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สิ่งมีชีวิตและ 
ทรัพยากรในโลก 

 
 
 

ผังมโนทัศนการเรียนรูพื้นฐาน  วิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 
 

 คุณคาของสารอาหาร 
สารอาหารและพลังงาน 
อาหารที่เหมาะกับเพศ  วัย 
สารเจือปนในอาหาร 

 
     การเจริญเติบโต 
     วัฏจักรชวีิตสัตว                               ดวงอาทิตยและดาวบรวิาร 
     การอนุรักษสัตวในทองถ่ิน   อาหารและสารอาหาร    การเคลื่อนที่ของแสง 

               การเปลี่ยนแปลงพลังงานของแสง
               การกระจายของแสงขาว 
        
                  ระบบสุริยะ 

การดํารงชีวิตของสัตว            และพลังงานแสง 
 
 
 
 

   การดํารงชีวิตของพชื    ดินและหินในทองถิ่น 
 
 
      ราก  ลําตน  ใบ  ดอก  ผล        ลักษณะและองคประกอบ 
      การเจริญเติบโต         กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน 
      การสังเคราะหดวยแสง        การเกิดดนิและสมบัติของดิน 
      วัฏจักรของพืช 
 
 
 
 
 
 



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 3 

การวิเคราะหผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปและสาระการเรียนรูมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 
กลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 

สาระที่  1  :  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน  ว 1.1  :  เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆ 
ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกนั  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  นําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่  2 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1. สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล
อภิปรายและอธิบายโครงสราง
และ หนาที่ของโครงสรางตางๆ 
ของพืช  วัฏจักรชีวิต  การ
สืบพันธุและการขยายพันธุพืช  
ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโต  การสังเคราะหดวย
แ ส ง   ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต อ
สภาพแวดลอมและนําความรูไป
ใชประโยชน 

2. สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล
อภิปรายและอธิบายการทํางานที่
สัมพันธกันของอวัยวะตางๆ ของ
สัตว  ปจจัยบางประการที่จําเปน
ตอการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิต  
การสืบพันธุ  พฤติกรรมของสัตว  
และการนําความรูไปใช 

3.  สํารวจ  สืบคนขอมูล  อภิปราย
และอธิบายเกี่ยวกับสารอาหาร 
และ ความจําเปนที่รางกาย
ตองการสารอาหารที่ไดสัดสวน
เหมาะสมกับเพศ  วัย 

1. ทดลองและอธิบายหนาที่ของ
ราก  ลําตน  ใบ  (ว1.1–1) 
2. สังเกตและสํารวจ   เขียนภาพ
แสดงสวนประกอบของดอก  
และอธิ บ า ยหน าที่ ข อ งดอก  
(ว1.1–1) 
3. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
ป จ จั ยบ า งประการที่ จํ า เ ป น  
ไดแก  แสง  น้ํา  ความชื้นในดิน
ต อการ เ จริญ เติ บโตของพื ช  
(ว1.1–1) 
4. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
ป จ จั ยบ า งประการที่ จํ า เ ป น  
ไดแก  แสง คลอโรฟลลตอการ
สังเคราะหดวยแสงของพืช  
 (ว1.1–1) 
5. สังเกต  สํารวจและอธิบายการ
เจริญเติบโตของพืชดอกตั้งแต
ตนออนจนมีดอก  มีผล  
(ว1.1–1)  
6. สังเกตและเขียนแผนภาพ
แสดงวัฏจักรของพืชดอกที่เลือก
ศึกษาตามความสนใจ (ว1.1–1)    

1 .การทดลองและการสังเกต  
เกี่ยวกับหนาที่ของราก ลําตน ใบ 
2. การสํารวจ การสังเกต
สวนประกอบของดอกและการ
สืบคนขอมูลหนาที่ของดอก 
 
3. การทดลองปจจัยบางประการ
ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของ
พืช 
 
 
4. การทดลองปจจัยบางประการ
ที่จําเปนตอการสังเคราะหดวย
แสงของพืช 
 
 
5.การสํารวจ การสังเกตเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของพืชดอก
ตั้งแตตนออนจนมีดอก มีผลและ
การดูแลรักษาพืช 
6.ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น
แผนภาพวัฏจักรของพืชดอกที่
สนใจ 



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 4 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่  2 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 
4.  สืบคนขอมูล  อภิปรายและ
อธิบายการทํางานรวมกันของระบบ
ตางๆ ของรางกายมนุษยที่ทําให
ดํารงชีวิตไดอยางปกติ  และการ
เจริญเติบโต จากวัยแรกเกิดจนถึงวัย
ผูใหญ  รวมทั้งผลของการไดรับสาร
บางชนิดที่มีตอการทํางานของระบบ
ในรางกาย  และการนําความรูไปใช
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

7. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกบั
การตอบสนองของพืชตอส่ิงเรา 
ไดแก แสง เสยีง  สัมผัส                 
(ว1.1–1) 
8. สํารวจชนิดของสัตวใน
ทองถ่ินและอธิบายการ
เปล่ียนแปลงรปูรางในขณะ
เจริญเติบโต  (ว1.1–2) 
9. เขียนแผนภาพแสดงวัฏจกัร
ชีวิตของสัตว  ที่เลือกศึกษาตาม 
ความสนใจ  (ว1.1–2)  
 
 
10. เสนอแนะแนวทางอนุรักษ
สัตวในทองถ่ิน (ว1.1–2) 
 
11. สํารวจประเภทของอาหาร 
สืบคนขอมูล  และอธิบาย
ประโยชนของสารอาหารตอการ
เจริญเติบโตของมนุษย (ว1.1-3) 
 
12. เสนอแนะรายการอาหารที่มี
สารอาหารครบถวนเหมาะสม
กับเพศ  วัยของตนเอง  (ว1.1–3) 
 
13. สํารวจและสืบคนขอมูล 
อธิบายเกี่ยวกบัผลของการใช
สารเจือปนในอาหาร  (ว1.1–3) 
 

7.การทดลองเกี่ยวกับการ
ตอบสนองของพืชตอส่ิงเรา เชน 
แสง เสียง สัมผัส ฯลฯ 
 
8.การสํารวจชนิดของสัตวใน
ทองถ่ิน 
 
 
9.การสังเกต การสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ในขณะเจริญเติบโต และเขียน
แผนภาพแสดงวัฏจักรชีวติของ
สัตว 
10.การอภิปรายและการเสนอ 
ความคิดเกีย่วกับการอนุรักษ 
สัตวในทองถ่ิน 
11.การสํารวจและการสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับสารอาหารใน
อาหารที่รับประทานใน
ชีวิตประจําวัน 
 
12.การสํารวจสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับการใชสารเจือปนใน
อาหาร และผลตอสุขภาพ 
 
13.การจัดทํารายการอาหารที่มี
สารอาหารครบถวนสําหรับ
นักเรียนในชัน้และสําหรับ
รับประทานในครอบครัว 
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สาระที่  5  :  พลังงาน 
มาตรฐาน  ว 5.1  :  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน   ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  มีกระบวนการ                สืบเสาะหา
ความรู นําความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 มาตรฐานการเรียน 
รูชวงชั้นท่ี  2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1. สํารวจตรวจสอบ  และอธิบายได
วาแสงเคลื่อนที่ไดทุกทิศทางจาก
แหลงกําเนิด และเคลื่อนที่เปน
เสนตรง  เมื่อกระทบตัวกลาง  
ที่แตกตางกันจะมีผลตอการเคลื่อนที่
ของแสง  แสงเปลี่ยนเปนพลังงาน
ไฟฟาได  รวมทั้งนําความรูไปใช
ประโยชน 
2. สํารวจตรวจสอบ  และอธิบายได
วาแสงขาวประกอบดวยแสงสีตางๆ 
และนําความรูไปอธิบาย
ปรากฏการณธรรมชาติบางอยางได   

14. ทดลองและอธิบายการ
เคลื่อนที่ของแสงจาก
แหลงกําเนิดและเมื่อกระทบ
ตัวกลางตางกนั (ว5.1–1) 
15. ทดลองและอธิบายการ
เปล่ียนแปลง พลังงานแสงเปน
พลังงานไฟฟา  และยกตัวอยาง
ประโยชนของเซลลสุริยะ 
 (ว5.1–1) 
16.  ทดลองและอธิบาย 
การกระจายของแสงขาวผาน 
ปริซึม  (ว5.1–2) 
17.สืบคนขอมูลและอภิปราย 
เกี่ยวกับการนาํความรูเร่ือง 
การกระจายแสงไปอธิบาย 
ปรากฏการณธรรมชาติ (ว5.1–2) 
 

14. การทดลองเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของแสงจาก 
แหลงกําเนิดและเมื่อกระทบ
ตัวกลางตางกนั 
15. การทดลองเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงพลังงานแสงเปน
พลังงานไฟฟา 
 
 
16. การสืบคนขอมูลและการ
อภิปรายประโยชนของ 
เซลลสุริยะ 
17. การทดลองเกี่ยวกับการ
กระจายของแสงขาวผาน
ปริซึมและปรากฏการณ
ธรรมชาติ 
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สาระที่  6 :  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน  6.1  :  เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธของกระบวนการ
ตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูนําความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 มาตรฐานการเรียน 
รูชวงชั้นท่ี  2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1.  สํารวจ  สังเกตลักษณะ  
องคประกอบและสมบัติของหิน  
เปรียบเทียบและจําแนกประเภท
ของหินในทองถ่ินโดยระบุเกณฑ
ที่ใช  และอธบิายการใชประโยชน
ของหิน 
3. สํารวจตรวจสอบ  และ 
อภิปรายเกี่ยวกับการผุพังอยูกับที่  
การกรอนของหินเปนกรวด 
หรือทราย  หรือเม็ดดินและอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของหินการเกิด
ดิน 
3.  สํารวจตรวจสอบดิน  อภิปราย  
เปรียบเทียบและอธิบายลักษณะ  
สมบัติของดินที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืชในทองถ่ิน  
และ  การใชประโยชนของดนิ 
 

18. สํารวจ  และอธิบายลักษณะ 
สี  น้ําหนัก  เนือ้  และ
องคประกอบของหินในทองถ่ิน
จําแนกประเภทของหินในทองถ่ิน
พรอมทั้งระบุเกณฑทีใ่ชในการ
จําแนก(ว6.1–1) 
19. ระบุแหลงที่พบและยกตวัอยาง 
การใชประโยชนของหิน(ว6.1–1) 
 
 
20. สํารวจ  สังเกต  และอธิบาย 
กระบวนการผพุังอยูกับทีแ่ละ 
การกรอนของหินและผลที่เกิดขึ้น  
(ว6.1–3) 
21. สํารวจ  ทดสอบ  และอธิบาย 
สมบัติของดินที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืชในทองถ่ิน 
(ว6.1–3) 
22. เสนอแนะการปรับปรุงดินให 
เหมาะสมกับการปลูกพืช สืบคน 
ขอมูลและและอธิบายการใช
ประโยชนของดินในทองถ่ิน 
(ว6.1–3) 
 

18. การสํารวจและการสังเกต
ลักษณะ  สี  น้าํหนัก  เนื้อ  ของ
หินในทองถ่ินและการสืบคน
ขอมูลและการอภิปราย
ประโยชนของหิน 
 
19. การสํารวจ  การสังเกตและ
การอภิปรายกระบวนการผุพัง
อยูกับที่และการกรอนของหนิ
และผลที่เกิดขึน้ 
20. การสํารวจ  อภิปรายสมบัติ
ของดินที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืชในทองถ่ิน 
 
21. การอภิปรายและการเสนอ
ความคิดเหน็ในการปรับปรุง
ดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืช 
 
22. การสืบคนขอมูลและการ
อภิปรายเกี่ยวกับการใช
ประโยชนของดินของทองถ่ิน 
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สาระที่  7  :  ดาราศาสตรและอวกาศ 
มาตรฐาน  ว 7.1  :  เขาใจวิวฒันาการของระบบสุริยะและกาแลก็ซี  ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะและผลตอ
ส่ิงมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  นําความรูไปใช
ประโยชน 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 มาตรฐานการเรียน 
รูชวงชั้นท่ี  2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป สาระการเรียนรู 

1.  สืบคนขอมูล  สังเกต  อภปิราย  
และอธิบายเกีย่วกับระบบสริุยะที่
ประกอบดวยดวงอาทิตยและดาว
บริวาร 

23. สืบคนขอมูล  สราง 
แบบจําลองและอธิบายระบบ
สุริยะ (ว7.1–1) 

23. การสืบคนขอมูลและ 
การอภิปรายเกีย่วกับ 
ระบบสุริยะ 
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คําอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรูพื้นฐาน  วิทยาศาสตร 

รายวิชา  วิทยาศาสตร                                             ประถมศึกษาปท่ี 4  เวลา  100  ชั่วโมง 
 
 ศึกษาวิเคราะห  ระบบสุริยะ  สวนประกอบของระบบสุริยะ  พลังงานแสง  การเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหลงกําเนิดเมื่อกระทบตัวกลางตางกัน  การเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา  การกระจายของแสงขาว
และการเกิดรุง  หินและการเปลี่ยนแปลง  หินในทองถ่ินของเรา  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน  การเกิดดิน
และสมบัติของดินในทองถ่ิน  การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  หนาที่และสวนประกอบของ  ราก  ลําตน  ใบ  ดอก  
ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช  การสังเคราะหแสงดวยแสง  การตอบสนองตอ           
สภาพแวดลอมของพืช  พืช–สัตวในทองถ่ิน  การเจริญเติบโตและวัฏจักรชีวิตของ พืช–สัตว  อาหารและ      
สารอาหาร  สารอาหารและพลังงานที่รางกายตองการ  การจัดอาหารใหไดสัดสวน  และวัตถุเจือปนในอาหาร  
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลและ         
การอภิปราย  เพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถใน              
การติดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยมที่
เหมาะสม 
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หนวยการเรียนรูวิทยาศาสตร 
รายวิชา  วิทยาศาสตร       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
หนวยการเรียนรู  5  หนวย      เวลา  100  ชั่วโมง 
 

หนวยการเรยีนรู ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา ( ช่ัวโมง ) 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
5 

ระบบสุริยะและพลังงานแสง 
- ดวงอาทิตยและดาวบรวิาร 
- การเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด 
- การเคลื่อนที่ของแสงเมื่อกระทบตัวกลางตางกัน 
- การเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา 
- การกระจายของแสงขาวและการเกดิรุง 
ดินและหินในทองถิ่น 
- ลักษณะและองคประกอบของหิน 
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน 
- การเกิดดินและสมบัติของดินในทองถ่ิน 
การดํารงชีวิตของพชื 
- สวนประกอบและหนาที่ของราก  ลําตน  ใบ  ดอก 
- การเจริญเติบโตของพืช 
- การสังเคราะหดวยแสง 
- การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของพืช 
- วัฏจักรชีวติของพืช 
การดํารงชีวิตของสัตว 
- การเจริญเติบโตของสัตว 
- วัฏจักรชีวติของสัตว 
- การอนุรักษสัตวในทองถ่ิน 
อาหารและสารอาหาร 
- สารอาหารและคุณคาของสารอาหาร 
- พลังงานที่รางกายตองการ 
- อาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
- สารเจือปนในอาหาร 

(28) 
6 
6 
6 
2 
8 

(24) 
15 
5 
4 

(20) 
11 
2 
2 
3 
2 

(13) 
4 
7 
2 

(15) 
4 
3 
5 
2 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรูท่ี  1                          เร่ืองระบบสุริยะและพลังงานแสง 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4                                                     เวลา  28  ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  ว 5.1, ว 7.1, ว 8.1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิดและเมื่อกระทบตัวกลางตางกัน (ว5.1-1) 
2. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา  และยกตวัอยางประโยชนของเซลลสุริยะ 

(ว5.1-1) 
3. ทดลองและอธิบายการกระจายของแสงขาวผานปริซึม (ว5.1-2) 
4. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกีย่วกับการนําความรูเร่ืองการกระจายแสงไปอธิบาย ปรากฏการณ ธรรมชาติ 
       (ว5.1-2) 
5. สืบคนขอมูล  สรางแบบจําลอง  และอธิบายระบบสุริยะ (ว5.1-2) 
6. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเดน็   เร่ืองหรือสถานการณ  ที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
       (ว8.1-1) 
7. วางแผนสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจ

ตรวจสอบ (ว8.1-2) 
8. เลือกอุปกรณที่ถูกตอง  เหมาะสมในการสาํรวจตรวจสอบ (ว8.1-3) 
9. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ  นําเสนอผล  และสรุปผล (ว8.1-4) 
10. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (ว8.1-6) 
11. บันทึกและอธบิายผลการสํารวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา  (ว8.1-7) 
12. นําเสนอ  จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานใหผูอ่ืน 

เขาใจ  (ว8.1-8) 

สาระการเรียนรู 
1. การทดลองเกีย่วกับการเคลือ่นที่ของแสงจากแหลงกําเนิดและเมื่อกระทบตัวกลางตางกัน 
2. การทดลองเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา   
3. การสืบคนขอมูลและการอภปิรายประโยชนของเซลลสุริยะ 
4. การทดลองเกีย่วกับการกระจายของแสงขาวผานปริซึมและปรากฏการณ ธรรมชาติ 
5. การสืบคนขอมูลและการอภปิรายเกีย่วกับระบบสุริยะ 
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู 
            สื่อ / 
   แหลงการเรียนรู 

        การวัด 
และประเมินผล 

       เคร่ืองมือวัด 
    และประเมินผล

ระบบสุริยะและพลังงานแสง 
ชั่วโมงที ่1-6  ดวงอาทติยและดาวบริวาร 
ชั่วโมงที่  1-2  ระบบสุริยะของเรา 
1. ครูสนทนากับนักเรียนจากระสบการณ  
เปรียบเทียบกลางวัน กลางคืนวาตางกนั
อยางไร 
 

2.  แบงกลุมสืบคนขอมูล  เกี่ยวกับระบบ
สุริยะของเราจาก  หนังสือเรยีน หนังสือ
ดาราศาสตร  หองสมุดบันทกึผล และทํา
รายงาน 

