
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน)
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุง)
ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลิมพระเกยีรติ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 สยา

มบร
มรา

ชก
มุา

รี

โครงการจดัทำาส่ือ ๖๐ พรรษา

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
(ส�าหรับครูผู้สอน)(ส�าหรับครูผู้สอน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ ๒ภาคเรียนที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง
เล่ม ๒เล่ม ๒

ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 

 



 

 คําช้ีแจง 

ตามท่ีสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทําชุดการเรียนรู 

สําหรับใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีขาดครู มีครูไมครบชั้นหรืออยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร          

ซ่ึงประกอบดวยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน) 

หลังจากท่ีมีการนําไปใช  พบวาสื่อดังกลาวชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กไดเปนอยางดี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงเห็นควรใหมีการนําสื่อดังกลาวมาใชในโรงเรียนประถมศึกษา

ท่ัวไป เพ่ือชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาใหดียิ่งข้ึน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จึงไดปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ และเพ่ือใหสะดวกตอการนําไปใช  จึงจัดแยกเปนรายชั้น (ประถมศึกษาปท่ี ๑-๖) และแตละระดับชั้น

แยกเปนเลม ๑ และเลม ๒  

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับคร)ู ของระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ เลม ๒ นี้ ประกอบดวย ๔

หนวยการเรียนรู ไดแก รูจักน้ําและการเปลี่ยนแปลงของน้ํา เสียง  แรง  และดาว   ซ่ึงแตละหนวยการเรียนรู

จะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรผานการสืบเสาะหาความรู มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําความรูท่ีไดไปใชในการดํารงชีวิตและรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกได  

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู  (สําหรับครูผูสอน) ของระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๕ เลม ๒ นี้ จะเปนประโยชนตอครูผูสอนในการนําไปใชจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน         

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของครูและการเรียนรูของนักเรียนใหสูงข้ึนตอไป 

       

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ  

หนา 

คําแนะนําสําหรับครูผูสอน           ๑ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร          ๕ 

โครงสรางการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕    ๘       

แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู           ๙  

โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕      ๑๐ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา      ๑๗ 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด        ๑๘ 

 ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก        ๑๙ 

โครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู        ๒๐  

หนวยยอยท่ี ๑ น้ําบนโลก         ๒๒ 

สาระสําคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหนวยยอยท่ี ๑ น้ําบนโลก    ๒๓ 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยท่ี ๑ น้ําบนโลก     ๒๔ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แหลงน้ําบนโลก                                           ๒๖ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๑.๑ แหลงน้ําบนโลก   ๒๙ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แหลงน้ําบนโลก       ๓๐ 

เฉลยใบงาน          ๔๐ 

คําชีแ้จงประกอบแผนการจัดการเรยีนรู แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ การประหยัดและอนุรักษน้ํา ๔๘ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๑.๒ การประหยัดและอนุรักษน้ํา  ๕๐ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ การประหยัดและอนุรักษน้ํา     ๕๑ 

เฉลยใบงาน          ๕๘  

หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา               ๖๗ 

สาระสําคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหนวยยอยท่ี ๒ การเปลี่ยนแปลงของน้ํา    ๖๘       

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยท่ี ๒ การเปลี่ยนแปลงของน้ํา    ๖๙         

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง  ๗๑ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและ 

น้ําคางแข็ง          ๗๔  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง    ๗๕ 

เฉลยใบงาน          ๘๘ 

 



คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ  

และลูกเห็บ          ๙๕ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ  ๙๘ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ     ๙๙ 

เฉลยใบงาน          ๑๐๖ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา   ๑๑๐ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา    ๑๑๓ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา       ๑๑๔ 

เฉลยใบงาน          ๑๓๖

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง         ๑๔๓  

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด        ๑๔๔ 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก        ๑๔๕  

โครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู        ๑๔๖  

หนวยยอยท่ี ๑ เสียง          ๑๔๗ 

สาระสําคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหนวยยอยท่ี ๑ เสียง     ๑๔๘ 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยท่ี ๑ เสียง     ๑๔๙ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคลื่อนท่ีของเสียง    ๑๕๑ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคลื่อนท่ีของเสียง    ๑๕๔ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคลื่อนท่ีของเสียง      ๑๕๕ 

เฉลยใบงาน          ๑๖๕ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ เสียงกับการไดยิน    ๑๗๒ 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ เสียงกับการไดยิน  ๑๗๕ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ เสียงกับการไดยิน      ๑๗๖ 

เฉลยใบงาน          ๑๘๒         

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ เสียงสูง เสียงต่ํา     ๑๘๙ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๑.๓ เสียงสูง เสียงต่ํา   ๑๙๒ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ เสียงสูง เสียงต่ํา       ๑๙๓ 

เฉลยใบงาน          ๒๐๓ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔ เสียงดัง เสียงคอย    ๒๑๑ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๑.๔ เสียงดัง เสียงคอย   ๒๑๔ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔ เสียงดัง เสียงคอย      ๒๑๕ 

เฉลยใบงาน          ๒๒๖ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕ ระดับเสียง              ๒๓๘ 



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕ ระดับเสียง       ๒๔๑ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕ ระดับเสียง          ๒๔๒  

เฉลยใบงาน             ๒๕๐  

        

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง ๒๕๗   

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด           ๒๕๘  

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก           ๒๕๙  

โครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู           ๒๖๐  

หนวยยอยท่ี ๑ แรง             ๒๖๑ 

สาระสําคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหนวยยอยท่ี ๑ แรง        ๒๖๒ 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยท่ี ๑ แรง         ๒๖๓ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ       ๒๖๕ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ      ๒๖๘ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ         ๒๖๙ 

เฉลยใบงาน             ๒๘๓ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทาน        ๒๙๕ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทาน      ๒๙๘ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทาน          ๒๙๙ 

เฉลยใบงาน             ๓๐๙ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน     ๓๑๖ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจาก 

แรงเสียดทาน             ๓๑๙ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน       ๓๒๐ 

เฉลยใบงาน             ๓๒๘ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ ดาว            ๓๓๔  

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด           ๓๓๕  

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก           ๓๓๖ 

โครงสรางของแผนการจัดการเรียนรู           ๓๓๗  

หนวยยอยท่ี ๑ ดาว และการข้ึนและตกของดาว                  ๓๓๘ 

สาระสําคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหนวยยอยท่ี ๑ ดาวและการข้ึนและตกของดาว          ๓๓๙ 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยท่ี ๑ ดาวและการข้ึนตกของดาว      ๓๔๐ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ ดาวฤกษและดาวเคราะห       ๓๔๒ 



แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ ดาวฤกษและดาวเคราะห   ๓๔๕ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ ดาวฤกษและดาวเคราะห       ๓๔๖ 

เฉลยใบงาน           ๓๕๘ 

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ การข้ึนและตกของดาวและการใช 

แผนท่ีดาว            ๓๖๔ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรยีนรูท่ี ๑.๒ การข้ึนและตกของดาว 

และการใชแผนท่ีดาว          ๓๖๘ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ การข้ึนและตกของดาวและการใชแผนท่ีดาว    ๓๖๙ 

เฉลยใบงาน           ๓๘๗ 

เฉลยแบบทดสอบ                    ๔๐๘ 

บรรณานุกรม                     ๔๑๙  

คณะผูจัดทํา                     ๔๒๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

คําแนะนําสําหรับครูผูสอน 

๑. แนวคิดหลัก 

         การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงใหผูเรียนมีความสามารถเขาใจเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรและ

นําความรูไปอธิบายหรือประยุกตใชในชีวิตประจําวันได รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ เชน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการ

แกปญหา ทักษะการเขียน ทักษะการอาน  นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมยังมุงเนนการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 

ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกันคิด  ปรึกษาหารือ อภิปราย  แกปญหา  แสดงความคิดเห็น  สะทอน

ความคิด และไดนําเสนอผลการทํากิจกรรม ซ่ึงชวยใหผู เรียนไดพัฒนาท้ังความรู ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะอ่ืน ๆ  รวมท้ังคุณธรรม  จริยธรรมอีกดวย  ในการจัดกลุมอาจจัดเปนกลุม ๒ คน หรือ

กลุม ๔-๖ คน หรืออาจจัดกิจกรรมรวมกันท้ังชั้นท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

นั้น ๆ  

 ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สิ่งสําคัญท่ีผูสอนควรคํานึงถึงเปนอันดับแรกคือ 

ความรูพ้ืนฐานของผูเรียน  ผูสอนอาจทบทวนหรือตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนโดยใชคําถามหรือกลวิธี   

ตาง ๆ ท่ีกระตุนความสนใจของผูเรียนและนําไปสูการเรียนรูเนื้อหาใหม  ข้ันการสอนเนื้อหาใหม  ผูสอนอาจ

กําหนดสถานการณท่ีเชื่อมโยงกับเรื่องราวในข้ันทบทวนความรูหรือมีคําถาม และมีกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (inquiry) ในการคนหาคําตอบท่ีสงสัยดวยตนเอง  ผูสอนมีบทบาท

เปนผูใหอิสระทางความคิดกับผูเรียน  คอยสังเกต ตรวจสอบความเขาใจและคอยใหความชวยเหลือและ

คําแนะนําอยางใกลชิด 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูสอนควรใหผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุมไดนําเสนอแนวคิด 

เพราะผูเรียนมีโอกาสแสดงแนวคิดเพ่ิมเติมรวมกัน  ซักถาม  อภิปรายขอขัดแยงดวยเหตุและผล ผูสอนมีโอกาส

เสริมความร ู ขยายความรูหรือสรุปประเด็นสําคัญของสาระท่ีนําเสนอนั้น ทําใหการเรียนรูขยายวงกวางและ 

ลึกมากข้ึน  สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี มีความภูมิใจ 

ในผลงาน เกิดความรูสึกอยากทํา กลาแสดงออก และจดจําสาระท่ีตนเองไดออกมานําเสนอไดนาน  รวมท้ัง 

ฝกการเปนผูนํา  ผูตาม  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   

 

๒. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 การนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใช ครูควรเตรียมตัวลวงหนา ดังนี้ 

 ๑. ศึกษาโครงสรางชดุการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหทราบวาตลอดท้ังปการศึกษา นักเรียนตอง

เรียนรูท้ังหมดก่ีหนวย แตละหนวยมีหนวยยอยอะไรบาง ใชเวลาสอนก่ีชั่วโมง และมีก่ีแผน 



๒ 
 

 ๒. ศึกษาโครงสรางหนวยการเรียนรู วาแตละหนวยการเรียนรูมีเนื้อหาอะไรบาง เนื้อหาละก่ีชั่วโมง  

ซ่ึงจะชวยใหครูผูสอนมองเห็นภาพรวมของการสอนในหนวยดังกลาวไดอยางชัดเจน 

 ๓. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงอยูหนาแผนแตละแผน เปนการสรุปแนวการจัดกิจกรรม

ในแตละข้ันตอนการสอน ทําใหครูมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรูในชั่วโมงนั้น ๆ 

 ๔. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ตามหัวขอตอไปนี้ 

     ๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา เปนเนื้อหาท่ีนักเรียนตองเรียนรูในแผนท่ีกําลังศึกษา 

     ๔.๒ สาระสําคัญ เปนความคิดรวบยอดหรือหลักการท่ีนักเรียนควรจะไดหลังจากไดเรียนรูตามแผน

ท่ีกําหนด 

     ๔.๓ จุดประสงคการเรียนรู แบงเปนดานความรู ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดาน

คุณธรรม  

              ๔.๔ กิจกรรมการเรียนรู แบงเปน ข้ันนํา ข้ันสอน และข้ันสรุป ซ่ึงแตละข้ันครูผูสอนควรศึกษา    

ทําความเขาใจอยางละเอียด นอกจากนี้ครูควรพิจารณาดวยวา ในแตละข้ันตอนการสอน ครูจะตองศึกษาวามี  

สื่อ/อุปกรณอะไรบาง 

     ๔.๕ สื่อ/แหลงเรียนรู เปนการบอกรายการสื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรูท่ีตองใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงนั้น 

      ๔.๖ การประเมิน เปนการบอกท้ังวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑการประเมิน สําหรับเครื่องมือ   

การประเมินในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูฯ นี้ ไดจัดเตรียมไวใหครูผูสอนเรียบรอยแลว 
 

๓. ส่ือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕  

สื่อการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ประกอบดวย 

 ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู สําหรับครูใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน 

 ๓.๒ ใบกิจกรรม สําหรับนักเรียนใชฝกทักษะปฏิบัติ หรือสรางความคิดรวบยอดในบทเรียน โดยใน   

ใบกิจกรรมจะประกอบดวยใบงาน ใหนักเรียนไดบันทึกผลการทํากิจกรรม การตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม

เพ่ือทบทวนสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม และมีแบบฝกหัดเพ่ือประเมินการเรียนรูหลังจากเรียนจบ       

ในแตละกิจกรรม 

 ๓.๓ แบบทดสอบ เปนการวัดความรูความเขาใจตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

  

 

 



๓ 
 

ใบกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ไดมีการกําหนดสัญลักษณรูปดาว ๕ แฉก  จํานวน    

๕ ดวง  และแถบสฟีา โดย 

   บ. หมายถึง ใบกิจกรรม 

                               ผ. หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู 

        

เชน 

 

                                                        

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ  เลขแสดงลําดับของแผนการจัดการเรียนรูจะเรียงตอกันจนครบทุกแผนในแตละหนวยยอย และ   

ใบงานจะเรียงเลขตอกันในแตละแผน  เม่ือข้ึนหนวยใหม การแสดงลําดับเลขของท้ังหนวยยอย 

แผน และใบงานจะเริ่มตนใหม  
 

๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕  

 ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ จัดทําเปน

หนวยการเรียนรู (Learning Unit) ซ่ึงไดจากการวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และไดจัดแบงหนวย

การเรียนรูในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ออกเปน ๒ เลม ดังนี้ 

 เลม ๑ ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๕ หนวย ดังนี้ 

  หนวยการเรียนรูท่ี ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

หนวยยอยท่ี ๑ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑ 

หนวยท่ี 

ใบกิจกรรม 

ระดับช้ัน 

หนวยยอยท่ี 

แผนท่ี 

ใบงานท่ี 



๔ 
 

หนวยยอยท่ี ๒ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

หนวยยอยท่ี ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

  หนวยการเรียนรูท่ี ๓ สารในชีวิตประจําวัน 

หนวยยอยท่ี ๑ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

หนวยยอยท่ี ๒ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

หนวยยอยท่ี ๓ การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

เลม ๒  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู ๓ หนวย ดังนี้ 

  หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของน้ํา 

หนวยยอยท่ี ๑ น้ําบนโลก 

หนวยยอยท่ี ๒ การเปลี่ยนแปลงของน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง 

หนวยยอยท่ี ๑ เสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง 

   หนวยยอยท่ี ๑ แรง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗  ดาว 

   หนวยยอยท่ี ๑ ดาวและการข้ึนและตกของดาว 

 

๕. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ กําหนดให

ในแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูหลายแผน โดยแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน 

ประกอบดวย สาระสําคัญ ขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรูซ่ึงมีท้ังดานความรู ดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และดานคุณธรรม กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู และการวัดและประเมิน  และทุก

แผนการจัดการเรียนรูจะมีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูหนาแผน  ซ่ึงเปนการสรุปภาพรวมของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงนั้น ๆ ในทุกข้ันตอนการสอนตั้งแตข้ันนํา ข้ันสอน ข้ันสรุป และการประเมินผล  

นอกจากนี้ยังมีเฉลยคําตอบในใบงาน และเฉลยแบบทดสอบดวย 

 

 

 



๕ 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

(Science Process Skills) 

 

การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสู         

การสืบเสาะคนหาผานการสังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง และวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือนําขอมูล สารสนเทศและ

หลักฐานเชิงประจักษมาสรางคําอธิบายเก่ียวกับแนวคิดหรือองคความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยางสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไมลงความคิดเห็นของ     

ผูสังเกตลงไปดวย ประสาทสัมผัสท้ัง ๕ อยาง ไดแก การดู การฟงเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เปนความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ จากเครื่องมือท่ีเลือกใชออกมาเปน

ตัวเลขไดถูกตองและรวดเร็ว พรอมระบุหนวยของการวัดไดอยางถูกตอง  

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) เปนความสามารถในการคาดการณอยางมี

หลักการเก่ียวกับเหตุการณหรือปรากฏการณ โดยใชขอมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ท่ีเคยเก็บ

รวบรวมไวในอดีต 

ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying)  เปนความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุม

สิ่งตาง ๆ ท่ีสนใจ เชน วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุตาง ๆ หรือปรากฏการณท่ีตองการศึกษาออกเปน

หมวดหมู นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑหรือลักษณะรวมลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งของสิ่งตาง ๆ ท่ีตองการจําแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ (Relationship between Space and 

Space) และทักษะการความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time)  

สเปซ (Space) คือ พ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง ในท่ีนี้อาจเปนตําแหนง รูปราง รูปทรงของวัตถุ สิ่ง

เหลานี้อาจมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 

ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซ

กับสเปซ (Relationship between Space 

and Space) 

 

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สั ม พันธ กั น ระหว า ง พ้ื น ท่ี ท่ี วั ต ถุ ต า งๆ 

ครอบครอง 
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ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปซกับ

เวลา (Relationship of Space and 

Time) 

 

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สัมพันธกันระหวางพ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง

เม่ือเวลาผานไป 

ทักษะการใชจํานวน (Using Number) เปนความสามารถในการใชความรูสึกเชิงจํานวน และ

การคํานวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งท่ีสังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล (Organizing and Communicating Data) 

เปนความสามารถในการนําผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหลงตาง ๆ มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบท่ี

มีความหมายหรือมีความสัมพันธกันมากข้ึน จนงายตอการทําความเขาใจหรือเห็นแบบรูปของขอมูล นอกจากนี้

ยังรวมถึงความสามารถในการนําขอมูลมาจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 

สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลมากข้ึน  

ทักษะการพยากรณ (Predicting) เปนความสามารถในบอกผลลัพธของปรากฏการณ สถานการณ 

การสังเกต การทดลองท่ีไดจากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณท่ี

แมนยําจึงเปนผลมาจากการสังเกตท่ีรอบคอบ การวัดท่ีถูกตอง การบันทึก และการจัดกระทํากับขอมูลอยาง

เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนจะทําการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานคําตอบท่ีคิด

ลวงหนาท่ียังไมรูมากอน หรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมากอน การตั้งสมมติฐานหรือคําตอบท่ีคิดไว

ลวงหนามักกลาวไวเปนขอความท่ีบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ซ่ึงอาจเปนไปตามท่ี

คาดการณไวหรือไมก็ได  

ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เปนความสามารถในการ

กําหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในสมมติฐานของการทดลอง หรือท่ีเก่ียวของกับการทดลอง 

ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได 

ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เปนความสามารถในการ

กําหนดตัวแปรตาง ๆ ท้ังตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ใหสอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน แตอาจ

สงผลตอผลการทดลอง หากไมควบคุมใหเหมือนกันหรือเทากัน ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ไดแก       

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ซ่ึงลวนเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ดังนี้ 
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ตัวแปรตน  

(Independent Variable) 

สิ่งท่ีเปนตนเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงตองจัด

สถานการณใหมีสิ่งนี้แตกตางกัน 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 

สิ่งท่ีเปนผลจากการจัดสถานการณบางอยางให

แตกตางกัน และเราตองสังเกต วัด หรือติดตามดู 

ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี

(Controlled Variable) 

สิ่งตาง ๆ ท่ีอาจสงผลตอการจัดสถานการณ จึงตองจัด

สิ่งเหลานี้ใหเหมือนกันหรือเทากัน เพ่ือใหม่ันใจวาผล

จากการจัดสถานการณเกิดจากตัวแปรตนเทานั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การออกแบบการ

ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเปนความสามารถในการ

ออกแบบและวางแผนการทดลองไดอยางรอบคอบ และสอดคลองกับคําถามการทดลองและสมมติฐาน   

รวมถึงความสามารถในการดําเนินการทดลองไดตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได

ละเอียด ครบถวน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป ( Interpreting and Making Conclusion) 

ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของขอมูลท่ีมีอยู ตลอดจน

ความสามารถในการสรุปความสัมพันธของขอมูลท้ังหมด 

ทักษะการสรางแบบจําลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสรางและใชสิ่งท่ีทํา

ข้ึนมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาหรือสนใจ เชน กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว   รวมถึงความสามารถในการนําเสนอขอมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจในรูป

ของแบบจําลองแบบตาง ๆ  
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โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 
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วิทยาศาสตร 

(๘๐ ช่ัวโมง/ป) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

เสียง 

(๑๒ ชั่วโมง) 

 
หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 

แรง 

 (๘ ชั่วโมง) 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 

ดาว 

 (๖ ชั่วโมง) 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 

รูจักน้ํา และการ

เปลี่ยนแปลงของน้ํา 

(๑๔ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ 

สารในชีวิตประจําวัน 

(๑๙ ชั่วโมง) 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ 

ลักษณะทางพันธกุรรมของสิ่งมชีวิีต  

(๗ ชั่วโมง) 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 (๑๔ ชั่วโมง) 
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แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 
  

เลม ๑ (ภาคเรียนท่ี ๑) 

 

เลม ๒ (ภาคเรียนท่ี ๒) 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑  

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  

รูจักน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕  

เสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  

สารในชีวิตประจําวัน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  

แรง 

 หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 

ดาว 
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โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

หนวยการเรียนรู/ 

เวลาท่ีใช (ช.ม.) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

/๑๔ ชั่วโมง 

ว ๑.๑ ป. ๕/๑ บรรยายโครงสราง

แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต ท่ี

เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซ่ึงเปน

ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

ในแตละแหลงท่ีอยู 

 สิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวมีโครงสรางและ

ลักษณะท่ีเหมาะสมในแตละแหลงท่ีอยูซ่ึง

เปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่ งมีชีวิต 

เพ่ือใหดํารงชีวิตและอยูรอดไดในแตละ

แหลงท่ีอยู เชน ผักตบชวามีชองอากาศใน

กานใบชวยใหลอยน้ําได ตนโกงกางท่ีข้ึนอยู

ในปาชายเลนมีรากคํ้าจุนทําใหลําตนไมลม 

ปลามีครีบชวยในการเคลื่อนท่ีในน้ํา 

ว ๑.๑ ป. ๕/๒ อธิบาย

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ 

สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือ

ประโยชนตอการดํารงชีวิต 

ว ๑.๑ ป. ๕/๓  เขียนโซอาหาร

และระบุบทบาทหนาท่ีของ 

สิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูผลิตและผูบริโภค

ในโซอาหาร 

ว ๑.๑ ป. ๕/๔  ตระหนักในคุณคา

ของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการ 

ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวน

รวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

  ใ น แ ห ล ง ท่ี อ ยู ห นึ่ ง  ๆ  สิ่ ง มี ชี วิ ต จ ะ มี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกันและสัมพันธกับ

สิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิต 

เชน ความสัมพันธกัน ดานการกินกันเปน

อาหาร เปนแหลงท่ีอยูอาศัย หลบภัยและ

เลี้ยงลูกอน ใชอากาศในการหายใจ 

  สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร โดยกินตอ

กันเปนทอด ๆ ในรูปแบบของโซอาหาร ทําให

สามารถระบุบทบาทหนาท่ีของสิ่งมีชีวิตเปน

ผูผลิตและผูบริโภค 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ 

ลักษณะทางพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิต/๗ ชั่วโมง 

ว ๑.๓ ป ๕/๕ อธิบายลักษณะทาง

พันธุกรรมท่ีมีการถายทอดจากพอ

แมสูลูกของพืช สัตวและมนุษย  

 สิ่งมีชีวิตท้ังพืช สัตวและ

มนุษยเม่ือโตเต็มท่ีจะมีการสืบพันธุเพ่ือเพ่ิม

จํานวนและดํารงพันธุโดยลูกท่ีเกิดมาจะไดรับ
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หนวยการเรียนรู/ 

เวลาท่ีใช (ช.ม.) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

ว ๑.๓ ป ๕/๖ แสดงความอยากรู

อยากเห็น โดยการถามคําถาม 

เก่ียวกับลักษณะท่ีคลายคลึงกันของ

ตนเองกับพอแม 

 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากพอ

แมทําใหมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเฉพาะ 

แตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 

 พื ช มี ก า ร ถ า ย ท อ ด

ลักษณะทางพันธุกรรม เชน ลักษณะของใบ สี

ดอก 

 สั ต ว มี ก า ร ถ า ย ท อ ด

ลักษณะทางพันธุกรรม เชน สีขน ลักษณะของ

ขน ลักษณะของหู 

 มนุษย มี การถ า ยทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม เชน เชิงผมท่ีหนาผาก 

