
 

131 
 

หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1     
ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก 

                 เวลา  4  ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  ว 2.2  ป.4/1  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้ (K) 
2. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุได้ครบทุกขั้นตอน (P)  
3. มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (A) 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
      แรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
ของโลก มีผลท าให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกเสมอ 
 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

     แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระท าต่อมวลของวัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกและที่อยู่ใกล้โลก 
ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส และมีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลก แรงโน้มถ่วงของโลกท าให้วัตถุต่าง ๆ บนโลกมี
น้ าหนักและตกลงสู่พ้ืนโลกเสมอ  

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการสังเกต   
   2) ทักษะการสรุปอ้างอิง  
   3) ทักษะการระบ ุ        
   4) ทักษะการให้เหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
 

กเกด้
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

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

1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า วันนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
อะไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม จากนั้นครูแจ้งชื่อเรื่องที่จะเรี ยนรู้ และผลการเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบ 

2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
3. ให้นักเรียนช่วยกันสังเกตภาพหน้าหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 

จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 หน้า 52 แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า 
ภาพนี้เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกหรือไม่ อย่างไร โดยครูคอยเสริมข้อมูลในส่วนที่บกพร่อง 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 แรงโน้มถ่วงของโลก จากภาพใน
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 53  โดยครูสุ่มเลือกตัวแทนหรือขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน 
ออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นผู้อ่านน า และให้เพื่อนคนอ่ืน ๆ อ่านตาม ดังนี้ 

 
 
 
 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 
5. ครูถามค าถามส าคัญประจ าบทจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 53 เพ่ือกระตุ้นนักเรียนทุกคน

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาว่า แรงโน้มถ่วงของโลกมีผลต่อวัตถุอย่างไร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระในการตอบค าถาม 

       (แนวตอบ :  แรงโน้มถ่วงของโลกท าให้วัตถุมีน้ าหนักและตกลงสู่พ้ืนโลกเสมอ) 
6. ให้นักเรียนแต่ละคนสืบค้นกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่เก่ียวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกจากหนังสือ

เรียนหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ครูเตรียมไว้ให้ เช่น หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้วิทย์ คิดเป็น เรื่องแรงโน้มถ่วง
ของโลก เป็นต้น  

7. ให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพเก่ียวกับกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลก 2-3  กิจกรรม 
ลงในสมุดประจ าตัว หรือให้นักเรียนท ากิจกรรมน าสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 
หน้า 54 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 
 
 
 
 

ชั่วโมงที่ 1 

 

ขั้นน า 

Gravitational Force         (แกรฟวเิท’ชนัเนิล ฟอซ)       แรงโน้มถ่วง 
Mass                           (แมส)                              มวล 
Weight                         (เวท)                               น ้ำหนกั 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

 
 
ขั้นส ารวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลและดูภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 54 จากนั้นครูให้นักเรียน
ตอบค าถามลงในสมุด ดังนี้  

1) จากภาพต่างๆ ในหนังสือ เป็นเหตุการณ์ใดบ้าง  
(แนวตอบ : น้ าตก คนกระโดดร่ม กระจกหล่นแตก คนเล่นกีฬา ฝนตก และใบไม้ร่วง) 

2) นักเรียนคิดว่า วัตถุ สิ่งของ หรือคนในภาพจะตกลงสู่พ้ืนหรือไม่ เพราะอะไร 
(แนวตอบ : ตกลงสู่พ้ืน เพราะโลกมีแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุต่าง ๆ จึงท าให้วัตถุ 
สิ่งของ หรือคนตกลงสู่พ้ืนเสมอ) 

3) นักเรียนคิดว่า แรงโน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนอย่างไรบ้าง 
(แนวตอบ : เช่น การยกสิ่งของที่มีน้ าหนักมาก ๆ ได้ยาก การท าสิ่งของหล่นพ้ืนจะเกิด
ความเสียหาย เป็นต้น) 

2. ครูขออาสาสมัครหรือสุ่มเลือกนักเรียนจากเลขที่ 4-5 คน ให้ออกมาตอบค าถาม จากนั้นให้นักเรียน
ทุกคนช่วยกันอภิปรายค าตอบของเพ่ือน และสรุปค าตอบที่ถูกต้องร่วมกัน โดยมีครูคอยตรวจสอบ
ความถูกต้อง        

3. ครูให้ค าชมเชยหรือมอบรางวัลให้ตัวแทนนักเรียนที่ออกมาตอบค าถามได้ถูกต้อง เพ่ือเป็นการ
เสริมแรงในการกล้าแสดงออก และให้ค าชมเชยนักเรียนทุกคนที่ช่วยกันอภิปรายค าตอบจากค าถาม
ที่ครูตั้งไว้ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 
 

 
 
ขั้นส ารวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

4. ครูให้นักเรียนทุกคนดูบัตรภาพใบไม้ร่วงจากต้น หรือให้ดู PPT เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก (หน้า
ใบไมก้ าลังร่วงจากต้นไม้) จากนั้นถามค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่า ใบไม้ใน
ภาพจะหล่นลงสู่พ้ืนโลกหรือไม่ เพราะอะไร และให้นักเรียนตอบค าถามโดยอิสระ ซึ่งครูยั งไม่เฉลย
ค าตอบ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล)  

5. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่า นักเรียนจะได้ค าตอบจากการท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ผลของแรงโน้มถ่วง 
6. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ (เก่ง-ค่อนข้างเก่ง-ปานกลาง-อ่อน) ให้อยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน กลุ่มละ 3-4 คน โดยครูเป็นผู้เลือกนักเรียนเข้ากลุ่ม  
7. ครูใช้วิธีการสอนแบบการทดลอง (Experiment) เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ 

โดยครูตั้งประเด็นค าถามเพ่ือก าหนดปัญหาให้นักเรียนก่อนการท ากิจกรรมว่า แรงโน้มถ่วงของโลก
มีผลต่อวัตถุตา่ง ๆ บนโลกอย่างไร แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งสมมติฐาน  

8. ครูให้ความรู้ความเข้าใจนักเรียนก่อนท ากิจกรรมว่า แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงไม่สัมผัส เพราะ
แรงดึงดูดของโลกสามารถดึงดูดวัตถุต่าง ๆ บนโลกและที่อยู่ใกล้โลกให้เข้าหาจุดศูนย์กลางของโลก
ได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัส 

ขั้นสอน 

ชั่วโมงที่ 2 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการท ากิจกรรมที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 55 จากนั้น
ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันลงมือท ากิจกรรม โดยสังเกตวัตถุต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการท ากิจกรรม 
แล้วคาดคะเนว่า เมื่อโยนวัตถุต่าง ๆ ขึ้นไปในอากาศ วัตถุจะตกลงสู่พ้ืนหรือไม่ แล้วบันทึกผลลงใน
สมุดประจ าตัว หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 56 

10. ให้สมาชิกทุกคนช่วยกันท ากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบผลการคาดคะเน ดังนี้ 
1)  ขย าแผ่นกระดาษให้เป็นก้อน แล้วโยนขึ้นไปในอากาศ 
2)  สังเกตการเคลื่อนที่ของก้อนกระดาษและบันทึกผล พร้อมวาดภาพการเคลื่อนที่ลงในสมุด

หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 56  
3)  ให้ท าการทดลองซ้ าโดยเปลี่ยนวัตถุเป็นใบไม้ ถุงพลาสติก และยางลบ ตามล าดับ จากนั้น

สังเกตและบันทึกผล 
11. ครูคอยสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด พร้อมกับคอยให้ค าแนะน ากับ

นักเรียนที่มีข้อสงสัยระหว่างการท ากิจกรรม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม) 
 

 
 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพใบไม้ร่วงจากต้นไม้อีกครั้ง (บัตรภาพจากต้นชั่วโมงก่อน) จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เพราะเหตุใดใบไม้จึงร่วงลงสู่พ้ืนโลก  

2. ครูจับสลากเลือกล าดับของแต่ละกลุ่มให้ออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม โดยให้นักเรียนกลุ่มที่
ถูกเลือกเป็นอันดับแรกส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการทดลองทีละกลุ่มจนครบ เพ่ือตรวจสอบ
ความรู้ของนักเรียนหลังการท ากิจกรรมที่ 1 

3. ให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการท าการทดลองจนได้ข้อสรุปว่า วัตถุทุกชนิดจะต้องตกลงสู่
พ้ืนโลกเสมอ  เพราะโลกมีแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุต่าง ๆ ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก เมื่อโยนวัตถุขึ้น
ไปในอากาศหรือปล่อยวัตถุจากที่สูง วัตถุจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอ โดยให้ครูคอยเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
ส่วนที่บกพร่อง 
 

 
 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 56-57  
2. ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนแล้วไปเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกเพ่ิมเติมจาก

สื่อดิจิทัลจากในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 56 โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เรื่อง 
แรงโน้มถ่วงของโลก 

3. ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 56-57 และ
ความรู้จากการสแกน QR Code เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก มาอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของแรง
โน้มถ่วงของโลก ผลของแรงโน้มถ่วงของโลกที่มีต่อวัตถุ และร่วมกันสรุปภายในชั้นเรียน โดยให้ครู
คอยอธิบายเสริมเพ่ิมเติม 

ขั้นสรุป 

ชั่วโมงที่ 3 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

4. ให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถามจากกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 
57 โดยให้ครูเป็นผู้เฉลยและอธิบายเพิ่มเติมจากเหตุผลที่นักเรียนช่วยกันตอบ 

5. ครูแจกใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก ให้นักเรียนทุกคนน ากลับไปท าเป็นการบ้าน
แล้วน ามาส่งในชั่วโมงเรียนถัดไป 

 
 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) (ต่อ) 

6. ครูสอบถามนักเรียนว่า แรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์หรือมีข้อจ ากัดในการใช้ชีวิตประจ าวันของ
เราอย่างไรบ้าง จากนั้นขออาสาสมัครนักเรียน 8 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม แล้วให้แต่ละทีมระดม
ความคิดและหาค าตอบเพื่อน าไปเขียนบนกระดาน ดังนี้ 