3.  รายงานผลการสืบคน ตอช้ันเรียน  
แลวรวมกันอภิปรายสรุป 

ชั่วโมงที ่3-4  ระบบสุริยะของเรา 
1.  นักเรียนบนัทึกขอมูลของดาวเคราะหลง
ในใบกิจกรรมที่ 1/1 (ระบบสุริยะของเรา) 
และสรางแบบจําลองระบบสุริยะ 
 
ชั่วโมงที ่5-6  ระบบสุริยะของเรา 
1. นําเสนอและจัดแสดงแบบจําลองของ
ระบบสุริยะ 

2. นักเรียนรวมกันประเมนิความถูกตอง
ของผลงานและอภิปรายสรุปเกี่ยวกับระบบ
สุริยะ 
 

 
 

 

-  หนังสือเรียน 
-  หนังสือดารา
ศาสตร 
-   หองสมุด  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรมที่ 1/1 
- อุปกรณสราง 
แบบจําลองระบบ
สุริยะ 
 
-  แบบจําลอง 
ระบบสุริยะ 
 

 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 
    

 
 
 
 
-  แบบประเมนิ 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
            สื่อ / 
   แหลงการเรียนรู 

        การวัด 
และประเมินผล 

   เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

การเคลื่อนท่ีของแสงจากแหลงกําเนิด 
ชั่วโมงที ่7-9 ทางเดินของแสง 
1. ตั้งปญหาใหนกัเรียนอภิปรายเรื่อง 
แหลงกําเนิดของแสงในธรรมชาติ  และ
แหลงกําเนิดแสงที่มนุษยสรางขึ้นใหบอก
ความสําคัญของแสงตอส่ิงมีชีวิต 

2.  ทําการทดลองเพื่อศึกษาการเดินทาง 
ของแสง  จากใบกิจกรรมที่  1/2  
(ทางเดินของแสง) 
3. ใหนกัเรียนเสนอผลการทดลอง 
ในชั้นเรยีน  และรวมกันอภปิรายสรุปผล 

4.  นักเรียนทําแบบฝกหัดที ่1 ทางเดินของ
แสง 

 
 
 
 
 
 
 
-ใบกิจกรรมที ่1/2 
- หลอดดูดชนดิงอ 
- เทียนไข ไมขีดไฟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-      การประเมิน 
ทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

ชั่วโมงที ่10-12 การเคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหลงกําเนิด 
1.ครูถามคําถามใหนกัเรียนคิดวาเรา 
สามารถมองเห็นสิ่งตางๆไดอยางไร เวลาใด 

2.นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม  
ในใบกิจกรรมที่ 1/3 (เรามองเห็นไดเมื่อใด)

2. นักเรียนนําเสนอผลงานตอช้ันเรียน 

3. ครูและนักเรยีน 
ชวยกันสรุปใหไดวา 
 
 
4. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ 2 

 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรมที่ 1 / 3 

  

เรามองเห็นวัตถุตางๆ ไดเมื่อมีแสงจากวัตถุมาเขาตา  
วัตถุบางอยาง เชน ดาวฤกษมีแสงในตวัเอง แตในเวลา
กลางวันเรามองไมเห็น เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตยสวาง
กวามากจนสังเกตแสงสวางจากดาวฤกษ 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู 
การวัด 

 และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

และประเมินผล 

ชั่วโมงที ่13-14 ตัวกลางของแสง 
1. ใหนกัเรียนมองผานแผนพลาสติกใส 
แลวฉีดน้ําเปนละอองที่แผนพลาสติกให
นักเรียนมองผานอีกครั้ง  และรวมกนั
อภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้น 

2.  นักเรียนแบงกลุมทําการทดลองตาม 
ใบกิจกรรมที่ 1/4 (ตัวกลางของแสง) สังเกต
การเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

3. นักเรียนนําเสนอผลงานตอช้ันเรียนแลว
รวมกันอภิปรายสรุป 

4.  ครูใหความรูเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

 

- ใบกิจกรรมที่  1/4 
- แผนพลาสตกิใส  
- กระบอกฉดีน้ํา 
- เทียนไขหรือ
หลอดไฟหรือแสง 
จากธรรมชาติ 
- กระจกใส 
- กระจกฝา 
- กระดาษไข 
- กระดาษลอกลาย 
- แผนไม 
- กระจกเงา 
- แกวน้ํา 
- แผนพลาสตกิใสส ี
- ที่ยึดวัตถุกั้นแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

-  การประเมิน 
ผลงาน 

 
 
 
  
 

-  แบบประเมนิผล
งาน 

 

วัตถุที่แสงผานไดเรียก  ตัวกลางของแสง 
จากการมองผานวัตถุไปที่เทยีนไขหรือหลอดไฟจะจําแนกวัตถุได 3 ประเภท  ดังนี ้
1.  วัตถุที่มองผานแลวเห็นเปลวเทียนไขชดัเจน ไดแก แผนพลาสติกใสส  แผนพลาสติกใสส ี
แกวน้ํา  เรียกวา  ตัวกลางโปรงใส 
2.  วัตถุที่มองผานแลวเห็นเปลวเทียนไขไมชัดเจน  ไดแก  แผนพลาสติกขุน  กระดาษไข  
กระจกฝา  เรียกวา  ตัวกลางโปรงแสง 
3.วัตถุที่มองไมเห็นเทยีนไข  ไดแก  แผนกระดาษ  แผนไม  เปนวัตถุทึบแสง 
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กิจกรรมการเรียนรู 
            สื่อ / 
   แหลงการเรียนรู 

        การวัด 
และประเมินผล 

     เคร่ืองมือวัด 
  และประเมินผล 

 
ชั่วโมงที ่16-18  การเคล่ือนท่ีของแสง 
       เม่ือกระทบ ตัวกลางตางกัน  (เงา) 
1. ครูถามคําถามนักเรียนวาเงาเกิดได 
อยางไร แลวใหนักเรยีนอภปิรายพรอม
ทั้งทํากิจกรรมเลนเงาใหเกิดเงาเปนรูป
ตางๆ 
2. นักเรียนแบงกลุม ปฏิบัติกิจกรรมที่  
1/5 (เงา) 

3. นักเรียนเสนอผลงานตอช้ันเรียน   
และรวมกันอภิปรายสรุป 

4. ครูใหความรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

 

ชั่วโมงที ่ 19-20  การกระจายของแสงขาว
และการเกิดรุง(การหักเหของแสง) 

1. ครูทบทวนเกี่ยวกับการเดนิทางของแสง
ผานตัวกลางชนิดตางๆ 

2.นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
กิจกรรมที ่1/6 (การหักเหของแสง) แลว
บันทึกผล 

3. นักเรียนนําเสนอผลงานตอช้ันเรียน   
และรวมกันอภิปรายสรุป 
 
 
 

 
 
- ใบกิจกรรมที่ 1/5 
(เงา) 
- ไฟฉาย 
- ผลสมหรือ 
วัตถุทรงกลม 
- ฉากหรือผนงัหอง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ไฟฉาย 
- กระดาษสีดํา 
- แกวน้ํา 
- ไมบรรทัด 
- ดินสอ 
- ใบกิจกรรมที่  1/6 
(การหักเหของแสง) 
 

 
 
- การประเมินผล     
การทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- การประเมิน   
ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร     
(การสังเกต 
การทดลอง) 

 
 
- แบบประเมนิผล 
การทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงามืดบนฉากเกิดจากวัตถุกัน้แสงทั้งหมดไว   
ไมมีแสงตกบนฉากสวนเงามัวบนฉากเกิดจาก              
มีแสงบางสวนจากแหลงกําเนิดแสงไปตกบนฉากได 
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กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ / 

   แหลงการเรียนรู 
        การวัด 

และประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด 

  และประเมินผล 

  ชั่วโมงที ่21-23  การกระจายของแสงขาว  
และการเกิดรุง (การสะทอนท่ีผิวราบ) 
1.  ครูทบทวนเกี่ยวกับการหกัเหของแสง 
ผานตัวกลางชนิดตางๆ นักเรยีนแบงกลุม
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1/7 
 (การสะทอนที่ผิวราบ) 

2. นักเรียนสืบคนขอมูลจากใบความรู 1 
 (การสะทอนของแสง)  

3.  นักเรียนนําเสนอผลงานตอช้ันเรียน   
และรวมกันอภิปรายสรุป 
4.  ครูใหความรูเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ครูขยายความรูโดยตั้งปญหาให 
นักเรียนคิดเกีย่วกับการสะทอนของแสง 
บนพื้นผิวขรุขระและการนําความรู 
ไปใชประโยชน 
       

 
 
- ไฟฉาย 
-  คลิป 
- กระดาษขาว 
-  กระจกเงา 
- คร่ึงวงกลม 
- ใบกิจกรรมที่  1/7 
 - อลูมิเนียมฟลอยล 
-   กระจกเงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- การประเมินผลงาน
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
                          เมื่อแสงตกกระทบวัตถุราบที่มีผิวมันเงา  เชน  กระจกราบ 
จะเกิดการสะทอน  ถาลากเสนตามแนวรังสีตกกระทบ  รังสีสะทอนและ
ลากเสนแนวฉากที่ตั้งฉากกับกระจกตรงตําแหนงที่แสงกระทบกระจก  จะ
มีมุมเกิดขึ้น  2  มุม  คือ  มุมระหวางรังสีตกกระทบกับเสนแนวฉาก  เรียก
มุมตกกระทบ  และมุมระหวางรังสีสะทอนกับเสนแนวฉาก  เรียกมุม
สะทอน  ไมวาวัตถุที่สะทอนแสงจะมีผิวราบ  ผิวโคงหรือผิวขรุขระก็ตาม  
จะพบวา  มุมตกกระทบเทากับมุมสะทอนเสมอ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
            สื่อ / 
   แหลงการเรียนรู 

        การวัด 
  และประเมินผล 

   เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุง 
ชั่วโมงที ่23-24 สเปกตรัมของแสง 
1. ครูสรางความสนใจโดยใชแผน  
compact  disk   [ CD ]  รับแสงจากดวง
อาทิตยสะทอนไปยังฝาผนังและ
อภิปราย 

2.  นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม 
ในใบกิจกรรมที่ 1/7 (สเปคตรัมของแสง) 

3.  นักเรียนเสนอผลการทดลองในชั้น
เรียน  และรวมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ
สเปกตรัมของแสง 

4. ครูใหความรูเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
5.ครูถามคําถาม ดังนี ้นักเรียนเคยเห็นรุง
หรือไม 

-  รุงเกิดเวลาใด 
-  ในตอนเที่ยงวันเห็นรุงไดหรือไม 

6. นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมใน 
ใบกิจกรรมที่ 1/8   (รุง) และบันทึกผล 

7. นักเรียนนําเสนอผลงานตอช้ันเรียน 
และรวมกันอภิปรายสรุป 

8. ครูใหความรูเพิ่มเติม ดังนี้ 
9. นักเรียนทําแบบฝกทักษะ 2 (รุง) 
 
 
 

 
 
- แผน  CD 
- ปริซึม 
- อางน้ํา 
- น้ํา 
- ฉาก 
- ใบกิจกรรมที่  1/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กระบอกฉดีน้ํา 
- น้ํา 
 

 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
- แบบประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

แสงขาวจากแหลงกําเนิดตางๆ  สามารถใชปริซึมแยก
ออกเปนแสงสตีางๆจัดเปนกลุมใหญๆไดเปนแสงสี
มวง  คราม น้ําเงิน  เขียว  เหลือง  แสด  และแดง  
ตามลําดับ  เรียกวา  สเปกตรมัของแสง 
 

รุงเปนปรากฎการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อในอากาศมี
ละอองน้ําอยูมาก  เชน  หลังจากฝนตกใหมๆโดยเกิดใน
ทิศทางตรงขามกับตําแหนงของดวงอาทิตยแสงขาวจาก
ดวงอาทิตยจะหักเหผานละอองน้ําแลวกระจายออกเปน
แสงสีตางๆ  มาเขาตาทําใหมองเห็นกลุมละอองน้ําเปน
แถบส ี
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กิจกรรมการเรียนรู             สื่อ / 
   แหลงการเรียนรู 

        การวัด 
และประเมินผล 

   เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

ชั่วโมงที ่ 26-28  การเปล่ียนพลังงานแสง 
                          เปนพลังงานไฟฟา 
1. ครูนําภาพการใชเซลลสุริยะใน
ชีวิตประจําวันมาให        นักเรียนดูและ
อภิปรายรวมกนั 

2. นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมในใบ
กิจกรรมที ่1/9 (เซลลสุริยะ)บันทึกผล         

 

3.  นักเรียนนําเสนอผลงาน  และอภิปราย
สรุปวา  แสงเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา 
ไดโดยใชเซลลสุริยะ  

4.  ครูใหความรูเพิ่มเติม ดังนี้ 

5. นักเรียนแบงกลุมทําสมุดภาพการใช
ประโยชนจากพลังงานแสงและ 
อภิปรายสรุปรวมกัน 

6.  นักเรียนจัดแสดงผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

- เครื่องคิดเลขชนิด 
ที่ใชระบบเซลล
สุริยะ 

 
 
 

 

 
 

-  การประเมิน    
ผลงาน 
- การประเมิน           
จิตวิทยาศาสตร 

 
 
 
 

 

- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
- แบบประเมนิ       
จิตวิทยาศาสตร 

 
 
 

พลังงานแสงสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาได  
โดยใช เซลลสุริยะเปนอุปกรณเปล่ียนพลังงาน  
พลังงานไฟฟาที่ไดจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นๆได
ตามตองการ  นอกจากนี้  พลังงานแสงที่พืชรับไปจะ
นําไปใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงเพื่อ
สร า งอ าหารของพื ช   นั่ นคื อ   พลังง านแสง
เปล่ียนเปนพลังงานเคมีในพืชดวย 
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บันทึกหลังสอน 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

พฤติกรรมผูเรียน ( เดน / ดอย ) 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

แนวทางแกไข 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………….. ผูสอน 
                                (…………………..…………………..) 
      วันท่ี……...  เดือน……………………..พ.ศ.……            
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ใบกิจกรรมที่ 1/1 
ชื่อ…………………………………………..……………………ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน……………………………………………………………….พ.ศ…………. 
 

ระบบสุริยะของเรา  ดวงอาทิตยและดาวบริวาร 
คําชี้แจง : นักเรียนนําขอมูลเกี่ยวกับดาวเคราะหเติมลงในตาราง 

ตารางขอมูลเก่ียวกับดาวเคราะห 

ชื่อดาวเคราะห ขนาดเสน 
ผาศูนยกลาง     
เม่ือเทียบกับ     
โลก 

ระยะหางจาก
ดวงอาทติย
เทียบกับโลก 
(เทา) 

อุณหภูมิ 
พื้นผิว 

บรรยากาศ 
บนดาว 

สีดาว จํานวน 
ดวงจันทร 
ท่ีเปนบริวาร 

ดาวพุธ 
 

      

ดาวศุกร 
 

      

โลก 
 

      

ดาวอังคาร 
 

      

ดาวพฤหัสบด ี
 

      

ดาวเสาร 
 

      

ดาวยูเรนัส 
 

      

ดาวเนปจูน 
 

      

ดาวพลูโต 
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ใบกิจกรรมที่ 1/2 
ชื่อ…………………………………..……………………………ชัน้ประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี……………………..เดือน……………………………..………………….พ.ศ……………….………. 
 

การเคล่ือนท่ีของแสงจากแหลงกําเนิด   (ทางเดินของแสง) 

คําชี้แจง : นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้        
อุปกรณการทดลอง   

1. หลอดดูดชนดิงอได 
2. เทียนไขและไมขีดไฟหรือหลอดไฟ 

วิธีการทดลอง 
1. ใชหลอดดดูแบบงอไดสองดูแสงจากเปลวเทียนไขหรือหลอดไฟโดยหลอดดูด 
2. อยูในแนวตรง สังเกตผล 
3. ดัดหลอดดดูใหงอสองดูเปลวเทียนไขหรือหลอดไฟอีกครั้ง สังเกตผล 

 
ผลการทดลอง 

1. หลอดดูดตองมีลักษณะใด  เราจึงจะมองเหน็แสงไฟ 
       …………………………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………… 

2. แสงจากหลอดไฟ หรือเทียนไข มีการเดินทางอยางไร ทราบไดอยางไร   
       …………………………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………… 

3. เมื่อใชหลอดดดูตรง มองดูหลอดไฟหรือเทยีนไข เราตองอยูที่ตําแหนงใดจึงจะมองเหน็แสงจาก
หลอดไฟหรือเทียนไขนัน้ 

               …………………………………………………………………………………………………………
               …………………………………………………………………………………………………………

        4.  แสงจากหลอดไฟหรือเทียนไข เดนิทางในทิศทางใด ทราบไดอยางไร 
            ……………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 1/3 

ชื่อ……………………………………………………….…………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน……………………………….……………….พ.ศ……………………….…. 
 

การเคล่ือนท่ีของแสงจากแหลงกําเนิด   (เรามองเห็นวัตถไุดเม่ือใด) 
คําชี้แจง : นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้        
อุปกรณการทดลอง   

1. กลองกระดาษที่ปดสนิท 1 กลอง 
2. ไฟฉาย 1 กระบอก 
3. วัตถุตางๆ เชน  ดินสอ  ปากกา 1 ชุด         
                           ฯลฯ 

วิธีการทดลอง 
1. นําวัตถุตางๆ เชน ดินสอ ปากกา ใสในกลองกระดาษที่ปดสนิท ดังภาพ  
2. นักเรียนมองวตัถุในกลองทีป่ดสนิท นักเรยีนมองผานชองสังเกตการเปลี่ยนแปลง 
3. ฉายไฟฉายเขาไปในชองที่เตรียมไว นักเรยีนมองผานชอง สังเกตการเปลี่ยนแปลง  
       และบันทกึผล 

บันทึกผลการทดลอง 
 

กิจกรรม ผลการทดลอง 

1. มองวัตถุในกลองเมื่อยังไมฉายไฟ 
 

 

2. มองวัตถุในกลองเมื่อฉายไฟแลว 
 

 

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 
ชื่อ…………………………………………………………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 

วันท่ี…………………….เดือน……………………………….พ.ศ…………. 
 

