ : ขวดน้ าพลาสติกใส เพราะขวดมีความโปร่งใส จึงสามารถมองเห็นน้ าที่บรรจุ
ในขวดได้ชัดเจน) 

2) การมองเห็นน้ าที่บรรจุอยู่ในภาชนะเกี่ยวข้องกับการเดินทางของแสงผ่านภาชนะหรือไม่ 
อย่างไร 
(แนวตอบ : เกี่ยวข้อง เพราะแสงสามารถเดินทางผ่านภาชนะโปร่งใสที่บรรจุน้ าได้ จึงท า
ให้เรามองเห็นน้ าที่บรรจุในภาชนะได้ชัดเจน) 

4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามท่ีครูตั้งไว้ 
5. ครสูุ่มเรียกนักเรียนทีละคนเพื่อให้ยกตัวอย่างวัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง หรือวัตถุ

ทึบแสงมาคนละ 1 ตัวอย่าง โดยต้องไม่ซ้ ากับตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 

 
 

ขั้นสรุป 

ชั่วโมงที่ 2 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
 แผนฯ ท่ี 4 ตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง  โดย  นางณหฤทัย  สทิธิจกัร  ครูผู้สอน 
 
 

 
 
 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ต่อ) 

6. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านมาจากหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 บทที่ 2 ตัวกลางของแสง โดยสุ่มเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาเล่าว่าตนเองได้รับความรู้
อะไรบ้าง 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 
7. ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาจากบทที่ 2 ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผัง

ความคิด แผนภาพ เป็นต้น ลงในสมุดประจ าตัวนักเรียน หรืออาจท ากิจกรรมสรุปความรู้ประจ าบท
ที่ 2 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 77 

8. ให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะบทที่ 2 จากหนังสือเรียน หน้า 74 ข้อ 1-3 ลงในสมุดประจ าตัว
นักเรียนหรือท าในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 78-79 

9. ให้นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงจากแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 80  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 

10. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นศึกษากิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจากหนังสือเรียนหน้า 
74 แล้วให้ปฏิบัติกิจกรรมโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ส ารวจวัตถุภายในโงเรียน 20 ชนิด 
 น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาจัดท าเป็นสมุดภาพ โดยให้ติดภาพหรือวาดภาพวัตถุเพ่ือ

จ าแนกวัตถุเป็น วัตถุโปร่งใส วัตถุโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
 ตกแต่งให้สวยงาม แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม) 
11. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 

จากแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 82-85  
12. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลกและ

ตัวกลางของแสง เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหลังเรียน 
 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1. ให้นักเรียนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 73 จากนั้นครูถามนักเรียน

เป็นรายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 จากตาราง เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนหลังจากการเรียน หากนักเรียนคนใดตรวจสอบตนเองโดยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง ให้
ครูทบทวนบทเรียนหรือหากิจกรรมอ่ืนซ่อมเสริม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความใจในบทเรียนมากขึ้น 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแผนผังความคิดสรุปสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ในหนังสือ
เรียน หน้า 75 จากนั้นครูสุ่มเลือกนักเรียนเป็นรายบุคคลให้บอกเล่าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาก
การเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ 

3. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม พฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และจากการน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

ชั่วโมงที่ 3 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
 แผนฯ ท่ี 4 ตัวกลางของแสงและวัตถุทึบแสง  โดย  นางณหฤทัย  สทิธิจกัร  ครูผู้สอน 
 
 

 
4. ครูตรวจสอบผลการเขียนการใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสงในบ้านของตนเอง ในสมุดประจ าตัว

นักเรียน หรือตรวจสอบผลการท ากิจกรรมน าสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 72 
5. ครูตรวจสอบผลการท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ตัวกลางของแสง ในสมุดประจ าตัวนักเรียนหรือใน

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 75 
6. ครูตรวจสอบผลการท ากิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจ าตัวนักเรียน หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 