1) ทีมท่ี 1 ให้ออกมาเขียนบนกระดานถึงประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลก 
2) ทีมที่ 2 ให้ออกมาเขียนบนกระดานถึงข้อจ ากัดในการใช้ชีวิตประจ าวันจากแรงโน้มถ่วง

ของโลก 
7. ครูให้นักเรียนที่เหลือในห้องช่วยกันตรวจสอบค าตอบบนกระดาน แล้วให้เสนอค าตอบเพิ่มเติมได้ 
8. ครูให้ค าชมหรือรางวัลกับท้ัง 2 ทีม และนักเรียนที่เสนอค าตอบเพิ่มเติม เพ่ือเสริมแรงในการเรียนรู้ 
9. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระว่า เพราะเหตุใด เครื่องบินที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า

จึงไม่ตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลก  
10. ให้นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้า 55 ลงในสมุด

ประจ าตัวนักเรียนหรือท าในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 57  
 

ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
1. ครูสุ่มนักเรียนตามเลขที่ 4-5 คน จากนั้นให้แต่ละคนอธิบายความรู้เกี่ยวกับผลของแรงโน้มถ่วงของ

โลกที่มีต่อวัตถุ จากนั้นให้นักเรียนทั้งห้องสรุปความรู้ร่วมกัน 
2. ครูตรวจสอบผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 
3. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม พฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และจากการน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบการวาดภาพหรือติดภาพเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกในสมุด

ประจ าตัวนักเรียน หรือตรวจผลการท ากิจกรรมน าสู่การเรียนในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 54 
5. ครูตรวจสอบผลการท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก ในสมุดประจ าตัวนักเรียน

หรือในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ หน้า 56 
6. ครูตรวจสอบผลการท ากิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจ าตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 

หน้า 57 
7. ครูตรวจสอบผลการท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก 

 
 
 
 

ชั่วโมงที่ 4 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 การประเมินก่อนเรียน 
     - แบบทดสอบก่อน 
       เรียน หน่วยการ 
       เรียนรู้ที่ 2 แรงโน้ม 
       ถ่วงของโลกและ 
       ตัวกลางของแสง 

 
- ตรวจแบบทดสอบก่อน 
  เรียน  

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน  

 
- ประเมินตามสภาพ 
  จริง 

7.2 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) วาดภาพ/ติดภาพ 
         แรงโน้มถ่วงของโลก  
         หรือกิจกรรมน าสู่ 
         การเรียน 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจ าตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 54 

 
 
 
- สมุดประจ าตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 54 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) ผลบันทึกการท า 
        กิจกรรมที่ 1 
 

- ตรวจสมุดประจ าตัว หรือ 
  แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
  ป.4 เล่ม 1 หน้า 56 

- สมุดประจ าตัว หรือ 
 แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
 ป.4 เล่ม 1 หน้า 56 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) กิจกรรมหนูตอบได้ 
         

- ตรวจสมุดประจ าตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 57 

- สมุดประจ าตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.4 เล่ม 1 หน้า 57 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) ระบุผลของแรง 
         โน้มถ่วงของโลก   

- ตรวจใบงานที่ 2.1 - ใบงานที่ 2.1 - ร้อยละ 60      
  ผ่านเกณฑ์ 

     5) การน าเสนอผล 
         การท ากิจกรรม 

- ประเมินการน าเสนอ  
  ผลการท ากิจกรรม 

- แบบประเมินการ 
น าเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) พฤติกรรม 
        การท างาน 
        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรม 
         การท างานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     8) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

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 กระดาษ ยางลบ ใบไม้แห้ง ถุงพลาสติก เป็นต้น 
4) หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้วิทย์ คิดเป็น เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก 
5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก 
6) PowerPoint เรื่อง ใบไม้ร่วงจากต้น 
7) QR Code เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก 
8) สมุดประจ าตัวนักเรียน 
9) บัตรภาพใบไม้ร่วง 

    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

ใบงานที่ 2.1 
เร่ือง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกว่า เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ภาพ      
เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร 
     
     
      

ภาพ      
เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร 
     
     
      
 

ภาพ      
เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
แผนฯ ท่ี 1 ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก  โดย  นางณหฤทัย  สิทธิจักร  ครูผู้สอน 
  

เฉลย ใบงานที่ 2.1 
เร่ือง ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกว่า เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพ               น้ าตก     
เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร 
แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้น้ าไหลจาก 
ท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ า     
      
      
      
    
ภาพ          แก้วน้ าหล่นแตก    
เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร 
แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้สิ่งของต่างๆ หล่น
ลงพื้นเสมอ แก้วน้ าเมื่อหล่นลงพื้นจึงเกิดช ารุด
เสียหาย     
      
   
 
ภาพ            ชั่งน้ าหนักสิ่งของ   
เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างไร 
แรงโน้มถ่วงของโลกท าให้สิ่งของหรือวัตถุต่างๆ 
มีน้ าหนัก เราจึงสามารถน ามาใช้วัดน้ าหนักของ
สิ่งต่างๆ ได้     
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2  แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง 
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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 
      
      
 
 