 
เรามองเห็นวัตถุไดเม่ือใด 

 
1. เม่ือมองผานชองเล็กๆ ของกลองที่ปดสนิทกับกลองที่เปดไฟฉายไวในกลอง จะมองเห็นแตกตางกัน 
       หรือไม อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. แสงจากไฟฉายเดินทางอยางไร จึงทําใหมองเห็นวัตถุในกลองได 
…………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่ 1/4 
ชื่อ…………………………………………………………………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน………………………..………………………….พ.ศ………………………. 

การเคลื่อนท่ีของแสงเมื่อกระทบตัวกลางตางกัน 
(ตัวกลางของแสง) 

คําชี้แจง: นักเรียนปฏิบัติการทดลอง ตามขั้นตอนตอไปนี้ และขีดเครือ่งหมาย 3 
อุปกรณการทดลอง 
               -   เทยีนไขหรือหลอดไฟ              -    ที่ยึดวัตถุกัน้แสง 
               -   แผนพลาสติกใส                       -   แผนพลาสติกขุน 
               -   กระจกฝา                                  -   กระจกใส 
               -  แผนกระดาษ                             -   กระดาษไข 
               -  แผนไม 
วิธีการทดลอง  
              จุดเทยีนไขแลวมองวัสดุตางๆ สังเกตแสงที่ผานวัตถุและบันทกึ     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลองไดอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

การมองเห็นเปลวเทียนไข วัตถุ 

ชัดเจน ไมชัดเจน มองไมเห็น 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 

   



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 24 

ใบกิจกรรมที่ 1/5 
ชื่อ………………………………………………………….………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน………………………………………………….พ.ศ…………………..……. 
 

การเคล่ือนท่ีของแสงเมื่อกระทบตัวกลางตางกัน  (เงา) 

คําชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้
อุปกรณการทดลอง 
                        -  ไฟฉาย 
                        -  ลูกปงปองหรือวัตถุทรงกลม 
                        -  ฉากกระดาษแข็ง 
วิธีการทดลอง 

1. นักเรียนทําการทดลองวางไฟฉายหางจากฉาก 20 เซนติเมตร 
2. วางลูกปงปองหางจากฉาก 10 เซนติเมตร 
3. สังเกตสิ่งที่เกดิขึ้นบนฉาก บันทึกผล 
4. เล่ือนลูกปงปองเขาหาฉาก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ บันทึกผล โดยวาดภาพ 
      ที่ปรากฏบนฉาก 
5. เล่ือนลูกปงปองออกจากฉาก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บันทึกผล โดยวาดภาพ 
       ที่ปรากฏบนฉาก 
6. เล่ือนฉากเขาหาลูกปงปอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บันทึกผลโดยวาดภาพ 
      ที่ปรากฏบนฉาก ตามขั้นตอนที่สังเกตได 

ผลการทดลอง 
ใหวาดภาพสิ่งท่ีปรากฏบนฉาก 
     ภาพที่ปรากฏบนฉาก 
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                                                                         ใบกิจกรรมที่ 1/6                                                         (แผนท่ี 1) 
ชื่อ………………………………………………………….………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน………………………………………………….พ.ศ…………………………. 
 

การกระจายของแสงและการเกิดรุง (การหักเหของแสง) 

คําชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้
อุปกรณ 
                        -  แกวใส 2 ใบ 
                        -  น้ํา                    
                        -  ดินสอหรือปากกา 
วิธีการทดลอง 

1. ใสน้ําลงในแกวประมาณครึ่งแกว                   
2. ใสดินสอลงในแกวใบที ่1   และใบที ่2 สังเกตความแตกตางเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

กิจกรรม วาดภาพผลการสังเกต 
1. ลักษณะของดนิสอในแกวทีม่ีน้ํา  
 

 
 
 
 
 

2.  ลักษณะของดินสอในแกวที่ไมมีน้ํา 
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                                                                          ใบกิจกรรมที่ 1/6                                                       (แผนท่ี 2) 
ชื่อ…………………………………………………………………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน………………………………………………….พ.ศ…………………..……. 
 

การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุง (การสะทอนท่ีผิวราบ) 

คําชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้
อุปกรณการทดลอง 
                        -  กระจกเงาราบ 1 แผน 
                        -  กระจกเงาโคงเวา โคงนูน 1 ชุด 
                        -  แผนอลูมิเนยีมฟอยล (ถุงขนมกรุบกรอบ) 
                        -  ไฟฉาย 
                        -  กระดาษขาว กระดาษดํา 
วิธีการทดลอง 

1. นํากระดาษเจาะรูหุมไฟฉาย                    
2. วางกระจกเงาราบในแนวตั้งบนกระดาษขาว ฉายรังสีของแสงไปตกกระทบกระจกเงาราบ 
       ลากเสนแนวรังสีของแสงที่ปรากฏลงบนกระดาษขาว 
3. วางกระจกเงาโคงในแนวตั้งบนกระดาษขาว  ฉายรังสีของแสงไปตกกระทบกระจกเงาโคง 

 ลากเสนแนวรังสีของแสงที่ปรากฏลงบนกระดาษขาว 
4. วางแผนอลูมิเนียมฟอยล (ขยําใหยับ)ในแนวตั้งบนกระดาษขาว  ฉายรังสีของแสง 

ไปตกกระทบแผนอลูมิเนียมฟอยล  ลากเสนแนวรังสีของแสงที่ปรากฏลงบนกระดาษขาว 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมที่ 1/7 
ชื่อ……………………………………….…………………………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน…………………………..……………………….พ.ศ………………………. 
 

การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุง (สเปกตรัมของแสง) 

คําชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้
อุปกรณ 
                        -  ปริซึม   
                        -  อางน้ํา 
                        -  น้ํา                             
                        -  ฉากรับแสง 
                        -  กระจกเงา           
วิธีการทดลอง 

1. นําน้ําใสอางและนํากระจกเงาใสอางน้ําเอียงกระจกเงารับแสงจากดวงอาทิตย ตั้งฉากรับแสง 
สังเกตแสงที่ตกบนฉาก 

2. ใชปริซึมรับแสงจากดวงอาทิตยและตั้งฉากรับแสง สังเกตแสงที่ตกลงบนฉาก 
ผลการทดลอง 
วาดภาพและระบายส ีแสงสีที่สังเกตไดบนฉาก 
 
 
 
 
 
 
 
         แสงสีจากการใชกระจกเงาในอางน้ํารับ                       แสงสีจากการใชปริซึมรับแสงอาทิตย 
         แสงอาทิตย 

สรุปผลการทดลอง 
 .............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

  



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 28 

ใบกิจกรรมที่ 1/8 
ชื่อ………………………………………….………………………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน………………………………….…………….พ.ศ………………………..…. 
 

การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุง (รุง) 

คําชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้        
อุปกรณ 
                        -  กระบอกฉดีน้ํา          
วิธีการทดลอง 

1. นักเรียนยนืกลางแจงหนัหนาเขาหาดวงอาทิตย ฉีดน้ําจากกระบอกฉีดใหเปนฝอยเล็กๆไปทั่ว
บริเวณดานหนาของนักเรียน สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

2. นักเรียนยนืกลางแจงหนัหลังให ดวงอาทิตย ฉีดน้ําจากกระบอกฉีดใหเปนฝอยเล็กๆไปทั่ว
บริเวณดานหนาของนักเรียน สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

ผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

กิจกรรม วาดภาพผลการสังเกต 
1. ยืนหนัหนาเขาหาดวงอาทิตย ฉีดน้ําใหเปน

ฝอยเล็กๆ 
 

 
 
 
 
 

2.  ยืนหันหลังใหดวงอาทิตย ฉีดน้ําใหเปน    
ฝอยเล็กๆ 
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แบบฝกเสริมทักษะ 3 

ชื่อ……………………………………………………..…………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน………………………………………………….พ.ศ………………….……. 
 

การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุง  (รุง)  

           1.   ถาไมมีละอองไอน้ําในอากาศ จะเกิดรุงหรือไมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

           2.  เราจะทดลองใหเหน็รุงไดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………………………….. 
         3.   ในธรรมชาติรุงเกิดกอนฝนตก หรือหลังฝนตกใหมๆ เพราะเหตุใด 
                …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 

4. เพราะเหตุใด ในเวลาเชา รุงจึงเกิดขึ้นทางทิศตะวนัตก และในเวลาบายรุงจึงเกดิขึ้นทางทิศตะวนัออก 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………………………….. 
 

สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบกิจกรรมที่ 1/9   
ชื่อ…………………………………………………………………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน…………………………………..……………….พ.ศ………………………. 
 

การเปล่ียนพลงังานแสงเปนพลังงานไฟฟา (เซลลสุริยะ) 

คําชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้        
อุปกรณ 
                        -  เครื่องคิดเลขชนิดที่ใชเซลลสุริยะ 
                        -  กระดาษบังแสง 
วิธีการทดลอง 

1. นักเรียนทดลองกดตัวเลขของเครื่องคิดเลข ใหแสดงผลบนจอ 4-5 หลัก สังเกตการ
เปล่ียนแปลง 

2. ใชนิ้วหรือกระดาษบังแสงทีก่ระทบเซลลสุริยะ สังเกตจอแสดงผลการเปลี่ยนแปลง 
ผลการทดลอง 
ผลการสังเกตกิจกรรม ขอท่ี 1 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสังเกตกิจกรรม ขอท่ี 2 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกเสริมทักษะ 4 
ชื่อ…………………………………………………………………ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   เลขท่ี…………… 
วันท่ี…………………….เดือน…………………………….………………….พ.ศ……………………….…. 
 

เซลลสุริยะ  
 

1. เครื่องคิดเลขทั่วๆ ไป ใชพลังงานจากทีใ่ด ทําใหเครื่องคดิเลขทํางานได 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

2. เครื่องคิดเลขแบบที่ใชเซลลสุริยะ ใชพลังงานใดในการทําใหเกดิพลังงานไฟฟา 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………………………….. 
         3.   เมื่อปดไมใหแสงกระทบเซลลสุริยะของเครื่องคิดเลข ผลจะเปนอยางไร เพราะเหตใุด 
                …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
                 ………………………………………………………………………………………………….. 

4. จากการทดลอง แสงเปลี่ยนเปนพลังงานอื่น ไดหรือไม อยางไร                               
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  นอกจากการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนไฟฟาแลว แสงจะเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นไดหรือไม อะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

หนวยการเรียนรูท่ี  2                                    เร่ือง  หินและการเปลี่ยนแปลง 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4                                                                        เวลา  24  ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  ว6.1,  ว8.1 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1.  สํารวจและอธิบายลักษณะ  สี  น้ําหนกั  เนื้อ  และองคประกอบของหินในทองถ่ิน  จําแนกประเภทของหินใน   
    ทองถ่ินพรอมทั้งระบุเกณฑที่ใชจําแนก  (ว  6.1-1) 
2.  ระบุแหลงที่พบและยกตวัอยางการใชประโยชนของหิน  (ว  6.1-1) 
3.  สํารวจ  สังเกต  และอธิบายกระบวนการผุพังอยูกับทีแ่ละการกรอนของหินและผลที่เกิดขึ้น (ว6.1-2) 
4.  สํารวจ  ทดสอบ  และอธิบายสมบัติของดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชในทองถ่ิน (ว6.1-3) 
5.  เสนอแนะการปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกพชื  สืบคนขอมูลและการอธิบายการใชประโยชนของดิน  
    ในทองถ่ิน  (ว6.1-3) 
6. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเดน็  หรือเรื่องหรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ (ว 8.1-1) 
7.  วางแผนสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการสํารวจ 
     ตรวจสอบ (ว 8.1-2) 
8.  เลือกอุปกรณที่ถูกตอง  เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ (ว 8.1-3) 
9.  บันทึกขอมลูในเชิงปริมาณ  นําเสนอผลและสรุปผล (ว  8.1-4) 
10.  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (ว  8.1-6) 
11.  บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา (ว  8.1-7) 
12.  นําเสนอ  จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานใหผู อ่ืนเขาใจ  
       (ว  8.1-8) 
สาระการเรียนรู 
1.  การสํารวจและการสังเกตลักษณะ  สี  น้ําหนกั  เนื้อของหินในทองถ่ินและการสบืคนขอมูล  และการอภิปราย  
     ประโยชนของหิน 
2.  การสํารวจ  การสังเกตและการอภิปรายกระบวนการผพุังอยูกับที ่ และการกรอนของหิน  และผลที่เกิดขึ้น 
3.การสํารวจ  อภิปรายสมบตัิของดินที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชในทองถ่ิน 
4.  การอภิปรายและการเสนอความคิดเหน็ในการปรับปรงุดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืช 
5.  การสืบคนขอมูลและการอภิปรายเกี่ยวกับการใชประโยชนของดินของทองถ่ิน 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
การวัดและ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

หินในทองถิ่นของเรา  (24  ชั่วโมง) 
ชั่วโมงที่  1-15 ลักษณะและองคประกอบ ของหิน 
1. นักเรียนเลาประสบการณของหิน 
ที่เคยพบ  วามลัีกษณะอยางไร 

2. นักเรียนแบงกลุมออกสํารวจหิน 
 และเก็บตวัอยางหินที่มีลักษณะตางกัน 
 คนละ 1-2 กอน 

3. นักเรียนแตละกลุมนําตัวอยางหินใน 
บริเวณที่สํารวจ บันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 2/1 
(ลักษณะและองคประกอบของหิน)    แผนที่ 1      

4.   นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผล                 
การสํารวจ ตอช้ันเรียน 
5.    นักเรียนจาํแนกลักษณะของหินที่เก็บ
มาจากการสํารวจ โดยใชเกณฑที่กําหนด
ขึ้นเองและบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที ่
2/1 (ลักษณะและองคประกอบของหิน) 
แผนที ่2 
6.นักเรียนเสนอผลจากการจาํแนก 
7.  ครูทบทวนถึงประโยชนของการ
จําแนกหินเปนกลุมโดยใชเกณฑตางๆ 

 
 

 
- หินในทองถ่ิน 

- ตัวอยางหินใน
ทองถ่ิน 

 

- ใบกิจกรรมที่2/1 
(ลักษณะและ
องคประกอบ 
ของหิน) แผนที่ 1     
 
-  ใบบันทกึกิจกรรม 
ที่2/1 (ลักษณะและ
องคประกอบ 
ของหิน)  แผนที่ 2    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
- การประเมิน         
ผลงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมนิ     
ผลงาน 
 
 
 
- แบบประเมนิ     
ผลงาน 
 
 
 

8.  นักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลวิธีการ
จําแนกหินของนักธรณีวิทยา พรอมทั้งศึกษา
ตัวอยางของหนิ 
9.  นักเรียนจําแนกตวัอยางหนิตามเกณฑ
ของนักธรณีวทิยาแลวบนัทกึลงในใบ
กิจกรรมที ่2/1 (นักธรณวีิทยาจําแนกหิน
อยางไร)แผน3 
10. นักเรียนนําเสนอผลงานตอช้ันเรียน 

 
 
-   ตัวอยางหิน   
-  ใบกิจกรรมที ่ 2/1  
แผน 3 
 

 
 

-  การประเมิน 
ผลงาน 
 

 
 

- แบบประเมนิ      
ผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ/ 

แหลงการเรียนรู 
การวัดและ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

11. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปเกี่ยวกับ 
ประเภทของหนิดังนี้  หินอัคนี   
หินตะกอนหรือหินชั้น  หินแปร 

12. ครูใหความรูเพิ่มเติมเกีย่วกบัวัฏจักร 
ของหิน 

13. นักเรียนสังเกตลักษณะของหินที ่
ครูเครียมมาให  

14. นักเรียนสังเกตองคประกอบของหิน 
ดังกลาวดวยตาเปลาและแวนขยาย บันทึกผ
ลงในใบกจิกรรมที่ 2/1 (ลักษณะและ
องคประกอบของหิน) แผนที่ 4 

15. นักเรียนนําเสนอตอช้ันเรียนและ 
รวมกันอภิปรายสรุป องคประกอบ 
ของหิน 

16. ครูใหความรูเพิ่มเติม ดังนี้ 
    องคประกอบของหิน คือแรซ่ึงแร   
แตละชนิดมีลักษณะแตกตางกัน  เชน 
หินแกรนิตประกอบดวยแรไมกามี
ลักษณะใสแวววาว สวนหินออน
ประกอบดวยแรแคลไซตเพียงชนิดเดียว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ตัวอยางหินอัคนี หินชั
หรือหินตะกอน หินแปร
-  ใบกิจกรรมที่  2/1 
(ลักษณะและ
องคประกอบของหิน) 
แผนที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประเมิน         
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมนิผล 
งาน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ/ 

แหลงการเรียนรู 
การวัดและ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

17. สนทนาอภิปรายเรื่องการนําหินมาใช
ประโยชนและแหลงหินในประเทศ 

18. แบงกลุมสืบคนขอมูลการใช 
ประโยชนจากหินอัคน ีหินตะกอนหรือ 
หินชั้น และหนิแปร พรอมทั้งบันทึกใน 
ใบกิจกรรมที่ 2/1 แผนที ่5  
(หินมีประโยชนอยางไร) 
 
ชั่วโมงที ่16-20 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหิน 
1. ครูสนทนาโดยใชคําถามเรื่องสาเหตุ 
ของการเปลี่ยนแปลงของหนิในธรรมชาติ 
วาหินในธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพราะเหตุใด 

2. ใหนกัเรียนดูภาพตนไมเจริญเติบโต 
บนกอนหิน หรือภาพที่แสดงถึง  การผุ
กรอนของหินแล วอภิปราย ถึงการ
เปล่ียนแปลงของหินที่นาจะเกิดขึ้น 

3. นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ใบกิจกรรมที่ 2/2 (หินในธรรมชาติมีการ
เปล่ียนแปลงไดอยางไร) แผนที่ 1 
 
 

 
 

 

- ใบกิจกรรมที่ 2/1 
แผน  5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรมที่ 2/2 
แผนที่  1 
- ฝอยเหล็ก 
- น้ํา 
- ดิน 
- กรดเจือจางหรอืน้ํา

มะนาว 
 

 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การประเมิน 
ผลงาน 

 
 
 
 
- แบบประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ/ 

แหลงการเรียนรู 
การวัดและ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

4.  นักเรียนนําเสนอผลงานตอช้ันเรียน 
พรอมทั้งรวมกันอภิปรายสรุป 

 

   

5.    ครูอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้   
กอนหินมีแรเหล็กเราจึงใชฝอยเหล็ก
แทนแรเหล็ก เมื่อเหล็กมีความชื้นและ
สัมผัสกับอากาศจะเกิดสนิม ทําใหฝอย
เห ล็ก ผุ และสิ่ ง ที่ อ ยู ใ นอ าก าศ  ซ่ึ ง
เกิดปฏิกิริยากับเหล็กที่ช้ืนจนเหล็กเปน
สนิม คือ “แกสออกซิเจน” หินปูนทํา
ปฏิกิริยาตอกรดจึงทําใหเกิดการผุกรอน 
 

   

ชั่วโมงที2่1  กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ของหิน(อะไรเปนสาเหตุทําใหหินกรอน) 
1.  นักเรียนออกไปสังเกตบริเวณทอระบาย 
น้ําบริเวณโรงเรียน  ศึกษาวาน้ําพัดพา 
อะไรมาบาง  มีผลตอบริเวณนั้นอยางไร  
และอภิปรายเรื่องการพัดพาวัสดุตางๆบน
พื้นโลกใหเคลื่อนที่ไปเกดิจากสาเหตุใด 
บาง  ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 
 

 

 
-  ใบกิจกรรมที่  2/5 
-  แวนขยาย 
-  หินตวัอยาง 
-  กระดาษขาว 
 
 
 

 
 

 
 

2.  นักเรียนนําหิน  2  กอนมาถูครูดกัน 

แรงๆหลายๆครั้ง สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

 

- หิน 2 กอน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ/ 

แหลงการเรียนรู 
การวัดและ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

3. นักเรียนรวมกันอภิปรายให 
ไดขอสรุปวา  หินมีรูปรางลักษณะ
แตกตางกนั โดย กอนหนึ่งกลมมน            
อีกกอนหนึ่งเปนหยกัเหลีย่ม  อาจเปน
เพราะเกดิการแตก    หลุดและขัดสีที่
ตางกัน 

 

   

4.นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหต ุ
ที่ทําใหหนิในธรรมชาติเกิดการกรอนจาก
แหลงเรียนรูในทองถ่ินและภาพการ 
ผุกรอนของหนิและรวมกันอภิปรายเพื่อ 
ใหไดขอสรุปวา  
          การผุกรอนของหินเกดิไดจาก 
กระบวนการพัดพาโดยลม น้ํา ธารน้ําแข็ง 
แรงโนมถวงของโลก  การผุพังทางเคมี 
 ฯลฯ  ทําใหหนิเกิดการครูดถูขัดสีกันจน
เปล่ียนแปลง  รูปราง  และมีขนาดเล็กลง 
ซ่ึงเรียกวาเกิดการกรอน   

 

 

 

 

 

 

- แหลงเรยีนรู 
ในทองถ่ิน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
สื่อ/ 

แหลงการเรียนรู 
การวัดและ 
ประเมินผล 

   เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

การเกิดดินและสมบัติของดนิในทองถิ่น 
ชั่วโมงที ่ 22-24  ดินในทองถิ่นของเรา 
 ปลูกพืชอะไรบาง 
1.  ใหนกัเรียนปลูกถ่ัวเขียวใน ดินเหนยีว  
ดินรวน  ดินทราย  แลวนํามาสังเกตและ
อภิปรายเปรียบเทียบการเจริญเติบโต 
(เตรียมการลวงหนา  1  สัปดาห) 
2.  ใหนักเรียนสํารวจพืชที่ปลูกใน
ทองถ่ินของตนเอง และเก็บตัวอยางดินที่
ปลูกพืชนั้นๆ  มากลุมละ  2  ตัวอยาง
โดยใหซํ้ากันนอยที่สุด  และสังเกต
ลักษณะของดินในเรื่อง สี เนื้อดิน ขนาด
เม็ดดินและตรวจสอบชนิดของดินตาม
แผนผังการจําแนกดินในหนังสือเรียน  
เพื่อจําแนกชนิดของดินตัวอยาง  บันทึก
ชื่อพืช  สถานที่ปลูก  ลักษณะของดิน
และชนิดดินในใบกิจกรรมที่  2/3 (การ
เกิดดินและสมบัติของดินในทองถ่ิน) 
3.  นักเรียนนําเสนอชื่อพืช  และชนิด
ของดินที่ใชในการปลูกพืชในทองถ่ิน  
แลวรวมกันอภิปรายเพื่อใหไดขอสรุปวา
พืชที่ปลูกในทองถ่ินมีมากมายหลาย
ชนิดดินที่เหมาะกับพืชแตละชนิดอาจ
แตกตางกับพืชบางอยางเจริญเติบโตได
ดีในดินทุกชนิด  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมอื่นๆในทองถ่ินอีกดวย 
4.  นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย
เกี่ยวกับปญหาของดินในทองถ่ินและ
ผลกระทบตอชีวิตประจําวัน 
 

 
 

 

 

 

 
-  ใบกิจกรรมที่  2/3 
-  ตัวอยางดิน 
-  แผนผังการจําแนกดนิ
-  กระปอง 
-  ถ่ัวเขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ 
แหลงการเรียนรู 

การวัดและ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

5. ครูถามคําถามนักเรียนถึงหนวยงาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษาดิน
ในทองถ่ิน  ถาหนวยราชการยังไมเขามา
หรือเขามายังไมถึงในทองถ่ินของเรา  
นักเรียนคิดวา  ใครควรจะชวยแนะนํา
และจะมีวิธีการอยางไร 

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม 
ใบกิจกรรมที่  2/4 (ดินในทองถ่ินของ
เรามีปญหาอะไรบาง) 
 
7.  นักเรียนรวมกันคิดและอภิปรายถึง
วิ ธีการต างๆที่ จะบํ ารุ ง รักษาดินใน
ทองถ่ินใหมีความอุดมสมบูรณ  ครูและ
นักเรียนรวมกันสรุปประเด็นการเรียนรู
จากการอภิปราย 

 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรมที่ 2/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  การประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ       
ผลงาน 
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บันทึกหลังสอน 

 
ผลการจัดการเรียนรู 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
พฤติกรรมผูเรียน ( เดน / ดอย ) 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแกไข 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………….. ผูสอน 
                                (…………………..…………………..) 
            วันท่ี……...  เดือน……….…………พ.ศ.........            
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                      แผนที่ 1 
 

ใบกิจกรรมที่  2/1 
ช่ือ ………………………….………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    เลขที่ ………………
วันที ่……………… เดือน ……………………………….…………… พ.ศ. ……………………..………… 

 
ลักษณะและองคประกอบของหิน 

 
คําชี้แจง  นักเรียนสํารวจหินในบริเวณโรงเรียนพรอมทั้งบันทึกวันเดือนปสถานที่ที่เก็บหินและลักษณะ 
ของหินพรอมทั้งชั่งน้ําหนักบันทึกลงในตาราง 

 
     สถานที่เก็บหิน …………………………………………………………………………………… 
    วันท่ีเก็บตัวอยาง …………………………………………………………………………………. 
 
 ตารางบันทึกลักษณะของหิน 

เนื้อหิน 

 กอนท่ี    สี 

  ล
ะเอี

ยด
 

   ห
ยา
บ 

  เป
นช

ั้น 

ไม
เป
นช

ั้น 

  ห
ลา
ยส

ี 

   ส
ีเด
ียว

 

  ค
วา
มห

นา
แน

น 
(g/

cm
3) 

 ลัก
ษณ

ะอ
ื่น 
ๆ ที่

สัง
เกต

ได
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                    แผนที ่2 
 

ใบกิจกรรมที่  2/1 
ชื่อ ……..……………………………………………….… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    เลขที่ ………………. 
วันที ่……………… เดือน ………………………………………………………… พ.ศ. ………………… 
 

ลักษณะและองคประกอบของหิน 
 

 คําชี้แจง นักเรียนจําแนกหินที่เก็บมาจากการสํารวจ  โดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นเอง 
 

หินกอนท่ี เกณฑท่ีนักเรียนใชจําแนกได 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 สรุปผลการจําแนก 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนที ่3 
 

ใบกิจกรรม 2/1 
ช่ือ ………………………………………………………….…… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    เลขที่ ……………… 
วันที ่……………… เดือน ……………………………………………………………… พ.ศ. ………………… 
 

ลักษณะและองคประกอบของหิน 
(นักธรณวีิทยาจําแนกหินอยางไร) 

 คําชี้แจง นักเรียนจําแนกหินตวัอยางโดยใชเกณฑของนักธรณีวิทยาแลวบนัทึกผล  

ประเภทของหนิ 
หมายเลขหนิ 

หินอัคน ี หินตะกอนหรือหินชั้น หินแปร 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

   

  
 คําถาม 

1. หินอัคนีไดแก ……………………………………………………………………………………. 
2. หินตะกอนหรือหินชั้นไดแก …………………………………………………………………….. 
3. หินแปรไดแก …………………………………………………………………………………….. 

     สรุปผลการจําแนก 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                                                                                                  แผนที ่4 
 

ใบกิจกรรมที่  2/1 
ชื่อ ………………………………………………………..…… ช้ันประถมศึกษาปที่ 4    เลขที่ …………… 
วันที ่……………… เดือน ……………………………………………….………… พ.ศ. ………………… 
 

ลักษณะและองคประกอบของหิน 
 

 คําชี้แจง นักเรียนสังเกตองคประกอบของหินและบันทึกผลลงในตาราง 
 

ประเภทของหนิ 
ชื่อหิน

อัคนี หินชั้นหรือหินตะกอน หินแปร 
องคประกอบท่ีสังเกตเห็น 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

 
 สรุปผลการสงัเกต 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนที่  5 
ใบกิจกรรม 2/1 

ช่ือ ………………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที ่4    เลขที่ …………………… 
วันที ่……………… เดือน …………………………… พ.ศ. ………………… 

 
หินมีประโยชนอยางไร 

 คําชี้แจง นักเรียนบันทกึขอมูลจากการสืบคน 
ประเภทหิน / ช่ือหิน ประโยชนของหิน แหลงหินในประเทศ 

หินอัคน ี
1. หินพัมมิช 
 

  

2. หินบะซอลต 
 

  

3. หินแอนดีไซต 
 

  

4. หินแกรนิต 
 

  

หินตะกอน 
1. หินกรวดมน 
 

  

2. หินทราย 
 

  

3. หินดินดาน 
 

  

4. หินปูน 
 

  

หินแปร 
1. หินไนส 
 

  

2. หินควอดไซต 
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ประเภทหิน / ช่ือหิน ประโยชนของหิน แหลงหินในประเทศ 
หินตะกอน (ตอ) 
3.  หินดนิดาน 
 

  

4.  หินปูน 
 

  

หินแปร 
1. หินไนส 
 

  

2. หินควอดไซต 
 

  

3. หินชนวน 
 

  

4. หินออน 
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           แผนที ่1 
 

ใบกิจกรรม 2/2 
ชื่อ ……………………………………………………………..… ช้ันประถมศึกษาปที่ 4    เลขที่ …………… 
วันที ่……………… เดือน ……………………………………….…………………… พ.ศ. ………………… 
 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน 
 คําชี้แจง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ตอนที ่1 
1. ตารางบันทึกผลการสังเกต  การเปลี่ยนแปลงของฝอยเหล็ก 

กิจกรรมการทดลอง ผลการสังเกต 
1. ฝอยเหล็กแหงในอากาศ 
2. ฝอยเหล็กชื้นอยูในอากาศ 
3. ฝอยเหล็กแชอยูในน้ํา 
4. ฝอยเหล็กชื่นฝงอยูในดิน 

 

ผลการทดลอง  (ใชตาราง) 
 อุปกรณของการทดลอง 

1. ฝอยเหล็ก 4 กอนเทา ๆ กัน 
2. จาน 4 ใบ 
3. น้ํา 
4. ดิน 
วิธีการทดลองตอนที่ 1 
1. นําฝอยเหล็กแหงใสภาชนะใบที่ 1 
2. นําฝอยเหล็กอกี 3 กอนชุบน้าํใหชื้น 

- กอนที ่1  ใสภาชนะวางในอากาศ 
- กอนที ่2  ใสในภาชนะที่มีน้าํ 
- กอนที ่3  ฝงในภาชนะที่ใสดิน 

สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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       แผนที ่2 

 
ใบกิจกรรม 2/2 

ช่ือ ……………………………………….………………………… ชั้นประถมศึกษาปที ่4    เลขที่ …………… 
วันที ่……………… เดือน ……………………………………………………………… พ.ศ. ………………… 
 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน 
หินในธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงอยางไร 

 ตอนที ่2 
 อุปกรณการทดลองตอนที่ 2 

1. กรดเจือจางหรอืน้ํามะนาว 
2. หินปูน 
3. หลอดหยด 
วิธีการทดลอง 

• นําน้ํามะนาวหรือกรดเจือจางหยดลงบนหินปูนสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 
บันทึกผลการทดลอง 
 

กิจกรรมการทดลอง ผลการสังเกต 

•  หยดน้ํามะนาวหรือกรดเจือจาง 
ลงบนหินปูน 

 
 
 
 
 
 

  
 สรุปผลการทดลอง 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 49 

 
ใบกิจกรรม 2/3 

ชื่อ …………………………………..………………… ชั้นประถมศึกษาปที ่4    เลขที่ …………………………. 
วันที ่……………… เดือน …………………………………………………………..…… พ.ศ. ………………… 
 

การเกิดดินและสมบัติของดนิในทองถิ่น 
 

 คําชี้แจง นักเรียนบันทกึผลการสํารวจลงในตาราง 
 

ชื่อพืช สถานที่ปลูก ลักษณะของดนิ ชนิดของดิน 
1 หมูที่…………………… 

ตําบล………………….. 
อําเภอ…………………. 
จังหวดั………………… 

  

2. หมูที่…………………… 
ตําบล………………….. 
อําเภอ…………………. 
จังหวดั………………… 

  

3. หมูที่…………………… 
ตําบล………………….. 
อําเภอ…………………. 
จังหวดั………………… 

  

4. หมูที่…………………… 
ตําบล………………….. 
อําเภอ…………………. 
จังหวดั………………… 

  

5. หมูที่…………………… 
ตําบล………………….. 
อําเภอ…………………. 
จังหวดั………………… 
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ใบกิจกรรม 2/4 

ชื่อ ……………………………………………………………… ช้ันประถมศึกษาปที่ 4    เลขที่ ……………… 
วันที ่……………… เดือน ……………………………………………………………… พ.ศ. ………………… 
 

การเกิดดินและสมบัติของดนิในทองถิ่น 
 

 คําชี้แจง นักเรียนดภูาพและบันทึกปญหาและผลกระทบของดินตอชีวิตประจําวัน 
 
 ตารางบันทึกการอภิปรายจากภาพ 

ภาพที ่ ปญหาที่เกิดกับดิน ผลกระทบตอชีวิตประจําวัน 

1. การตัดไมเผาปา 
 
 

  

2. การขุดหนาดนิไปขาย 
 
 

  

3. การใชปุยเคมีสารฆาแมลง 
 
 

  

4. การชะลางการกัดเซาะ 
การลมของดนิ 
 
 

  

 
 สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรูท่ี   3                       เร่ือง  การดํารงชวีิตของพืช 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                                  เวลา     20   ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้   ว 1.1 , ว 8.1 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.  ทดลองและอธิบายหนาที่ของราก  ลําตน ใบ  (ว 1.1-1) 
2.  สังเกตและสํารวจ  เขียนภาพ  แสดงสวนประกอบของดอก  และอธิบายหนาที่ของดอก (ว 1.1-1) 
3.  ทดลองและอธบิายเกีย่วกับปจจยับางประการที่จําเปน ไดแก  แสง  น้ํา  ความชืน้ในดนิตอการ

เจริญเติบโตของพืช  (ว 1.1-1) 
4.  ทดลองและอธิบายเกีย่วกับปจจยับางประการที่จําเปนตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช  ไดแก  

แสง  คลอโรฟลล    (ว 1.1-1) 
5.  สังเกต  สํารวจและอธิบายการเจริญเติบโตของพืชดอกตั้งแตตนออนจนมีดอก  มีผล(ว 1.1-1) 
6.  สังเกต  และเขียนภาพแสดงวัฏจักรของพืชดอกที่เลือกศึกษาตามความสนใจ  (ว 1.1-1) 
7.  ทดลองและอธิบายเกีย่วกับการตอบสนองของพืชตอส่ิงเราไดแก แสง  เสียง  สัมผัส (ว 1.1-1) 
8  วางแผนสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการ

สํารวจตรวจสอบ (ว  8.1-2) 
9  เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ (ว  8.1-3) 
10 บันทึกขอมลูในเชิงปริมาณ  นําเสนอผลและสรุปผล (ว  8.1-4) 
11 แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (ว 8.1-6) 
12 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา (8.1-7) 
13 นําเสนอ  จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให

ผูอ่ืนเขาใจ (ว  8.1-8) 
สาระการเรียนรู    

1.  การทดลองและการสังเกตเกี่ยวกับหนาที่ของราก  ลําตน  ใบ 
2.  การสํารวจ  การสังเกต  สวนประกอบของดอกและการสืบคนขอมูลหนาที่ของดอก 
3.  การทดลองปจจัยบางประการที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 
4.  การทดลองปจจัยบางประการที่จําเปนตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช 
5. การสํารวจ  การสังเกตเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกตั้งแตตนออนจนมีดอกมผีล  และการ