ลักยิ้ม ลักษณะหนังตาการหอลิ้น ลักษณะของ

ติ่งหู 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ 

สารในชีวิตประจําวัน /

๑๙ ชั่วโมง 

 ว ๒.๑ ป ๕/๑ อธิบายการ

เปลี่ยนสถานะของสสาร เม่ือ

ทําให สสารรอนข้ึนหรือเย็น

ลงโดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

 การเปลี่ยนสถานะของสสารเปนการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เม่ือเพ่ิมความรอน

ใหกับสสารถึงระดับหนึ่งจะทําใหสสารท่ีเปน

ของแข็งเปลี่ยน สถานะเปนของเหลว 

เรียกวา การหลอมเหลว และเม่ือเพ่ิม 

ความรอนตอไปจนถึงอีกระดับหนึ่ง ของเหลว

จะเปลี่ยนเปนแกส เรียกวา การกลายเปนไอ

แตเม่ือลดความรอนลงถึงระดับหนึ่ง แกสจะ

เปลี่ยนสถานะเปนของเหลว เรียกวา การ

ควบแนน และถาลดความรอนตอไปอีกจนถึง 

ระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเปน

ของแข็ง เรียกวา การแข็งตัว สสารบางชนิด

สามารถ เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนแกส



๑๒ 
 

หนวยการเรียนรู/ 

เวลาท่ีใช (ช.ม.) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

โดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา การ

ระเหิด สวนแกสบางชนิดสามารถเปลี่ยน

สถานะเปนของแข็ง โดยไมผานการเปน

ของเหลวเรียกวาการระเหิดกลบั 

 ว ๒.๑ ป ๕/๒  อธิบายการละลาย

ของสารในน้ํา โดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ  

 เม่ือใสสารลงในน้ําแลวสารนั้นรวมเปน 

เนื้อเดียวกันกับน้ําท่ัวทุกสวน แสดงวาสาร

เกิดการละลาย เรียกสารผสมท่ีไดวา

สารละลาย 

  ว ๒.๑ ป ๕/๓  วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของสารเม่ือเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

 เม่ือผสมสาร ๒ ชนิดข้ึนไปแลวมีสารใหม

เกิดข้ึน ซ่ึงมีสมบัติตางจากสารเดิมหรือเม่ือ

สารชนิดเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวมีสาร

ใหมเกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีซ่ึงสังเกตไดจากมีสีหรือ

กลิ่นตางจากสารเดิม หรือมีฟองแกส หรือมี

ตะกอนเกิดข้ึน หรือมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ของอุณหภูมิ 

  ว ๒.๑ ป ๕/๔  วิเคราะหและระบุ

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได และ

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

 เม่ือสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว สาร

สามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมไดเปนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได เชน  

การหลอมเหลว การกลายเปนไอ การละลาย 

แตสารบางอยางเกิดการเปลี่ยนแปลง แลวไม

สามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได เปนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได เชน การเผาไหม