หน้า 76 
7. ครูตรวจผลการท ากิจกรรมสรุปความรู้ประจ าบทที่ 2 ในสมุดประจ าตัวนักเรียน หรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ หน้า 77 
8. ครูตรวจผลการท ากิจกรรมฝึกฝนทักษะบทที่ 2 ในสมุดประจ าตัวนักเรียน หรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ หน้า 78-79 
9. ครูตรวจผลการท ากิจกรรมท้าทายการคิดข้ันสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 80 
10. ครูตรวจชิ้นงานสมุดภาพจ าแนกวัตถุโปร่งใส วัตถุโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง และการน าเสนอ

ชิ้นงาน/ผลงาน หน้าชั้นเรียน 
11. ครูตรวจสอบผลการท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

จากแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 82-85 
12. ครูตรวจสอบผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก

และตัวกลางของแสง  
 
7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1 การประเมินชิ้นงาน/ 
     ภาระงาน (รวบยอด) 

- ตรวจผลงานสมุดภาพ
จ าแนกวัตถุ 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

7.2 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) การใช้ประโยชน์จาก 
         ตัวกลางของแสง 
         หรือกิจกรรมน าสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจ าตัวหรือ  
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์   
  ป.4 เล่ม 1 หน้า 72 

 
 
 
- สมุดประจ าตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
  ป.4 เล่ม 1 หน้า 72 
 

 
 
 
- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 
 

     2) ผลบันทึกการท า 
         กิจกรรมที่ 1 

- ตรวจสมุดประจ าตัวหรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
  ป.4 เล่ม 1 หน้า 75 

- สมุดประจ าตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
  ป.4 เล่ม 1 หน้า 75 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจ าตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 76 

- สมุดประจ าตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 76 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) กิจกรรมสรุปความรู้ 
         ประจ าบทที่ 2         

- ตรวจสมุดประจ าตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 77 

- สมุดประจ าตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 77 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
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รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

     5) กิจกรรมฝึกทักษะ 
         บทที่ 2         

- ตรวจสมุดประจ าตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 
หน้า 78-79 

- สมุดประจ าตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 78-79 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     6) กิจกรรมท้าทายการ 
         คิดข้ันสูง 

- ตรวจสมุดประจ าตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 
หน้า 80 

- สมุดประจ าตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 80 

 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     7) การน าเสนอผลงาน/ 
         ผลการท ากิจกรรม 

- ประเมินการน าเสนอ  
  ผลงาน/ผลการท า 
  กิจกรรม 

- แบบการน าเสนอ  
  ผลงาน/ผลการท า 
  กิจกรรม 

- ระดับคุณภาพ 2    
  ผ่านเกณฑ์ 

     8) พฤติกรรม 
        การท างานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

     9) พฤติกรรม 
         การท างานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

     10) คุณลักษณะ 
          อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
  ผ่านเกณฑ์ 

7.3  การประเมินหลังเรียน 
      - แบบทดสอบท้าย   
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  

 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
  วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1  
  หน้า 82-85 

  
- แบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์    
  ป.4 เล่ม 1 หน้า 82-85 

 
- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

      - แบบทดสอบหลัง 
        เรียน หน่วยการ 
        เรียนรู้ที่ 2 แรงโน้ม  
        ถ่วงของโลกและ 
        ตัวกลางของแสง 

- ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 

 - แบบทดสอบหลังเรียน 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลกฯ                 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลกฯ                   
3) วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 1 เช่น ไฟฉาย แผ่นไม้ แก้วพลาสติกใส เป็นต้น 
4) วัสดุ-อุปกรณใ์นการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน เช่น สีไม้ สมุด กระดาษสี เป็นต้น 
5) ภาชนะใส่บรรจุน้ า ได้แก่ ขวดพลาสติกขุ่น ขวดพลาสติกใส และถ้วยกระเบื้อง 
6) PowerPoint เรื่อง ตัวกลางของแสง 
7) ผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน 
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8) สมุดประจ าตัวนักเรียน 

    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 
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9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงช่ือ  .................................  
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 

 

10. บันทึกผลหลงัการสอน 
  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 