ดูแลรักษาพืช 
6. การศึกษาและการเขียนแผนภาพวัฏจักรของพืชดอกที่สนใจ 
7. การทดลองเกีย่วกับการตอบสนองของพืชตอส่ิงเรา  เชน  แสง  เสียง  สัมผัส  ฯลฯ 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือวัด

และประเมินผล

ชั่วโมงที ่1-5  
สวนประกอบและหนาท่ีของ ราก ลําตน ใบ 
ดอก ผล   

   

 1. นักเรียนศึกษาโครงสรางของพืช
ประกอบดวย ราก ลําตน 
ใบ  ดอก  ผล 

-  แผนภาพโครงสราง
ของพืช 
 

  

 2. นักเรียนวาดภาพสิ่งที่นกัเรียน
สังเกตเห็นลงในใบกิจกรรมที่ 3/1 
(สวนประกอบและหนาที่ของ ราก ลําตน 
ใบ ดอก ผล) 

-  ใบกิจกรรมที่ 3/1 - การประเมิน      
ผลงาน 

- แบบประเมนิ 
ผลงาน 

 3. นักเรียนดูตนกระสัง  หรือตนเทียนและ
รวมกันอภิปรายลักษณะของลําตน 

- บีกเกอร   

4.   นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมตาม
ใบกิจกรรมที่ 3/2 (รากและลําตนทําหนาที่
อยางไร) 
 
 
 
 
5.  นักเรียนนําเสนอผลงานตอช้ันเรียน 
6.  นักเรียนรวมสรุปหนาที่ของรากและ  
ลําตน 
7.  ทดลองการเก็บสะสมอาหารของพืชไว
ที่รากและลําตน 
8.  นักเรียนสํารวจพืชชนดิอืน่ ๆ อีกที่มี
การเก็บสะสมอาหารไวที่รากและลําตน 
 

- ตนผักกระสัง  หรือ
ตนเทียน 

- สีผสมอาหารละลาย
น้ําสีแดง 

- ใบมีดคม ๆ 
- แวนขยาย 
- ใบกิจกรรมที่ 3/2 
 
 
 
- มันฝรั่ง , มันเทศ , 

มันแกว , ขิง , ขา , 
แครอท , เผือก , มัน
สําปะหลัง                  
พืชในโรงเรียน           
พืชในชุมชน , ตลาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล

9.  นักเรียนรายงานการสํารวจพืชในใบ
กิจกรรมที ่3/3 (รากและลําตนเก็บสะสม
อาหารหรือไม) 

- ใบกิจกรรมที 3/3 
- ทิงเจอรไอโอดีน

เขมขน 
- หลอดหยด 
-     แปงจากพชื 
- มีดพับ 

-  การประเมิน  
ผลงาน 

- แบบประเมนิ  
ผลงาน 

10. ทําแบบฝกทักษะ 5 -  แบบฝกทักษะ - การประเมิน  
ผลงาน 

- การประเมิน 
ผลงาน 

11. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม                   
ใบกิจกรรมที่ 3/4 (เราไดอะไรจากการเก็บ
สะสมอาหารของพืช 
 

- ใบกิจกรรมที่ 3/4 -  การประเมิน  
ผลงาน 

- แบบประเมนิ  
ผลงาน 

12. นักเรียนนาํเสนอผลงานตอช้ันเรียน    
13. นักเรียนรวมกันสรุปเกีย่วกับ
สวนประกอบและหนาที่ของรากและ      
ลําตน 

   

ชั่วโมงที ่6 – 7   การเจริญเติบโตของพืช 
(ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืช) 
1.  ครูสนทนากับนักเรยีนเกีย่วกับการ
เจริญเติบโตของพืช 

 
 
 
- ตนไมในบริเวณ
โรงเรียน 

  

2.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม
ที่ 3/5 (น้ํา แสง และธาตุอาหารมีผลตอการ
เจริญเติบโตของพืชอยางไร) 

-  ตนไมชนดิเดียวกัน
และขนาดเทากันปลูกใน
กระถาง  2  กระถาง
เทากัน 
-  น้ํา   ปุย   ชอนตักสาร 
-  กลองทึบแสงหรือตูทึบ
แสง 
-  ธาตุอาหารของพืช เชน  
ปุยหมัก  หรือ  ปุยคอก 

- การประเมิน
ทักษะ
กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

แบบประเมิน
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา น้ํา  แสง  
และธาตุอาหาร  มีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืช 
4.  ครูถามนักเรียนวานอกจากน้ํา  แสง  
และธาตุอาหารแลว  นักเรียนคิดวามีอะไร
อีกที่พืชตองการ 
ชั่วโมงที ่8-10 
  การสังเคราะหดวยแสง 
  1.  ครูสนทนากับนักเรยีนเกี่ยวกับการ
สรางอาหารของพืช    พืชสรางอาหารขึ้น  
และ  อาหารที่พืชสรางจะถูกเปลี่ยนเปน
แปง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
 
 
 
 
 

2.  นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมภายใน
กิจกรรมที ่3/6 (เพื่อสรางอาหารได
หรือไม) 

- ใบกิจกรรมที่ 3/6 
ใบไมดาง  เชน 
-  ใบพลูดาง , ชบาดาง
หรือใบเงินใบทอง 
-  บีกเกอร 
-  หลอดทดลอง 
-  ตะเกียงแอลกอฮอล 
-  ที่กั้นลมพรอมตะแกรง
ลวด 
-  เอทิลแอลกอฮอล 
-  จานแกว,หลอดหยด 
-  สารละลายไอโอดีน 
-  น้ํา ไมขีดไฟ   กระปอง
ทราย 

- การประเมิน  
ผลงาน 

- การประเมิน 
ผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

3.  นักเรียนบนัทึกผลลงในใบบันทึก
กิจกรรม 

   

4.  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน 
 

   

5.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะ 6 
 

-  แบบฝกทักษะ 6 -  การประเมิน 
ผลงาน 

- แบบประเมนิ  
ผลงาน 

6.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม
ที่ 3/7 

-  ตนไมที่ปลูกไวกลาง
แดด 
-   ถุงพลาสติกขนาด 
 10 x 13 ซม. 

- การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 
- การประเมิน
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 
 

- แบบประเมนิ
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 
- แบบประเมนิ
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

8.  นักเรียนทดลองตรวจสอบน้ําตาลในพชื
โดยตมกับสารละลายเบเนดิกต  จะให
ตะกอนสีสมถามีน้ําตาล 
 
 
9.  นักเรียนบนัทึกผลลงในแบบบันทึกและ
สรุปผลการทดลองในใบกิจกรรมที่ 3/8 
(ตรวจสอบน้ําตาลในพืชไดอยางไร 
 
ชั่วโมงที1่3-14 
  ตรวจสอบน้ําตาลในพืชไดอยางไร 
  1.  ใหนกัเรียนทดลองตรวจสอบน้ําตาล
ในพืชโดยตมกับสารละลายเบเนดิกต  จะ
ใหตะกอนสีสมถามีน้ําตาล 
  2.  นักเรียนบนัทึกผลลงในแบบบันทึก
และสรุปผลการทดลองในใบกิจกรรมที ่
3/8 

-  เชือกฟาง 
-  มีดหรือกรรไกร 
- ใบกิจกรรมที่ 3/7 (พืช
คายน้ําที่สวนใดบาง) 
-  หอมหวัใหญ 
- สารละลายเบเนดิกต 
- บีกเกอรขนาด250cm3 
-  หลอดทดลอง 
-  ตะเกียงแอลกอฮอล 
-  มีด 
-  น้ํา 
-  ที่วางหลอดทดลอง 
-  ไมขีดไฟ   
-   กระปองทราย 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู 
วิธีวัดและ 
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

ชั่วโมงที1่5-17 
ดอกไมทําหนาที่อยางไร 
  1.  นักเรียนเก็บดอกไมมาหลายๆชนิด 
เพื่อศึกษาสวนประกอบของดอกไมแตละ
ชนิดวาประกอบดวยกลีบเล้ียง กลีบดอก 
เกสรเพศผูเกสรเพศเมีย กานดอก ฐานรอง
ดอก ร้ิวประดบั 
  2.  นักเรียนวาดสวนประกอบของดอกไม 
ในใบกิจกรรมที่  3/9 (สวนประกอบของ
ดอกไม) 
  3.  นักเรียนนาํเสนอผลงานตอช้ันเรียน 
  4.  นักเรียนปฏิบัติตามใบกจิกรรมที่ 3/10 
(ดอกไมมีสวนประกอบอะไรบาง) 
  5.  นักเรียนนาํเสนอผลงานตอช้ันเรียน 
  6.  นักเรียนวาดแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
ดอกในใบกจิกรรมที่  3/10 

 
-  ดอกไมชนิดตางๆ เชน 
ดอกชบา ดอกมะเขือ 
ดอกเข็ม ฯลฯ 
- ใบกิจกรรมที่  3/9 
(สวนประกอบของ
ดอกไม) 
-  ใบความรู 
- CD-ROM  เร่ืองพืชดอก 
- แผนผังความคิด
เกี่ยวกับดอก 
 
 
- ใบกิจกรรมที่ 3/10 

 
 
 
 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 

ชั่วโมงที ่18-19 
  การเจริญเติบโตและวัฏจกัรชีวิตของพืชมี
ดอก 
  1.  ครูทบทวนความรูเร่ืองการปฏิสนธิ
และถามคําถามนักเรียนดังนี ้

• เมื่อเกิดการปฏิสนธิในดอกแลวจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางไร 

• ทําไมถึงเปนเชนนัน้ 

• นักเรยีนรูไหมวาภายในผลถาผาดูจะพบ
อะไรบาง 
  2.  นักเรียนแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมตาม
ใบกิจกรรม 3/11 (วัฏจักรชวีติการ
เจริญเติบโตของพืชดอกเปนอยางไร) 
  3.  นักเรียนนาํเสนอผลงานตอช้ันเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ใบกิจกรรมที่ 3/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมิน 
ผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
ผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

  4.  นักเรียนรวมกันสรุปผลใหไดวาวัฏ
จักรชีวิตของพชืแตละชนิดแตกตางกันบาง
ชนิดมีอายุส้ัน  เชน  พวกพืชผักแตบาง
ชนิดมีอายยุาวนาน  เชน  พวกไมยนืตน 
  5.  นักเรียนทาํแบบฝกทักษะ 8 (วัฏจักร
ชีวิตการเจริญเติบโตของพืชดอก) 
การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของพืช 
ชั่วโมงที ่20 
พืชตอบสนองตอสภาพแวดลอมอยางไร 
  1. ครูนําภาพดอกทานตะวนัมาให
นักเรียนดูและถามคําถามนักเรียน ดังนี ้

• ดอกทานตะวันหนัหนาไปทางดวง
อาทิตยหรือไม 

• ทําไมจึงเปนเชนนัน้ 
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายถึงกรณีขางตน 
  3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
กิจกรรม 3/12 (พืชตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมอยางไร) 
  4. นักเรียนนาํเสนอผลงานตอช้ันเรียน 
  5. นักเรียนแบงกลุมสืบคนขอมูลเกี่ยวกบั
การตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอม
และนําเสนอขอมูลในรูปของรายงาน 
6.  ครูอธิบายเพิ่มเติมเกีย่วกบัการ
ตอบสนองของพืชตอส่ิงแวดลอมวา พืชมี
การตอบสนองตอสภาพแวดลอม เชน แสง 
ความชื้น อุณหภูม ิและการสัมพันธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภาพดอกทานตะวนั 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรม 3/12   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมิน   

ผลงาน 
- การประเมิน 

จิตวิทยาศาสตร 
- การประเมิน 

ผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 
ผลงาน 

- แบบประเมิน  
จิตวิทยาศาสตร 

- แบบประเมิน 
ผลงาน 
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บันทึกหลังสอน 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

พฤติกรรมผูเรียน ( เดน / ดอย ) 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

แนวทางแกไข 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………….. ผูสอน 
                                (…………………..…………………..) 
                   วัน……...  เดือน………. ป…………            
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                                  แผนที่ 1
  

ใบกิจกรรมท่ี 3/1 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ ………………… 
วันที่ …………………… เดือน …………………………… พ.ศ. …………………… 

 
สวนประกอบและหนาทีข่องราก ลําตน ใบ ดอก ผล 

 
คําชี้แจง   นักเรียนวาดภาพตนไมและเขียนสวนประกอบของราก ลําตน ใบ ดอก และผล 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/2 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. ………………… 

 
สวนประกอบและหนาทีข่องราก ลําตน ใบ ดอก ผล 

 
คําชี้แจง นักเรียนปฏบิัติกิจกรรมตามขั้นตอนตอไปนี้และบันทึกผลการทดลอง 
อุปกรณ 

- ผักกะสังหรือตนเทียน , สีผสมอาหารละลายน้ําสีแดง 
- ใบมีดคมๆ , แวนขยาย , บีกเกอร 

วิธีการทดลอง 
1. นักเรียนนําตนผักกะสังหรือตนเทียนแชในน้ําสีที่อยูในบีกเกอรทิ้งไว 30 นาที 
2. สังเกตการเปลี่ยนแปลงทีต่นพืช 
3. นําตนพืชมาตัดตามขวางบาง ๆ 
4. สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
5. บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

    ชื่อพืช 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เมื่อแชตนพืชลงในน้ําสีแดง 

(ทิ้งไว 30 นาที) 
วาดภาพตัดตามขวางของตนพืช

 
 
 
 

  

 สรุปผลการทดลอง 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 61 

 
ใบกิจกรรมท่ี 3/3 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
สวนประกอบและหนาทีข่องราก ลําตน ใบ ดอก ผล 

 
คําชี้แจง  1.  นักเรียนบันทึกชื่อของพืชที่เก็บสะสมอาหารไวที่รากและลําตน 
 

เก็บสะสมอาหารไวที่ 
  ชื่อพืช 

ราก ลําตน 
มันเทศ   
   
   
   
   
   

 
  2.  นักเรียนบันทึกผลการทดลองและวาดภาพประกอบในตาราง 

สวนของพืช การเปลี่ยนแปลงเมื่อหยดสารละลายไอโอดีน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 62 

 
แบบฝกทักษะ 5 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
คําชี้แจง     ใหนักเรียนตอบคําถามเรื่องรากและลําตนเก็บสะสมอาหารหรือไม 
1. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนมันฝรั่ง  เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
ตอบ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
2.  จากการทดลองมันฝรั่งมีอาหารสะสมอยูหรือไม  คืออะไร 
ตอบ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
3. นักเรียนคิดวามันฝรั่งเปนสวนใดของพืช 
ตอบ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
4. พืชที่เก็บสะสมอาหารไวที่รากมีอะไรบาง 
ตอบ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
5. พืชที่เก็บสะสมอาหารไวที่รากมีอะไรบาง 
ตอบ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/4 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
สวนประกอบและหนาทีข่องราก ลําตน ใบ ดอก ผล 

เราจะไดอะไรจากการเก็บสะสมอาหารของพืช 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพพืชที่เก็บสะสมอาหารไวที่รากและที่ลําตนพรอมทั้งเขียนบอก
ประโยชนที่เราไดรับจากพืชชนิดนั้น ๆ 
 

พืชท่ีเก็บสะสมอาหารไวที่ราก พืชท่ีเก็บสะสมอาหารไวที่ลําตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชนที่เราไดรับ 
1………………………………………….. 
2………………………………………….. 
3………………………………………….. 

ประโยชนที่เราไดรับ 
1……………………………………………. 
2……………………………………………. 
3……………………………………………. 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/5 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
การเจริญเติบโตของพืช 

น้ํา แสง และ ธาตุอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางไร 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนรวมกันคิดหาวิธีทดลอง น้ํา แสง และธาตุอาหารมีผลตอการเจริญเติบ 
โตของพืชอยางไร 
อุปกรณการทดลอง 
 1. ……………………………………………………………………………….... 
 2. ……………………………………………………………………….…….….. 
 3. ……………………………………………………………………………..….. 
 4. ……………………………………………………………………………..….. 
1.  วิธีทดลองน้ํามีผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางไร 
 1. …………………………………………………………………….………….. 
 2. ………………………………………………………………………….…….. 
 3. …………………………………………………………………………….….. 
2.  วิธีทดลอง แสงมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางไร 
 1. ……………………………………………………………………….……….. 
 2. ……………………………………………………………………………….. 
 3. ……………………………………………………………………………….. 
3.  วิธีทดลอง ธาตุอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางไร 
 1. ……………………………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………………………….. 
 3. ……………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/6 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
การสังเคราะหดวยแสง 

คําชี้แจง นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 

1.ใบไมตาง ๆ คอนขางแก 2. เอททิลแอลกอฮอล     3.  บีกเกอร  
4. สารละลายไอโอดีน     5. หลอดทดลอง    6.  น้ํา 
7. ตะเกียงแอลกอฮอลพรอมที่กั้นลม 8. ไมขีด    9.  จานแกว    
10. กระปองทราย  11. หลอดหยด 

วิธีการทดลอง 
1.  นําน้ําใสบีกเกอรประมาณ ½ ของบีกเกอร  ตมใหเดือด 
2.  นําใบไมดางตมแลวใสลงในหลอดทดลองที่มีแอลกอฮอลพอทวมใบไม 
    นําไปวางในบีกเกอรตมน้ําจนใบไมซีด 
3.  นําใบไมที่ซีดแลวออกจากหลอดทดลองลางน้ําใหสะอาดวางในจานแกว 
4.  หยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบไม 1 – 2 หยด  สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
บันทึกผลการทดลอง 
 

ผลการสังเกต 
ชื่อพืช 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
  

 
 
 

 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
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แบบฝกทักษะ 6 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนตอบคําถามเรื่องการสังเคราะหดวยแสงของพืช 
1.  เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
ตอบ 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
2.  สวนที่มีแปงบนพื้นนั้นคือสวนที่มีสีอะไรมากอน 
ตอบ 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
3.  จะสรุปผลการทดลองไดวาอยางไร 
ตอบ 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
4.  สวนอื่น ๆ ของพืชนอกจากใบแลวมีการสรางอาหารหรือไม  เสนอแนะวิธีการทดลอง   
เพื่อหาคําตอบไดไหม 
ตอบ 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
5.  ผลที่เกิดจากการสังเคราะหดวยแสงของพืชคืออะไร 
ตอบ 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/7 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 

พืชคายน้ําที่สวนใดบาง 

คําชี้แจง   นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 
 1.  กิ่งไมที่มีใบ 
 2.  ถุงพลาสติก 
 3.  เชือก 
วิธีการทดลอง 

นําถุงพลาสติกครอบกิ่งไมที่มีใบ  ใชเชือกมัดปากถุงใหแนน  สังเกตผลทิ้งไว 20 นาที   
สังเกตการเปลี่ยนแปลง  บันทึกผล 
บันทึกผลการทดลอง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในถุง 
      ชื่อพืช 

เริ่มทดลอง หลังทดลอง 
ภาพวาดที่สังเกตเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

  สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/8 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 

ตรวจสอบน้ําตาลในพืชไดอยางไร 
คําชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 
 1.  สารละลายเบเนดิกต         2.  หอมหัวใหญ 
 3.  บีกเกอรขนาด 250 cm3       4.  หลอดทดลองขนาดกลาง 
 5.   ชุดตะเกียงแอลกอฮอล 6.  มีด 
 7.  ที่วางหลอดทดลอง     8.  ไมขีดไฟ 
 9.  น้ํา 
วิธีการทดลอง 

1.  หั่นหอมหัวใหญเปนชิ้นเล็ก ๆ ใสลงในหลอดทดลองขนาดกลางที่มีสารละลาย
เบเนดิกตพอทวม 

2.  ตมน้ําใบบีกเกอรแลวนําหลอดทดลองในขอ 1 มาวางในบีกเกอรที่ตมน้ํา  สังเกต
การเปลี่ยนแปลง 
ตารางบันทกผลการทดลอง 

สวนของพืช ผลการทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต 
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คําถาม 
1.   มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในหอมหัวใหญในสารละลายเบเนดิกต 
 ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
2. หอมหัวใหญเปนสวนใดของพืช 
 ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
3. หอมหัวใหญมีน้ําตาลหรือไมทราบไดอยางไร 
 ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/9 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
สวนประกอบของดอกไม 

คําชี้แจง นักเรียนวาดภาพดอกไมชนิดใดชนิดหนึ่ง  และเขียนสวนประกอบของดอกไม 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/10 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

ดอกไมมีสวนประกอบอะไรบาง 
คําชี้แจง   นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมและบันทึกผลในตาราง 

1.  นักเรียนชวยกันหาดอกไมชนิดตาง ๆ เชน  ดอกแค  ดอกตอยติ่ง  ชบา  
มะละกอ    มะเขือ    มาคนละ  1 – 2  ดอก 

             2.  แยกสวนประกอบของดอกไมและใสเครื่องหมาย       ลงในตาราง   
บันทึกผลการปฏิบตัิกิจกรรม 

สวนประกอบของดอกไม 
  ชื่อพืช 

กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย
ดอกสมบูรณ 
      เพศ 

   ดอกไม 
สมบูรณเพศ

ตัวอยาง..แค   สีเขียว    สีขาว  สีเหลือง     สีเขียว       
       
       
       
       
       
       

คําถาม 
1.  หนาที่ของกลีบเลี้ยง  คือ ……………………………………………………………………. 
2.  หนาที่ของกลีบดอก  คือ ……………………………………………………………………. 
3.  หนาที่ของเกสรเพศผู  คือ ……………………………………………………………………. 
4.  หนาที่ของเกสรเพศเมีย  คือ ………………………………………………………………….. 
5.  ดอกสมบูรณเพศ  คือ …………………………………………………………………….….. 
6.  ดอกไมสมบูรณเพศ  คือ ………………………………………………………………..…. 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………..……………………… 
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แบบฝกทักษะ 7 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
แผนผังความคิดเกี่ยวกับดอกไม 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับดอกไม 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                        ชนิดของดอก 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   หนาที่ 

  พืชเมื่อเจริญเติบโต  
  เต็มที่แลวจะมีดอก 

    สวน 
ประกอบที่   
   สําคัญ 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/11 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
วัฏจักรชีวิตของพืช 

วัฏจักรชีวิตของพืชมีดอกเปนอยางไร 
 

คําชี้แจง  นักเรียนสํารวจและสืบคนพืชที่นักเรียนศึกษา  เปรียบเทียบ 2 ชนิด  เชน   
กระเจี๊ยบแดงและขาว  บันทึกผลการสํารวจ  และสืบคน  โดยวาดรูปประกอบ  กําหนดระยะ 
เวลาใหเหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัฏจักรชีวิตของขาว วัฏจักรชีวิตของกระเจี๊ยบแดง 
สรุปผลการสํารวจ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกทักษะ 8 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืชดอก 

คําชี้แจง  นักเรียนเขียนวัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของตนมะเขือต้ังแตเริ่มเพาะเมล็ด 
                 จนออกผลและมีเมล็ด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     เมล็ดมะเขือ 
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ใบกิจกรรมท่ี 3/12 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของพืช 

คําชี้แจง นักเรียนสํารวจพืชรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน  หรือในสถานที่ตาง ๆและสังเกต 
ดูวามีการตอบสนองตอสิ่งเราอยางไร  แลวบันทึกลงในตาราง 

ชนิดของพืช สิ่งเรา การสังเกตการตอบสนองตอสิ่งเรา 
        ตัวอยาง 
ตนจามจุรี 

 
แสงแดด 

 
ไดรับแสงอาทิตยใบจะกางเวลากลางคืน 
ใบจะหุบลง 

   
   
   
   
   
   
   

 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรูท่ี     4                      เร่ือง     การดํารงชีวติของสตัว 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4                               เวลา     13   ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้     ว 1.1 , ว 8.1 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.  สํารวจชนดิของสัตวในทองถ่ิน  และอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปรางในขณะเจริญเติบโต   
    (ว 1.1 – 2) 

  2.  เขียนแผนภาพแสดงวัฏจกัรชีวิตของสัตวที่เลือกศึกษาตามความสนใจ (ว 1.1 – 2) 
  3.  เสนอแนะแนวทางอนุรักษสัตวในทองถ่ิน (ว 1.1 – 2)   

             4.  วางแผนสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบ 
                  จากการสํารวจตรวจสอบ (ว  8.1-2) 
             5.  เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ (ว  8.1-3) 

6.  บันทึกขอมลูในเชิงปริมาณ  นําเสนอผลและสรุปผล (ว  8.1-4) 
7.  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (ว 8.1-6) 

                           8.  บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา (8.1-7) 
             9.  นําเสนอ  จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของ 
                  งานใหผูอ่ืนเขาใจ (ว  8.1-8) 
 

สาระการเรียนรู    
 
  1.  การสํารวจชนิดของสัตวในทองถ่ิน 
  2.  การสังเกต การสืบคนขอมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปรางในขณะเจริญเติบโตและ 
                                เขียนแผนภาพแสดงวฏัจักรชีวิตสัตว 
  3.  การอภิปราย และการเสนอความคิดเกีย่วกับการอนุรักษสัตวในทองถ่ิน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการ

เรียนรู 
วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

การเจริญเติบโตของสตัว 
ชั่วโมงที ่1-4 
ปจจัยทีจ่ําเปนตอการ
เจริญเติบโตของสัตว 
1.  นักเรียนดภูาพสัตวที่
กําลังกินอาหารและถาม
คําถามนักเรียน  ดังนี ้

  สัตวกําลังทําอะไร 
  ทําอยางนี้เพื่ออะไร 
  นักเรียนคิดวาอาหารมี

ความจําเปนตอการ
เจริญเติบโตของสัตว
หรือไมอยางไร 
2.  นักเรียนแบงกลุม
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
กิจกรรมที ่4/1 
  3.  นักเรียนนาํเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียนพรอม
ทั้งอภิปรายสรุปใหไดวา 
น้ํา อากาศ เปนปจจยัที่
จําเปนตอการเจริญเติบโต
ของสัตว สัตวแตละชนิด
จะกนิอาหารแตกตางกับ 
บางชนิดกินพชื บางชนิด
กินสัตว บางชนิดกินทั้ง
พืชและสัตว 
4.  นักเรียนแตละกลุม
ปฏิบัติกิจกรรมตาม        
ใบกิจกรรม 4/2    

 
 
 
 
- ภาพสัตวประเภท
ตาง ๆ ที่กําลังกิน
อาหาร 
 
 
 
 
 
 
-  ใบกิจกรรมที่ 4/1 
-  ตูปลา 
-  สาหราย 
-  ปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรมที่ 4/2 
(อาหารมีความจําเปน
สําหรับสัตว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  การประเมนิผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการ
เรียนรู 

วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

5.  นักเรียนศึกษา
เพิ่มเติมเกีย่วกบัการ
ดํารงชีวิตของสัตวโดย
ชมวีดีทัศน  “การ
ดํารงชีวิตของสัตว” 
6.  นักเรียนแบงกลุมทํา
รายงานเกีย่วกบั  “การ
ดํารงชีวิตของสัตว”  ที่
ไดชมจากวีดีทศันแลว
นําเสนอผลงานตอช้ัน
เรียน 
7.  นักเรียนทําแบบฝก
ทักษะ 9 
8.  ครูใหความรูเพิ่มเติม  
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

- วีดิทัศน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบฝกทักษะ  9 
 

 
 
 
 
 
 
-  การประเมนิผลงาน 
 
 
 
 
 
 
-  การประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
 
-  แบบประเมินผลงาน 

   อาหาร  น้ํา  อากาศ  เปนปจจัยทีจ่ําเปนตอการเจริญเติบโตของสัตวอาหารชวยใหรางกาย
เจริญเติบโต  เสริมสรางกระดูก  และเนื้อเยือ่ตาง ๆ ของรางกาย  เพื่อใหรางกายสัตวทาํงาน
ไดอยางปกต ิ น้ําชวยใหระบบตาง ๆ ในรางกายสัตวทํางานไดอยางปกติ   อากาศ จําเปน
สําหรับการหายใจ  เพื่อนําไปใชในการสรางพลังงาน  อาหาร น้ํา อากาศ  เปนปจจยัทีจ่ําเปน
ตอการเจริญเตบิโตของสัตว  ตั้งแตตัวออนที่อยูในครรภมารดาจนกระทั่งโตเต็มวัย  สัตว 
บางชนิดในวยัออนอาศัยอาหารจากไขแดงเพื่อการเจริญเตบิโต  บางชนิดตัวออนอาศัยอาหาร
จากตัวแมที่กนิเขาไป  และเมื่อคลอดออกมาก็จะไดรับอาหารจากตอมน้ํานมของแม  สัตว
หลายชนิดเมื่อลูกออนคลอดออกมา  พอแมก็จะคอยดูแลหาอาหารใหจนกวา  ลูกออนจะโต
เต็มวัยและสามารถหาอาหารไดเอง 
รางกายใหคงที่ 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / 
แหลงการเรียนรู 

วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

ชั่วโมงที ่5-8 
วัฏจักรชีวติของสัตว 
1. ครูนําลูกออดมาให
นักเรียนดูและรวมกัน
อภิปรายกับรูปราง
ลักษณะของลูกออด 

   

2.  ครูถามคําถาม ดังนี ้  
 ลูกออดเปนตัวออน

ของสัตวใด 
 ลูกออดจะ

เปล่ียนแปลงรปูรางอีก
หรือไม 

 ทําไมจึงคิดเชนนั้น 

   

3.  นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบกิจกรรม  
ที่ 4/3  
(วัฏจักรชวีิตของสัตว) 

- ใบกิจกรรมที่ 4/3 
- ลูกออดหรือดักแด
ผีเสื้อหรือลูกน้ํายุง 
 

- การประเมินผลงาน 
- การประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  
(การสังเกต) 

- แบบประเมนิผลงาน 
- การประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
(การสังเกต) 
 

4.  นักเรียนนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน 

   

5.  ครูอธิบายเพิ่มเติม 
  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

วัฏจักรชีวิตของแมลงชนิดอื่น  เชน  ตั๊กแตน เพื่อนําไปสูขอสรุปวาสัตวบางชนิดมี
การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางสมบูรณ  เชน  
ไข  ตัวออน  ดักแด  ตัวเต็มวัย เชน ผีเสื้อ ดวง ยุง แมลงวัน แตสัตวบางชนิดม ี  
การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเพียงเล็กนอยหรือไมเปลี่ยนแปลงเลยแตมีขนาด
เปล่ียนแปลงไปเทานั้น เชน ตัวสามงาม ตั๊กแตน 



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 80 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / 
แหลงการเรียนรู 

วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

6.  นักเรียนทําแบบฝก
ทักษะ 10 

-  แบบฝกทักษะ 10 -  การประเมินผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
ความรูเพิ่มเตมิสําหรับครู 
   หลังจากที่เซลลไขไดรับการปฏิสนธิ เซลลไขจะพัฒนาเปนตัวออน  ซ่ึงตัวออนของสัตวแตละชนิด
จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปแตกตางกันและตัวออนจะเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยที่สามารถสืบพันธุตอไป
ในระหวางการเจริญเติบโตของตัวออน  สัตวจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางไป บางชนิดเปลี่ยนแปลงไป
เพียงเล็กนอย บางชนิดเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางเห็นไดชัด  เชน  การเจริญเติบโตของกบและผีเสื้อ 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / 
แหลงการเรียนรู 

วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

ชั่วโมงที ่12-13 
การอนุรักษสัตวใน
ทองถ่ิน (จะชวยกัน
อนุรักษสัตวในทองถ่ิน
อยางไร) 

   

1. ครูนําแผนภาพ
รอยเทาสัตวปาบางชนิด 
– ภาพรอยเทาสัตวปามา
แสดงใหนักเรยีนดแูละ
ถามคําถามนักเรียน ดังนี ้

 รองเทาที่นักเรียน
เห็นเปนรอยเทาของ
สัตวชนิดใด 

 ทําไมสัตวบางชนิด
จึงเหลือไวแตเพียง
รอยเทา 

 เราจะชวยกันอนุรักษ
สัตวไดอยางไร 

สถานที่เล้ียงสัตวใน
ทองถ่ิน 
-  ภาพของสัตวชนิด
ตางๆ 

  

2.  นักเรียนแบงกลุม
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
กิจกรรมที ่4/4 (การ
อนุรักษสัตวในทองถ่ิน
เปนอยางไร) 

-  ใบกิจกรรมที่ 4/4 การประเมินผลงาน 
- การประเมินผลการ
ทํางาน 
 

- แบบประเมนิผลงาน 
- การประเมินผลการทํางาน 
 

3.  นักเรียนนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน 

   

4.  ครูใหความรูเพิ่มเติม
ดังนี ้
 
 
 

   
       สัตวเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาตอมนุษย เชน เปนอาหาร ใชแรงงาน ใหความเพลิดเพลิน  
ทําเครื่องนุงหม  ตลอดจนชวยใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติ ฯลฯ สัตวบางชนิดไดสูญพันธุไป
จากโลก และอีกหลายชนิดกําลัง ใกลสูญพันธุ มนุษยจึงควรชวยกันอนรัุกษสัตว เพื่อใหสัตวคงอยู   
คูทองถ่ินของตนเองตลอดไป 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / 
แหลงการเรียนรู 

วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

5.   นักเรียนทาํแบบฝก
ทักษะ 11 (การอนุรักษ
สัตวในทองถ่ิน) 

-  แบบฝกทักษะ 11 -  การประเมินผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 
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บันทึกหลังสอน 

 

ผลการจัดการเรียนรู 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

พฤติกรรมผูเรียน ( เดน / ดอย ) 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

แนวทางแกไข 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………….. ผูสอน 
                                (…………………..…………………..) 
         วันที…่…...  เดือน……………..…. พ.ศ…….…            
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ใบกิจกรรมท่ี 4/1 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
การเจริญเติบโตของสัตว 

ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสัตว 
 
คําชี้แจง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสังเกตการดํารงชีวิตของปลาในตูปลา  และบันทึกผล 
 
อุปกรณการปฏิบัติกิจกรรม 
1.  ตูปลา 
2.  ปลาในตู 
3.  สาหรายและปลา 
วิธีการปฏิบัติกิจกรรม 
1.  นักเรียนจัดตูปลาใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
2.  สังเกตการดํารงชีวิตของปลาในตูและบันทึกผลพรอมทั้งวาดภาพประกอบ 
      
            ผลการสังเกตการดํารงชีวิตของปลาตู 
         ………………………………………………. 
         ………………………………………………. 
         ………………………………………………. 
         ………………………………………………. 
 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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           ใบกิจกรรมที ่4/2 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
การเจริญเติบโตของสัตว 
อาหารที่จําเปนสําหรับสตัว 

คําชี้แจง ถานักเรียนเปนผูดูแลสัตว  นักเรียนจะใหอาหารสัตวแตละชนิดอยางไร 
 

ชื่อสัตว อาหาร 
ไก 
 

ขาวเปลือก 

เปด 
 

 

หมู 
 

 

วัว 
 

 

แมว 
 

 

สุนัข 
 

 

ปลา 
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แบบฝกทักษะ 9 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสัตว 
1.  สัตวดํารงชีวิตอยูไดอยางไร  กินอะไรเปนอาหาร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
2.  สัตวตองการอากาศสําหรับหายใจหรือไม  ทราบไดอยางไร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
3.  สิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของสัตวมีอะไรบาง 
ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
4.  สัตวที่มีในชุมชนของนักเรียนมีสัตวอะไรบาง 
ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
5.  สัตวที่อาศัยอยูในน้ําไดอาหารจากที่ไหน 
ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
6.  สัตวที่อาศัยอยูในน้ําตองหายใจหรือไม  และไดอากาศจากที่ใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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                  แผนที่  1 
ใบกิจกรรมท่ี 4/3 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
วัฏจักรชีวิตของสัตว 

 
คําชี้แจง   นักเรียนศึกษาวัฏจักรชีวิตของสัตวที่นักเรียนสนใจ  และวาดภาพวัฏจักรชีวิต 
ของสัตวนั้นพรอมทั้งตอบคําถาม 
 
อุปกรณการศึกษา 
1.  ลูกออดหรือลูกน้ําหรือดักแดผีเสื้อ (เลือกศึกษาตามความสนใจ) 
2.  อุปกรณเพาะเลี้ยง  ไดแก  ตูปลา  เปนตน 
 
วิธีการศึกษา 
1.  นักเรียนนําสัตวที่นักเรียนสนใจศึกษาวัฏจักรมาจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม 
2.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะของสัตวนั้น 
3.  นําเสนอผลการศึกษาในรูปของแผนภาพและตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 88 

                     แผนที่  2 
 
คําถาม 
1.  สัตวที่นักเรียนศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปรางในระหวางการเจริญเติบโตหรือไมอยางไร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………….. 
2.  วัฏจักรชีวิตของสัตวที่นักเรียนศึกษามีระยะเวลาประมาณเทาไร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………….. 
3.  ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสัตวที่นักเรียนศึกษาไดแกอะไรบาง 
ตอบ ……………………………………………………………………………………….. 
4.  นักเรียนรูจักวัฏจักรชีวิตของสัตวอะไรอีกบางที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเชนเดียวกับสัตว 
ที่นักเรียนศึกษา 
ตอบ ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
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แบบฝกทักษะ 10 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
วัฏจักรชีวิตของสัตว 
วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 

 
คําชี้แจง นักเรียนสืบคนขอมูลวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อและวาดภาพลักษณะของผีเสื้อแตละระยะ
ในวงกลมและเขียนบอกระยะการเจริญเติบโตดวย 
 
 
 
 
 
                                                        วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ 

 
 
 

  
 
วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อจากการเลี้ยงพบวา ……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
…………………………

 
………………………….

 
………………………….

 
……………………….… 
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ใบกิจกรรมท่ี 4/4 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
การอนุรักษสัตวในทองถิ่น 

จะชวยกันอนุรักษสัตวในทองถิ่นไดอยางไร 
 

คําชี้แจง นักเรียนทําการสํารวจสัตวในทองถิ่นและบันทึกผลการสํารวจ 
วิธีการสํารวจ 
1.  นักเรียน  สํารวจ  สังเกตสัตวในทองถิ่นและบันทึกชื่อพ้ืนเมือง  หรือชื่อสามัญ  ตลอด 
จนแหลงที่พบ  จํานวนสัตวที่สํารวจได 
2.  บันทึกผลการสํารวจ  สังเกตสัตวเหลานั้น 
บันทึกผลการสํารวจ 

ชื่อสัตย แหลงที่พบ จํานวนสัตวที่พบ 
1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

 
สรุปผลการสํารวจ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกทักษะ 11 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
การอนุรักษสัตวในทองถิ่น 

 
คําชี้แจง นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับสัตวที่พบเห็นในทองถิ่น 
 1.  นักเรียนจะชวยกับอนุรักษสัตวในทองถิ่นเพื่อไมใหสูญพันธุไดอยางไร 
 ตอบ ………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………….. 
 2.  เมื่อนักเรียนพบเห็นเพื่อรังแกสัตว  นักเรียนจะมีวิธีพูดแนะนําอยางไร 
 ตอบ ………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………….. 
 3.  เพราะเหตุใดเราจึงควรอนุรักษสัตวไมใหสูญพันธุ 
 ตอบ ………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………….. 
 4.  นอกจากสัตวในทองถิ่นแลว  สัตวในที่ตาง ๆ นักเรียนคิดวาเราควรอนุรักษ 
      ไวหรือไมเพราะเหตุใด 
 ตอบ ………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หนวยการเรียนรูท่ี   5                       เร่ือง  อาหารและสารอาหาร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4                               เวลา     15   ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้   ว 1.1 , ว 8.1 

 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1.  สํารวจประเภทของสารอาหาร  สืบคนขอมูล  และอธิบายประโยชนของสารอาหารตอการ   
     เจริญเติบโตของมนุษย (ว 1.1 – 3) 
2.  เสนอแนะรายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวน  เหมาะสมกับเพศวยัของตนเอง (ว 1.1 – 3) 
3.  สํารวจและสืบคนขอมูล  อธิบายเกี่ยวกบัผลของการใชสารเจือปนในอาหาร (ว 1.1-3) 
4.  วางแผนสังเกต  เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ  หรือศึกษาคนควา  และคาดการณส่ิงที่จะพบจากการ 
    สํารวจตรวจสอบ (ว  8.1-2) 
5.  เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ (ว  8.1-3) 

  6.  บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ  นําเสนอผลและสรุปผล (ว  8.1-4) 
               7.  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิง่ที่ไดเรียนรู (ว 8.1-6) 

8.  บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา (8.1-7) 
9.  นําเสนอ  จัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจาหรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงาน 
    ใหผูอ่ืนเขาใจ (ว  8.1-8) 
 

สาระการเรียนรู    
                1.  การสํารวจและการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสารอาหารในอาหารที่รับประทานในชวีิตประจําวนั 
                2.  การสํารวจและการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใช  สารเจือปนในอาหารและผลตอสุขภาพ 
                3.  การจัดทํารายการอาหารที่มีสารอาหารครบถวนสําหรับนักเรียนในชัน้และสําหรับรับประทาน 
                   ในครอบครัว 
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กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

สารอาหารและคุณคา 
ของสารอาหาร 
ชั่วโมงที ่ 1-4 
อาหารและสารอาหาร  
  1.  ครูนําตัวอยางอาหาร
จานเดยีวมาใหนักเรยีนดู
และสนทนาเกีย่วกับ
วัตถุดิบในการปรุงอาหาร 

 
 
 
 
- ตัวอยางอาหารจาน
เดียว 
 

  

  2. ครูถามคําถาม ดังนี้ 
 วัตถุดิบในการปรุง

อาหารมีอะไรบาง 
 เปนอาหารหลักหมูใด 

-  อาหารจานเดียว 
- ใบกิจกรรมที่  5/2 
 
 

- การประเมินผลงาน 
 

- แบบประเมนิผลงาน 

3.  นักเรียนสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู  

- แหลงเรยีนรู 
(หองสมุด , ใบความรู) 

  

4.  นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบกิจกรรม
ที่ 5/1 (อาหารหลัก 5 หมู) 

-  ใบกิจกรรมที่ 5/1 - การประเมินผลงาน - แบบประเมนิผลงาน 

5.  นักเรียนนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน 

   

6.  นักเรียนแบงกลุม
ปฏิบัติกิจกรรมตามใบ
กิจกรรมที ่5/2 (อาหาร
จานเดยีวของฉัน) 

- ใบกิจกรรมที่ 5/2 
แผนที ่1 
- อาหารจานเดยีว 
 

- การประเมินผลงาน - แบบประเมนิผลงาน 

7.  นักเรียนนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน 

  -  

8.  นักเรียนแตละกลุมนํา
สวนประกอบของอาหาร
จานเดยีวในกจิกรรมที่ 
5/2 แผนที ่1 มาทดสอบ 

- ใบกิจกรรม 5/2     
แผนที่ 2 
-  สารละลายไอโอดีน 

- การประเมินผลงาน - แบบประเมนิผลงาน 
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แปงในสารอาหารตามใบ
กิจกรรมที ่5/2 แผนที ่2  

   

9. นักเรียนนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียนและ
รวมกันสรุป 

   

10. ครูใหความรูเพิ่มเติม 
ดังนี ้
เนื้อหาสาระ  มนุษย
ตองการอาหารเพื่อการ
ดํารงชีวิต  อาหารทําให
เรามีพลังงานในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ อาหารแต
ละหมูประกอบดวย 
สารอาหารตาง ๆ กัน  แต
ไมครบทุกกลุม  การ
บริโภคอาหารของแตละ
บุคคลควรที่จะบริโภค
อาหารหลาย ๆ อยาง  
เพื่อใหไดสารอาหารที่มี
ปริมาณพอเพยีง  และ
ครบถวนตามความ
ตองการของรางกาย 
11.  นักเรียนทาํแบบฝก
ทักษะ 12 (สํารวจอาหาร
ที่กินใน 1 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบฝกทักษะ 
-  อาหารมือเชา , 
กลางวัน , เย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมนิผลงาน 

ชั่วโมงที ่ 5-8 
พลังงานที่รางกาย
ตองการ 
  1.  ครูชั่งน้ําหนักวดั
สวนสูงใหนักเรียน
ทั้งหมด 

 
 
 
-  เครื่องชั่งน้ําหนัก 
-  เครื่องมือวัดความสูง 

 
 
 
- การประเมินผลงาน 
 

 
 
 
- แบบประเมนิผลงาน 
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 2. ครูอธิบายการสมสวน
กันระหวางมวลและ
สวนสูง  โดยยกตัวอยาง
ใหนกัเรียนดูจากแผนภูมิ
แสดงมาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเพศชาย
และเพศหญิงอายุ 5-18 ป 

-  แผนภูมิแสดง
มาตรฐานการ
เจริญเติบโตของ 
เพศชายและเพศหญิง
อายุ 5-18 ป 

  

3.  นักเรียนสืบคนขอมูล
จากแผนภูมิแสดงเกณฑ
อางอิงการเจริญเติบโต 
เพื่อศึกษาวารางกายของ
นักเรียน อวน สมสวน 
หรือผอม พรอมทั้งบันทึก
ผลลงในใบกิจกรรมที่ 5/3 
(อาหารที่ฉันกนิใน 1 วัน 
ไดพลังงานเพยีงพอกับ
ความตองการของรางกาย
หรือไม 

-  แผนภูมิแสดง
มาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเพศชาย
และ 
เพศหญิงอาย ุ5-18 ป 
- ใบกิจกรรมที่  5/3 
-  แผนภูมิตารางแสดง
ปริมาณพลังงานที่ได
จากอาหาร 

- การประเมินผลงาน 
 

- แบบประเมนิผลงาน 

4.  นักเรียนนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียน 

   

5.  นักเรียนสืบคนตาราง
แสดงปริมาณพลังงานที่
ไดจากอาหารจากหนังสือ
โภชนาการอาหารของ
กรมอนามัย  กระทรวง 
สาธารณสุข และทํา
รายงานการสบืคน 
 
 

 
 

-  การประเมินผลงาน -  แบบประเมนิผลงาน 
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  6.  ครูใหความรูเพิ่งเติม 
ดังนี ้ พลังงานที่ไดรับ
จากสารอาหาร  มากกวา
พลังงานที่รางกายไดรับ
ใน 1 วัน  รางกายจะ
สะสมพลังงานไวในรูป
ไขมันโดยสะสมตามสวน
ตางๆ ของรางกาย เรา
สามารถตอแผนหลัง 
 ใชพลังงานสวนเกินได
โดย 
-  ออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ 
-  รับประทานอาหารให
เพียงพอตอความตองการ
ของรางกาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย 
ชั่วโมงที9่-11 
  กินอาหารที่เสริมสราง
ใหรางกายมีสุขภาพด ี
  1. นักเรียนเขยีนรายการ
อาหารของตนเองใน  1  
วันในแบบบนัทึกรายการ
อาหารประจําวันตามใบ
กิจกรรมที ่ 5/4 (กิน
อาหารที่เสริมสรางให
รางกายมีสุขภาพด ี
  2.  นักเรียนนาํเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียนพรอม
ทั้งอภิปรายสรุป 

 
 
 
-  รูปภาพเด็กสมบูรณ 
-  รูปภาพเด็ก 
ขาดสารอาหาร 
-  ตัวอยางรายการอาหาร
ภายใน  1 วัน 
- ใบกิจกรรมที่  5/4 
- เครื่องปรุงอาหารจาน
เดียวที่นักเรียนเลือกทํา 
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3.  ครูใหความรูเพิ่มเติม 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 4.  นักเรียนจดัทําอาหาร
จานเดยีวกลุมละ  1 อยาง 

   

 สารเจือปนในอาหาร 
ชั่วโมงที1่2-13 
สารปรุงรสอาหาร 
1.  นักเรียนอภปิราย
รวมกันเกี่ยวกบัอาหารที่
ชอบรับประทาน ดังนี ้

 ชอบกินอาหารรส
อะไร 

 จะตองใชสารใดปรุง
รส จึงจะทําใหไดอาหาร
ที่มีรสตามตองการ 

 ถากินอาหารรสจัด
มาก ๆ และจะเปน
อยางไร 

   
 

  
 

   การกินอาหารที่ถูกตองควรกินอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมูกนิ        
ใหหลากหลายไมซํ้าซาก เพื่อใหไดสารอาหารตาง ๆ ครบในปริมาณ      
ที่เพียงพอ หมัน่ดูแลน้ําหนักตัวเองใหไดสัดสวนอยูเสมอ กินขาวเปน
อาหารหลัก กินพืชผักใหมาก และกนิผลไมเปนประจํา เพราะเปน    
แหลงสําคัญของวิตามินและเกลือแร  กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข 
เมล็ดถั่วแหงเปนประจํา เพือ่นําไปเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต
นอกจากนี้ควรดื่มน้ํานมเปนประจํา กินอาหารที่มีไขมันบาง และใน
ปริมาณนอยควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจดั และเค็มจัดเพราะ  
จะทําใหเกดิโทษแกรางกาย กินอาหารที่ปราศจากการปนเปอนหลีกเลี่ยง
การกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ และสารเสพติดตาง ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของ
รางกาย 
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  2.  นักเรียนสํารวจสาร
ปรุงรสอาหารที่บานแลว
ตัดฉลาดขางขวดมาศึกษา
รวมกันเกี่ยวกบับนฉลาก
นั้นมีขอความอะไรบาง
เปนประโยชนตอ
ผูบริโภคอยางไร 
 

 - ฉลากอาหาร     

3.  ครูใหความรูเพิ่มเติม
ดังนี ้
การซื้อสารปรุงรสอาหาร
ควรเลือกซื้อชนิดที่มี
ฉลากกํากับเพือ่จะได
ทราบสวนประกอบที่
สําคัญ ราคา ขอมูล
โภชนาการ ปริมาณสุทธิ 
วิธีใช สถานที่ผลิต บริษัท
ผูจัดจําหนาย วันที่ผลิต 
วันหมดอายุของ
ผลิตภัณฑ และตองมี
เครื่องหมายรบัรอง
คุณภาพจาก อย. หรือ 
มอก. ดวย 

 
 

  

4.  นักเรียนแตละกลุม
พิจารณาฉลากที่นํามาวามี
ขอความตามที่ครูให
ความรูหรือไมแลว
ชวยกันตัดสินวาควรเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑชนิดนั้น ๆ 
หรือไม 
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 5.  นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบกิจกรรม
ที่ 5/5 (สารปรุงรส
อาหาร) 

- ใบกิจกรรมที่ 5/5 
- น้ําสมสายชแูท 
- น้ําสมสายชปูลอม 
- น้ํา 
- พริกชี้ฟา 
- สารละลายเยนเชียนไว
โอเลต 
- บีกเกอร 
- หลอดหยด 

 - การประเมินผลงาน 
 

 - แบบประเมนิผลงาน 

6. นักเรียนแตลุกลุม 
นําเสนอผลงานตอช้ัน
เรียน และรวมกันสรุป
ความแตกตางของ
น้ําสมสายชูแทกับ
น้ําสมสายชูปลอม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

   

- น้ําสมสายชแูท (บีกเกอรที ่1) พริกยังสดสารละลายยังใส เยนเชยีนไวโอเลต
ไมเปล่ียนสี 
- น้ําสมสายชปูลอม (บีกเกอรที่ 2) พริกมสีีซีดลงสารละลายขุน เมื่อหยดเยน
เชียนไวโอเลตจะเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเขยีว ครูเนนกับนักเรียนวา ถาไปพบ
น้ําสมพริกดองที่มีลักษณะเหมือนบีกเกอรที่ 2 ตองไมใชปรุงรสอาหารโดย
เด็ดขาด 
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สารเจือปนในอาหาร 
ชั่วโมงที ่ 14-15 
  สารปรุงแตงอาหาร 
  1.  ครูนําอาหารที่ใสสี
ธรรมชาติและสียอมผา 
แสดงใหนักเรยีนด ู(เชน
ลูกกวาด ลูกอม เปนตน) 
พรอมทั้งถามคําถาม
นักเรียน ดังนี้ 

 ลูกอมหรือลูกกวาดที่
นํามา นารักประทาน
หรือไม 

 การผสมสีในอาหาร
เปนสิ่งจําเปนหรือไม
เพราะเหตุใด 

 เราจะทราบไดอยางไร
วา สีที่ใชผสมอาหารนั้น
เปนสีธรรมชาติ หรือสี
ยอมผา 

 สีประเภทใดไมทํา
อันตรายตอเรา 

   

2.  .  นักเรียนปฏิบัติตาม
ใบกิจกรรมที่ 5/6 (สาร
แตงสีอาหารจากใบเตย) 

- ใบกิจกรรมที่ 5/6 (สาร
แตงสีอาหารจากใบเตย) 
- ใบเตย 
- มีด 
- เขียง 
- ครก 
- ผาขาวบาง 
- บีกเกอรขนาด 250 ml 
- น้ํา 
 

-  การประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  
(การทดลอง) 
-  การประเมินจิต
วิทยาศาสตร 

-  แบบประเมนิทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
(การทดลอง) 
-  แบบประเมนิจิต
วิทยาศาสตร 
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
3.  นักเรียนนําเสนอ
ผลงานตอช้ันเรียนพรอม
ทั้งสรุปใหไดวา สีที่สกัด
ไดจากใบเตยมีสีเขียวและ
นําไปใชทําขนมตาง ๆ 
เชน ขนมชิ้น ลอดชอง 
วุนกะท ิตะโก เปนตน 

   

4.  นักเรียนสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับการสกัดสี
ธรรมชาติในรูปแบบ   
ตาง ๆ เชน สีแดง สกัด
จากเมล็ดคําแสด สีเหลือง 
สกัดจากขมิ้นชัน 
สีคราม สกัดจากตนฮอม 
เปนตน 

   

5. ครูใหความรูเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 

   

6.  นักเรียนศึกษาสืบคน
จากแหลงเรียนรูรายช่ือ
อาหารที่หามใสสี รตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 66 
เพื่อเปนความรูสําหรับ
ตนเอง และชวยเหลือ
ผูอ่ืนในการปองกันสารที่
เปนพิษตอรางกาย 

- แหลงเรยีนรูตาง ๆ เชน 
หองสมุด หนงัสือ
ประกอบ ฯลฯ 

  

สีที่สกัดจากพชืบางชนิดใชยอมผาไดแตอาจไมคงทนเหมอืนสีสังเคราะห เชน สีจากแกน
ขนุนใชยอมจวีรพระ สีจากผลมะเกลือใชยอมผาใหเปนสีดํา สีธรรมชาติที่สกัดจากพืชจะ
เปนสีออนแต สีสังเคราะหแทจะม ี3 วิธี สีสันฉูดฉาดสะดุดตาและมหีลายสีใหเลือก 
ดังนั้นถาพบอาหารที่มีสีฉูดฉาดสะดุดตาใหพึงตระหนักไววาอาจเปนสียอมผาหรือสียอม
กระดาษก็ไดไมควรซื้อรับประทานเพราะจะเปนอนัตรายตอสุขภาพได  
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กิจกรรมการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
7.  นักเรียนทําโครงงาน
เกี่ยวกับ “สารแตงสี
อาหาร” ในรูปแบบตาง ๆ  

- หองสมุด 
- รานคาในชุมชน 
- สหกรณรานคาใน
โรงเรียน ฯลฯ 
 
 
 

- การประเมินผลงาน 
- การประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
- การประเมินจิต
วิทยาศาสตร 

- แบบประเมนิผลงาน 
- แบบประเมนิทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- แบบประเมนิจิต
วิทยาศาสตร 
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บันทึกหลังสอน 
 

ผลการจัดการเรียนรู 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

พฤติกรรมผูเรียน ( เดน / ดอย ) 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

แนวทางแกไข 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………….. ผูสอน 
                                (…………………..…………………..) 
         วันที…่…...  เดือน……………..…. พ.ศ…….…            
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ใบความรู 
อาหารหลกั 5 หมู 

อาหารที่นักเรียนรับประทานทุกวันนี้แบงออกเปนอาหารหลัก 5 หมู 
หมูท่ี 1  คือ อาหารจําพวก  นม  ไข  เนื้อสัตว  และเมล็ดถ่ัวแหง  และงาเปนอาหารที่ใหสารอาหาร

ประเภทโปรตีน  ซ่ึงเปนประโยชนตอรางกาย  ใหพลังงานแกรางกายถึง 4 กิโลกแคลอรีตอ
กรัม  ทําใหรางกายเจริญเตบิโตมีสุขภาพดี  เสริมสรางและซอมแซมสวนที่สึกหรอ  ชวย
ควบคุมการทํางานของรางกายใหเปนปกติ 

หมูท่ี 2  คือ อาหารจําพวก  ขาว  แปง  เผือก  มัน  น้ําตาล  เปนอาหารที่ใหสารอาหารประเภท
คารโบไฮเดรต  ซ่ึงใหพลังงานแกรางกาย 4 กิโลแคลอรีตอกรัม  ชวยควบคุมการทาํงานของ
รางกายใหเปนปกติ 

หมูท่ี 3  คือ อาหารจําพวก  พืชผัก  เปนอาหารที่มีสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร  ชวยเสริมสราง
การทํางานของรางกายใหเปนปกติ  ทําใหรางกายเจริญเติบโตมีสุขภาพดี 

หมูท่ี 4  คือ  อาหารจําพวก  ผลไม  เปนอาหารที่มีสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแรซ่ึงชวย
เสริมสรางการทํางานของรางกายใหเปนปกต ิ ทําใหรางกายเจริญเติบโต  มีสุขภาพดี 

หมูท่ี 5  คือ อาหารจําพวก  น้ํามัน  และไขมันจากพืชและสัตวเปนอาหารที่มีสารอาหารประเภทไขมันซึ่ง
ใหพลังงานแกรางกาย 9 กิโลแคลอรี่ตอกรัม  ชวยใหรางอบอุนและควบคุมการทํางานของ
รางกายใหเปนปกติ 
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ใบกิจกรรมท่ี 5/1 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
อาหารและสารอาหาร 
อาหารหลัก 5 หมู 

คําชี้แจง นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมูและประโยชนของแตละหมู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     อาหารหลัก 5 หมู 
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           แผนที่ 1 
ใบกิจกรรมท่ี 5/1 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
สารอาหารและคุณคาของสารอาหาร 

อาหารจานเดียวของฉัน 
 

คําชี้แจง  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนด 
วิธีการปฏิบัติกิจกรรม 
1.  นักเรียนเลือกอาหารจานเดียวที่นํามารับประทาน 1 ชนิด 
2.  แยกสวนประกอบของอาหารและบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 อาหารจานนี้คือ ………………………………………………………… 
ประโยชนที่ไดรับจากอาหารจานนี้ของนักเรียนคือ ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

   สวนประกอบ   
     ของอาหาร 
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           แผนที่ 2 
ใบกิจกรรมท่ี 5/2 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

สารอาหารและคุณคาของสารอาหาร 
การทดสอบแปงในสารอาหาร 

คําชี้แจง  นักเรียนทําการทดลองการทดสอบแปงในอาหารโดยใชสารละลายไอโอดีนและ 
                บันทึกผล 
อุปกรณการทดลอง 
1.  อาหารจานเดียว 1 ชุด                                   2.  จานหลุม 6-7 ใบ 
3.  หลอดหยด 1 อัน                                          4.  สารละลายไอโอดีน 
วิธีการทดลอง 
1.  นักเรียนนําอาหารจานเดียวมาแยกและเขียนหมายเลขกํากับ 
2.  หยดสารละลายไอโอดีนลงในสวนประกอบของอาหารแตละชนิด 
3.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 
บันทึกผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………..  

  ชื่ออาหาร 
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แบบฝกทักษะ 12 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
สํารวจอาหารที่ฉันกินใน 1 วัน 

 
คําชี้แจง นักเรียนสํารวจอาหารที่กินใน 1 วัน  และขีด  ลงในชองสารอาหาร 

ประเภทสารอาหาร     รายการ 
    อาหาร   โปรตีน คารโบไฮเดรต   ไขมัน    เกลือแร    วิตามิน 

น้ํา (แกว)

อาหารเชา 
 
 
 

      

อาหารกลางวัน  
 
 
 

     

อาหารเย็น 
 
 
 

      

 
สรุปผลการสํารวจ 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



สุกัลญา  แปนโพธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนพญาไท 109 

ใบกิจกรรมท่ี 5/3 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
พลังงานที่รางกายตองการ 

    อาหารที่ฉันกินใน 1 วัน ไดพลังงานเพียงพอกับความตองการของรางกายหรือไม 
คําชี้แจง 
1.  ใหนักเรียนบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

           อายุ (ป)  สวนสูง (เซนติเมตร)     มวล (กิโลกรัม)      ตองการพลังงาน 
ภายใน 1 วัน (กิโลกรัม) 

 
 
 

   

 
2.  ใหนักเรียนบันทึกปริมาณพลังงานที่ไดรับจากอาหารแตละมื้อ 

               อาหารเชา              อาหารกลางวัน                อาหารเย็น 

   ชื่ออาหาร     ปริมาณ 
    พลังงาน 

     ชื่ออาหาร     ปริมาณ 
    พลังงาน 

   ชื่ออาหาร    ปริมาณ 
   พลังงาน 

ตัวอยาง 
ขาวมันไก 

 
        596 

 
ขาวขาหมู 

 
       438 

 
กวยเต๋ียวเสน 
ใหญราดหนา 

 
       354 
 
 
 
 
 
 

       รวม           1         รวม           2        รวม          3 

 
รวมปริมาณพลังงานที่ไดรับจากอาหารใน 1 วัน  1 + 2 + 3 = …………………กิโลแคลอรี ่
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ใบกิจกรรมท่ี 5/4 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
กินอาหารที่เสริมสรางใหรางกายมีสุขภาพดี 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนรายการอาหารที่นักเรียนรับประทานใน 1 วัน  ลงในตาราง 

สารอาหารที่ไดรับจากสวนประกอบของอาหาร 
รายการอาหาร 

 โปรตีน คารโบไฮเดรต     ไขมัน      เกลือแร       วิตามิน 
กวยเตี๋ยวผัดไทย หมู , กุง  เสนกวยเตี๋ยว 

       น้ําตาล 
  น้ํามันพืช     น้ําปลา ถั่วงอก , ผักชี ,

ตนหอม , คะนา
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           แผนที่ 1 
ใบกิจกรรมท่ี 5/5 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
สารอาหารและคุณคาของสารอาหาร 

 
คําชี้แจง นักเรียนทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี้ 
อุปกรณการทดลอง 
1.  น้ําสมสายชูแท   20   ลูกบาศกเซนติเมตร 
2.  น้ําสมสายชูปลอม   20   ลูกบาศกเซนติเมตร 
3.  น้ํา   40   ลูกบาศกเซนติเมตร 
4.  พริกชี้ฟา 
5.  สารละลายเยนเชียนไวโอเลต 
6.  บีกเกอร 
7.  หลอดหยด 
วิธีการทดลอง 
1.  นําบีกเกอรมา 2 ใบ ใบที่ 1 ใชน้ําสมสายชูแท 20 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมน้ําอีก 20 ลูกบาศก 
เซนติเมตร คนใหเขากัน  ใบที่ 2 ใชน้ําสมสายชูปลอม (กรดกํามะถันเขมขน 1 โมล / ลิตร) 20  
ลูกบาศกเซนติเมตร พรมน้ํา 20 ลูกบาศกเซนติเมตร คนใหเขากัน 
2.  ใสพริกชี้ฟาที่หั่นแลวลงในบีกเกอรทั้งสอง  ทิ้งไวประมาณ 10 นาที 
3.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของพริกและน้ําสม 
4.  หยดสารละลายเยนเชียนไวโอเลตลงไป 2 – 3 หยด ทั้งสองบีกเกอร 
5.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 
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           แผนที่ 2 
ใบกิจกรรมท่ี 5/5 

ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

 
บันทึกผลการทดลอง 

 
                         การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได 

            การทดลอง 
 บีกเกอรที่ 1 (น้ําสมสายชูแท) บีกเกอรที่ 2(น้ําสมสายชูปลอม)

 
1.  ใสพริกชี้ฟาแลวต้ังไว 
10 นาที 
 
2.  หยดสารละลาย             
เยนเชียนไวโอเลต           
2–3 หยด 

 

……………………………….. 
……………………………….. 
 
……………………………….. 
……………………………….. 

 
……………………………….
……………………………….
 
………………………………
……………………………..
 

 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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ใบกิจกรรมท่ี 5/6 
ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เลขที่ …………… 
วันที่ …………………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………………… 

สารเจือปนในอาหาร 
สารแตงสีอาหารจากใบเตย 

คําชี้แจง นักเรียนทําการทดลองตอไปนี้ตามขั้นตอนที่กําหนด 
อุปกรณการทดลอง 
1.  ใบเตย 
2.  มีด 
3.  เขียง 
4.  ครก 
5.  ผาขาวบาง 
6.  บีกเกอรขนาด 250 ml 
7.  น้ํา 
วิธีการทดลอง 
1.  นําใบเตยมาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ 
2.  ใชครกตําใหละเอียด 
3.  นําใบเตยผสมน้ําแลวคนใหเขากัน 
4.  ใชผาขาวบางกรองน้ําใบเตย  ใสลงในบีกเกอรขนาด 250 ml 
5.  สังเกตผลการทดลองและบันทึกผล 
ผลการทดลอง 
1.  สีที่สกัดไดจากใบเตยมีสีอะไร …………………………………………………………………. 
2.  น้ําใบเตยมีกลิ่นหรือไม ………………………………………………………………………… 
3.  สีจากใบเตยนํามาใชประโยชนอะไรบาง ………………………………………………………. 
4.  สีจากใบเตยเปนสีประเภทใด …………………………………………………………………… 
5.  การสกัดสีจากใบเตยใชอะไรเปนตัวทําลาย ……………………………………………………. 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรูสําหรับคร ู
เรื่องพลังงานที่รางกายตองการ 

 อาหารแตละชนิดที่รับประทานจะประกอบดวยสารอาหาร  สารอาหาร    แตกตาง
กัน  และใหพลังงานแตกตางกัน  การรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวน และเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย  เรียกวาการรับประทานอาหารใหไดสัดสวน 
 มนุษยในแตละชวงอายุจะตองการพลังงานในแตละวันแตกตางกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เพศ  วัย  สภาพรางกายตลอดจนกิจกรรมที่ทําในแตละวัน  เชน  เด็กผูชายในชวงอายุ  10 – 12 ป  
ตองการพลังงานมากกวาเด็กผูหญิงในชวงอายุ  10 – 12 ป  ถึง 150 กิโลแคลอรี 
 หนวยวัดพลังงานที่สะสมในอาหารในทางโภชนาการใชกิโลแคลอรี  ซึ่งหมายถึง  
ปริมาณความรอนที่  ทําใหน้ํา 1000 กรัม  มีอุณหภูมิเพิ่งขึ้น 1 องศาเซลเซียล  ภายใต
สภาพแวดลอมปกติ  โดยปกติพลังงานที่รางกาย  ตองการเปลี่ยนแปลงไปตาม  เพศ  วัย  และ
กิจกรรม 
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ตารางแสดงความตองการพลังงานที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย 
สถานะ อายุ (ป) พลังงาน (กิโลแคลอร)ี 
เด็กชาย 

 
 

เด็กหญิง 
 
 

ชาย 
 
 
 
 

หญิง 
 
 
 
 

หญิงมีครรภ 
หญิงใหนมบุตร (หลังคลอด 0-5 เดือน) 

หญิงใหนมบุตร (หลังคลอด 6 เดือนขึ้นไป) 

10 – 12 
13 – 15 
16 – 19 
10 – 12 
13 – 15 
16 – 19 
20 – 29 
30 – 39 
40 – 49 
50 – 59 

60 + 
20 – 29  
30 – 39  
40 – 49 
50 – 59 

60 + 

1,850 
2,300 
2,400 
1,700 
2,000 
1,850 
2,800 
2,750 
2,750 
2,750 
2,250 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
1,850 
+300 
+500 
+500 
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ใบความรู 
เรื่องสารเจือปนในอาหาร 

 สารที่ทําใหเกิดสี  มี 2 ประเภท คือ  สีธรรมชาติซึ่งไดจากพืชและสัตว  กับสีที่ไดจาก
การสังเคราะหสารเคมี  ซึ่งมี 2 พวก  คือ  สีผสมอาหาร  และสียอม 
 สียอมเปนสารที่ทําใหเกิดสีในวัสดุตาง ๆ เชน  กระดาษ  เสนใย  ผม  หนัง 
 สารแตงสีอาหาร  เปนสารที่ชวยเพิ่มสีสัน  ทําใหอาหารมีสีนารับประทาน  สีที่ใช
ผสมอาหารเทานั้น  หามใชสียอมผสมในอาหารโดยเด็ดขาด  เพราะจะเปนอันตรายตอรางกาย  ทํา
ใหเกิดโรคตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยตอรางกายไมควรผสมสีในอาหาร  ถาจําเปนตองใชควรเปนสี
จากธรรมชาติ  หรือสีสําหรับผสมอาหาร  แตตองใชในปริมาณนอยที่สุด 
1.  สีสกัดที่ไดจากพืช  และการใชประโยชน 

แหลงจากพืช สวนที่ใช สีที่สกัดได การใชประโยชน 
เตยหอม ใบ สีเขียว ผสมอาหาร 
ขมิ้น แงง สีเหลือง ผสมอาหาร 
อัญชัน กลีบดอก สีน้ําเงินแกมมวง ผสมอาหาร 
คําแสด เมล็ดจากผลแก สีแดง ยอมผา  ผสมอาหาร 
ขนุน แกน สีเหลืองคล้ํา ยอมจีวรพระ 
ฝายคํา แกน สีเหลือง ยอมผา 
คําฝอย ดอกยอย สีเหลืองอมสม ยอมผาไหม 
ฮอม ใชทั้งตน สีคราม ยอมผาเรียกมอฮอม 
หูกวาง ใบแก สีเขียวข้ีมา ยอมผา 
มะเกลือ ผลมะเกลือ สีดํา ยอมผา 
ยอ แกน  ราก สีสม ยอมผาไหม  ไหมพรม 

ยานาง ใบ สีเขียว ผสมอาหาร 
 
สีที่สกัดไดจากพืช  นอกจากจะใชผสมอาหารแลวยังใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนดวย  เชน  แตงกลิ่น  รส 
 
 
 


	บันทึกหลังสอน 
	ผลการจัดการเรียนรู้ 
	แนวทางแก้ไข 
	บันทึกหลังสอน 
	ผลการจัดการเรียนรู้ 
	แนวทางแก้ไข 
	สาระการเรียนรู้    
	กิจกรรมการเรียนรู้
	บันทึกหลังสอน 



	ผลการจัดการเรียนรู้ 
	แนวทางแก้ไข 
	ใบกิจกรรมที่ 3/1 
	ส่วนประกอบและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล 
	ใบกิจกรรมที่ 3/2 

	ส่วนประกอบและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 

	ส่วนประกอบและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	บันทึกหลังสอน 



	ผลการจัดการเรียนรู้ 
	แนวทางแก้ไข 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	บันทึกหลังสอน 



	ผลการจัดการเรียนรู้ 
	แนวทางแก้ไข 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 
	ชื่อ …………………………………… ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เลขที่ …………… 