การเกิดสนิม 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 

รูจักน้ําและการ

ว  ๓.๒  ป ๕/๑ เปรี ยบ เ ทียบ

ปริมาณน้ําในแตละแหลง และ

ระบุปริมาณน้ําท่ีมนุษยสามารถ

 โลกมีท้ังน้ําจืดและน้ําเค็มซ่ึงอยูในแหลงน้ํา

ตาง ๆ ท่ีมีท้ังแหลงน้ําผิวดิน เชน ทะเล 

มหาสมุทร บึง แมน้ํา และแหลงน้ําใตดิน เชน 



๑๓ 
 

หนวยการเรียนรู/ 

เวลาท่ีใช (ช.ม.) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

เปลี่ยนแปลงของน้ํา/

๑๔ ชั่วโมง 

นํามาใชประโยชนไดจากขอมูลท่ี

รวบรวมได      

น้ําในดิน และน้ําบาดาล น้ําท้ังหมดของโลก

แบงเปนน้ําเค็ม ประมาณรอยละ ๙๗.๕ ซ่ึงอยู

ในมหาสมุทร และแหลงน้ําอ่ืน ๆ และท่ีเหลือ

อีกประมาณรอยละ ๒.๕ เปนน้ําจืด ถา

เรียงลําดับปริมาณน้ําจืดจากมากไปนอยจะ

อยูท่ีธารน้ําแข็ง และพืดน้ําแข็ง น้ําใตดิน ชั้น

ดินเยือกแข็งคงตัวและน้ําแข็งใตดิน 

ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน 

บรรยากาศ บึง แมน้ํา และน้ําในสิ่งมีชีวิต 

ว ๓.๒ ป ๕/๒  ตระหนักถึงคุณคา

ของน้ําโดยนําเสนอแนวทางการใช

น้ําอยางประหยัดและการอนุรักษ

น้ํา 

 น้ําจืดท่ีมนุษยนํามาใชไดมีปริมาณนอย

มาก  ฟจึงควรใชน้ําอยางประหยัดและรวมกัน

อนุรักษน้ํา 

 ว ๓.๒ ป ๕/๓  สรางแบบจําลองท่ี

อธิบายการหมุนเวียนของน้ําใน   

วัฏจักรน้ํา 

 วัฏจักรน้ําเปนการหมุนเวียนของน้ําท่ีมี

แบบรูป ซํ้าเดิม และตอเนื่องระหวางน้ําใน

บรรยากาศ น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน โดย

พฤติกรรมการดํารงชีวิตของพืชและสัตวสงผล

ตอวัฏจักรน้ํา 

ว ๓.๒ ป ๕/๔ เปรียบเทียบ

กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง 

และน้ําคางแข็งจากแบบจําลอง   

 ไอน้ําในอากาศจะควบแนนเปนละออง

น้ํา   เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เชน เกลือ ฝุน

ละออง ละอองเรณูของดอกไมเปนอนุภาค

แกนกลาง เม่ือละอองน้ําจํานวนมากเกาะกลุม

รวมกันลอยอยูสูงจากพ้ืนดินมาก เรียกวา เมฆ 

แตละอองน้ํา ท่ีเกาะกลุมรวมกันอยูใกลพ้ืนดิน 

เรียกวาหมอก สวนไอน้ําท่ีควบแนนเปนละออง

น้ําเกาะอยู บนพ้ืนผิววัตถุใกลพ้ืนดิน เรียกวา 



๑๔ 
 

หนวยการเรียนรู/ 

เวลาท่ีใช (ช.ม.) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

น้ําคาง ถาอุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ํากวาจุดเยือก

แข็ง น้ําคางก็จะกลายเปนน้ําคางแข็ง 

ว ๓.๒ ป ๕/๕ เปรียบเทียบ

กระบวนการเกิดฝน หิมะ และ 

ลูกเห็บจากขอมูลท่ีรวบรวมได 

 ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนหยาดน้ําฟาซ่ึงเปน

น้ําท่ีมี สถานะตาง ๆ ท่ีตกจากฟาถึงพ้ืนดิน ฝน

เกิดจาก ละอองน้ําในเมฆท่ีรวมตัวกันจน

อากาศ ไมสามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา หิมะ

เกิดจาก 

ไอน้ําในอากาศ ระเหิดกลับเปนผลึกน้ําแข็ง 

รวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากข้ึนจนเกินกวา

อากาศจะพยุงไวจึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจาก

หยดน้ําท่ีเปลี่ยนสถานะเปนน้ําแข็ง แลวถูก

พายุพัดวนซํ้าไปซํ้ามาในเมฆฝนฟาคะนองท่ีมี

ขนาดใหญและอยูในระดับสูงจนเปนกอน

น้ําแข็งขนาดใหญข้ึนแลวตกลงมา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

เสียง /๑๒ ชั่วโมง 

ว ๒.๓ ป ๕/๑  อธิบายการไดยิน

เสียงผานตัวกลางจากหลักฐานเชิง

ประจกัษ 

 การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง โดยอาจ

เปนของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะ

สงผานตัวกลางมายังหู  

ว ๒.๓ ป ๕/๒ ระบุตัวแปร ทดลอง 

และอธิบายลักษณะและ การเกิด

เสียงสูง เสียงต่ํา 

ว ๒.๓ ป ๕/๓ ออกแบบการ

ทดลองและอธิบายลักษณะและ 

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

ว ๒.๓ ป ๕/๔ วัดระดับเสียงโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียง 

 เสียงท่ีไดยินมีระดับสูงต่ําของเสียงตางกัน

ข้ึนกับ ความถ่ีของการสั่นของแหลงกําเนิด

เสียง โดยเม่ือ แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวย

ความถ่ีต่ําจะเกิดเสียงต่ํา แตถาสั่นดวยความถ่ี

สูงจะเกิดเสียงสูง สวน เสียงดังคอยท่ีไดยิน

ข้ึนกับพลังงานการสั่นของ แหลงกําเนิดเสียง 

โดยเม่ือแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวย พลังงาน

มากจะเกิดเสียงดังแตถาแหลงกําเนิดเสียง สั่น

ดวยพลังงานนอยจะเกิดเสียงคอย 



๑๕ 
 

หนวยการเรียนรู/ 

เวลาท่ีใช (ช.ม.) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

ว ๒.๓ ป ๕/๕ ตระหนักในคุณคา

ของความรูเรื่องระดับเสียง โดย

เสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง

และลดมลพิษทางเสียง 

 

 เสียงดังมาก ๆ เปนอันตรายตอการไดยินและ 

เสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญเปนมลพิษ 

ทางเสียง เดซิเบลเปนหนวยท่ีบอกถึงความดัง

ของเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖  

แรง  /๘ ชั่วโมง 

ว ๒.๒ ป ๕/๑  อธิบายวิธีการหา

แรงลัพธของแรงหลายแรงในแนว 

เดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุในกรณีท่ี

วัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

ว ๒.๒ ป ๕/๒ เขียนแผนภาพ

แสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูใน 

แนวเดียวกันและแรงลัพธท่ี

กระทําตอวัตถุ   

ว ๒.๒ ป ๕/๓ ใชเครื่องชั่งสปริง

ในการวัดแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

 

  แรงลัพธเปนผลรวมของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ

โดย แรงลัพธของแรง ๒ แรงท่ีกระทําตอวัตถุ

เดียวกัน จะมีขนาดเทากับผลรวมของแรงท้ัง

สองเม่ือแรงท้ังสองอยูในแนวเดียวกันและมี

ทิศทางเดียวกัน แตจะมีขนาดเทากับผลตาง

ของแรงท้ังสอง เม่ือแรงท้ังสองอยูในแนว

เดียวกันแตมีทิศทางตรงขามกันสําหรับวัตถุท่ี

อยูนิ่งแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคาเปนศูนย   

 การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

สามารถเขียนไดโดยใชลูกศร โดยหัวลูกศร

แสดงทิศทางของแรง และความยาวของ

ลูกศรแสดงขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

ว ๒.๒ ป ๕/๔ ระบุผลของแรง

เสียดทานท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลง 

การเคลื่อนท่ีของวัตถุจาก

หลักฐานเชิงประจักษ 

ว ๒.๒ ป ๕/๕  เขียนแผนภาพ

แสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยู

ในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุ 

 แรงเสียดทานเปนแรงท่ี เ กิด ข้ึนระหว า ง

ผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือตานการเคลื่อนท่ีของ

วัตถุนั้น โดยถาออกแรงกระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่ง

บนพ้ืนผิวหนึ่งใหเคลื่อนท่ีแรงเสียดทานจาก

พ้ืนผิวนั้นก็จะตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุแตถา

วัตถุกําลังเคลื่อนท่ีแรงเสียดทานก็จะทําให

วัตถุนั้นเคลื่อนท่ีชาลงหรือหยุดนิ่ง 



๑๖ 
 

หนวยการเรียนรู/ 

เวลาท่ีใช (ช.ม.) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

ว ๖.๑ ป ๕/๓ ออกแบบและสราง

เ ค รื่ อ ง มื ออย า ง ง า ย ในการวั ด

อุณหภูมิ  ความชื้น  และความกด

อากาศ    

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 

ดาราศาสตรและ

อวกาศ/๖ ชั่วโมง 

ว ๓.๑ ป ๕/๑ เปรียบเทียบความ

แตกตางของดาวเคราะห และดาว

ฤกษจากแบบจําลอง 

 ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟาอยูในอวกาศซ่ึงเปน 

บริเวณท่ีอยูนอกบรรยากาศของโลก มีท้ังดาว

ฤกษ และดาวเคราะหดาวฤกษเปน

แหลงกําเนิดแสง จึงสามารถมองเห็นไดสวน

ดาวเคราะหไมใช แหลงกําเนิดแสง แตสามารถ

มองเห็นไดเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตยตก

กระทบดาวเคราะหแลวสะทอนเขาสูตา 

ว ๓.๑ ป ๕/๒  ใชแผนท่ีดาวระบุ

ตําแหนงและเสนทางการข้ึน และ

ตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา 

และอธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึน

และตกของกลุมดาวฤกษบน

ทองฟาในรอบป       

 การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปรางตาง ๆ     

เกิดจากจินตนาการของผูสังเกต กลุมดาวฤกษ   

ตาง ๆ ท่ีปรากฏในทองฟาแตละกลุมมีดาวฤกษ

แตละดวงเรียงกันท่ีตําแหนงคงท่ีและมีเสนทาง

การข้ึนและตกตามเสนทางเดิมทุกคืน ซ่ึงจะ

ปรากฏตําแหนงเดิม การสังเกตตําแหนงและ

การข้ึนและตกของดาวฤกษและกลุมดาวฤกษ

สามารถทําไดโดยใชแผนท่ีดาวซ่ึงระบุมุมทิศ

และมุมเงยท่ีกลุมดาวนั้นปรากฏ ผูสังเกต

สามารถใชมือในการประมาณคาของมุมเงยเม่ือ

สังเกตดาวในทองฟา 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 

รูจักน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของน้ํา 



๑๘ 
 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหนวยการเรียนรูที่ ๔ 

รูจักน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของน้ํา (จํานวน ๑๔ ช่ัวโมง) 

 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว ๓.๒   

เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบน    

ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว ๓.๒ ป. ๕/๑   เปรียบเทียบปริมาณน้ําในแตละแหลง และระบุปริมาณน้ําท่ีมนุษยสามารถนํามาใช

ประโยชนไดจากขอมูลท่ีรวบรวมได 

ว ๓.๒ ป.๕/๒   ตระหนักถึงคุณคาของน้ําโดยนําเสนอแนวทาง การใชน้ําอยางประหยัดและการ

อนุรักษน้ํา  

ว ๓.๒ ป.๕/๓   สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการหมุนเวียนของน้ําในวัฏจักรน้ํา 

ว ๓.๒ ป.๕/๔   เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็งจากแบบจําลอง 

ว ๓.๒ ป.๕/๕   เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บจากขอมูลท่ีรวบรวมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

 

 

 

 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยการเรียนรูที่ ๔ รูจักน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของน้ํา 

 

โลกปกคลุมดวยน้ํารอยละ ๗๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยูในแหลงน้ําตาง ๆ  

 

แหลงน้ําในธรรมชาติจําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือแหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําใตดิน 

 

แหลงน้ําผิวดิน เชน ทะเล มหาสมุทร บึง แมน้ํา แหลงน้ําใตดิน เชน น้ําในดิน และ น้ําบาดาล 

 

ปริมาณน้ําของโลกเปนน้ําเค็มรอยละ ๙๗.๕  และน้ําจืดรอยละ ๒.๕ ของปริมาณน้ําท้ังหมด 

  

น้ําเค็ม เชน น้ําในมหาสมุทรและทะเล 

 

น้ําจืดมีท้ังน้ําจืดท่ีไมสามารถนํามาใชไดและน้ําจืดท่ีสามารถนํามาใชได 

 

น้ําจืดท่ีไมสามารถนํามาใชได เชน ธารน้ําแข็งและพืดน้ําแช็ง ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว น้ําแข็งใตดิน ความชื้นใน

ดิน ความชื้นในบรรยากาศ น้ําในสิ่งมีชีวิต ซ่ึงคิดเปนรอยละ ๑.๗๕ ของปริมาณน้ําท้ังหมดบนโลก 

 

น้ําจืดท่ีสามารถนํามาใชได เชน น้ําใตดิน ทะเลสาบ บึง แมน้ํา ซ่ีงคิดเปนรอยละ ๐.๗๕ ของปริมาณน้ําท้ังหมด

บนโลก 

 

ถาเรียงลําดับปริมาณน้ําจืดจากมากไปนอย ไดแก ธารน้ําแข็ง และ พืดน้ําแข็ง น้ําใตดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว

และน้ําแข็ง น้ําใตดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน บรรยากาศ บึง แมน้ํา และน้ําในสิ่งมีชีวิต 

ตามลําดับ 

 

น้ําจืดท่ีสามารถนํามาใชไดทันที เชน น้ําในทะเลสาบ บึง แมน้ํา ซ่ึงคิดเปนรอย  ๐.๐๑ ของปริมาณน้ําท้ังหมด

บนโลก ซ่ึงมีปริมาณนอยมากเม่ือเทียบกับน้ําบนโลกท้ังหมด 

 

เราจึงควรใชน้ําอยางประหยัดและอนุรักษน้ํา เพ่ือใหมีน้ําไวใชตลอดไป 



๒๐ 
 

 

นํ้าบนโลกปรากฏในทุกสถานะ ท้ังนํ้าแข็ง นํ้าและไอนํ้าในบรรยากาศ  

 

 

น้ํามีการเปลี่ยนสถานะไปเปนเมฆ หมอก นํ้าคาง และน้ําคางแข็งได 

 

ไอน้ําในอากาศจะควบแนนเปนละอองน้ําเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เชน เกลือ ฝุนละออง ละอองเรณูของ

ดอกไมเปนอนุภาคแกนกลาง เม่ือละอองน้ําจํานวนมากเกาะกลุมรวมกันลอยอยูสูงจากพ้ืนดินมากเรียกวาเมฆ 

แตละอองน้ําท่ีเกาะกลุมรวมกันอยูใกลพ้ืนดินเรียกวาหมอก 

 

ไอน้ําท่ีควบแนนเปนละอองน้ําเกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุใกลพ้ืนดินเรียกวาน้ําคาง ถาอุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ํากวา  

จุดเยือกแข็ง น้ําคางก็จะกลายเปนน้ําคางแข็ง 

 

เม่ือนํ้าเกิดการระเหยกลายเปนไอนํ้าในบรรยากาศ ในสภาวะท่ีเหมาะสมจะควบแนนแลวเปลี่ยนแปลงเปนฝน 

ลูกเห็บและหิมะ ท่ีมีสถานะตาง ๆ ตกลงสูพ้ืนโลกซ่ึงเรียกวาหยาดนํ้าฟา 

 

ฝนเกิดจากละอองน้ําในเมฆท่ีรวมตัวกันจนอากาศไมสามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา 

 

 หิมะเกิดจากไอน้ําในอากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ําแข็งรวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากข้ึนจนเกินกวาอากาศ     

จะพยุงไวจึงตกลงมา 

 

 ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําท่ีเปลี่ยนสถานะเปนน้ําแข็งแลวถูกพายุพัดวนซํ้าไปซํ้ามาในเมฆฝนฟาคะนอง ท่ีมีขนาด

ใหญและอยูในระดับสูงจนเปนกอนน้ําแข็ง ขนาดใหญข้ึนแลวตกลงมา 

 

น้ําสามารถหมุนเวียนไปยังแหลงตาง ๆ ได  

 

การหมุนเวียนของน้ําจากแหลงตาง ๆ เชน น้ําในบรรยากาศ น้ําผิวดิน น้ําใตดิน น้ําท่ีเกิดจากพฤติกรรมการ

ดํารงชีวิตของพืชและสัตว อาจเกิดข้ึนพรอมกันหรือไมพรอมกันก็ได และเวลาในการหมุนเวียนกลับมานั้น    

ไมแนนอน  

 

การหมุนเวียนของน้ําจากแหลงตาง ๆ นั้นจะมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงซํ้า ๆ และตอเนื่องเปนวัฏจักร 

 

 



๒๑ 
 

 

 

 

โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ ๔ รูจักน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของน้ํา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูที่ ๔ 

รูจักน้ํา และการ

เปลี่ยนแปลงของน้ํา 

(๑๔ ช่ัวโมง) 

หนวยยอยท่ี ๑ 

(นํ้าบนโลก)  

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๒.๑ 

(การเกิดเมฆ หมอก นํ้าคางและ

นํ้าคางแข็ง) 

 (๔ ช่ัวโมง) 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๒ 

(วัฏจักรนํ้า) 

 (๓ ช่ัวโมง) 

 

 

หนวยยอยท่ี ๒ 

(การเปลีย่นแปลงของนํ้า)  

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๒ 

(การประหยัดและการอนุรักษนํ้า) 

 (๒ ช่ัวโมง) 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๒.๒ 

(การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ) 

 (๒ ช่ัวโมง) 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๑ 

(นํ้าบนโลก) 

 (๓ ช่ัวโมง) 

 

 



๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยยอยท่ี ๑  

น้ําบนโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

 

 

หนวยยอยท่ี ๑  น้ําบนโลก 

         หนวยการเรียนรูท่ี ๔          ช่ือหนวย  รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา 

       จํานวนเวลาเรียน  ๕ ช่ัวโมง                           จํานวนแผนการจัดการเรียนรู   ๒ แผน 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญของหนวย 

น้ําท้ังหมดของโลกประกอบไปดวยน้ําจืดและน้ําเค็ม ซ่ึงอยูในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน และแหลง

อ่ืน ๆ ปริมาณของน้ําเค็มและน้ําจืดแตกตางกันมาก โดยปริมาณน้ําจืดท่ีมนุษยนํามาใชไดทันทีมีปริมาณนอย

มาก จึงควรใชน้ําอยางประหยัดและรวมกันอนุรักษน้ํา 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ว ๓.๒   

เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก  และบน   

ผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว ๓.๒ ป. ๕/๑   เปรียบเทียบปริมาณน้ําในแตละแหลง และระบุปริมาณน้ําท่ีมนุษยสามารถนํามาใช

ประโยชนไดจากขอมูลท่ีรวบรวมได 

ว ๓.๒ ป. ๕/๒ ตระหนักถึงคุณคาของน้ําโดยนําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางประหยัดและการ

อนุรักษน้ํา    

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

 

 

 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยท่ี ๑ น้ําบนโลก 

 

 

โลกปกคลุมดวยน้ํารอยละ ๗๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยูในแหลงน้ําตาง ๆ  

 

แหลงน้ําในธรรมชาติจําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือแหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําใตดิน 

 

แหลงน้ําผิวดิน เชน ทะเล มหาสมุทร บึง แมน้ํา แหลงน้ําใตดิน เชน น้ําในดิน และ น้ําบาดาล 

 

ปริมาณน้ําของโลกเปนน้ําเค็มรอยละ ๙๗.๕  และน้ําจืดรอยละ ๒.๕ ของปริมาณน้ําท้ังหมด 

  

น้ําเค็ม เชน น้ําในมหาสมุทรและทะเล 

 

น้ําจืดมีท้ังน้ําจืดท่ีไมสามารถนํามาใชไดและน้ําจืดท่ีสามารถนํามาใชได 

 

น้ําจืดท่ีไมสามารถนํามาใชได เชน ธารน้ําแข็งและพืดน้ําแช็ง ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว น้ําแข็งใตดิน ความชื้นใน

ดิน ความชื้นในบรรยากาศ น้ําในสิ่งมีชีวิต ซ่ึงคิดเปนรอยละ ๑.๗๕ ของปริมาณน้ําท้ังหมดบนโลก 

 

น้ําจืดท่ีสามารถนํามาใชได เชน น้ําใตดิน ทะเลสาบ บึง แมน้ํา ซ่ีงคิดเปนรอยละ ๐.๗๕ ของปริมาณน้ําท้ังหมด

บนโลก 

 

ถาเรียงลําดับปริมาณน้ําจืดจากมากไปนอย ไดแก ธารน้ําแข็ง และ พืดน้ําแข็ง น้ําใตดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว

และน้ําแข็ง น้ําใตดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน บรรยากาศ บึง แมน้ํา และน้ําในสิ่งมีชีวิต 

ตามลําดับ 

 

น้ําจืดท่ีสามารถนํามาใชไดทันที เชน น้ําในทะเลสาบ บึง แมน้ํา ซ่ึงคิดเปนรอย  ๐.๐๑ ของปริมาณน้ําท้ังหมด

บนโลก ซ่ึงมีปริมาณนอยมากเม่ือเทียบกับน้ําบนโลกท้ังหมด 

 



๒๕ 
 

เราจึงควรใชน้ําอยางประหยัดและอนุรักษน้ํา เพ่ือใหมีน้ําไวใชตลอดไป 
 

 

 

โครงสรางของหนวยยอยท่ี ๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรู ช่ือหนวยยอย จํานวนแผน ช่ือแผนการจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 

รูจักน้ํา และการ

เปลี่ยนแปลงของน้ํา 

หนวยยอยท่ี ๑ 

น้ําบนโลก 

๓ 

 

 

๑.๑ น้ําบนโลก ๓ 

๑.๒ การประหยัดและการ

อนุรักษน้ํา 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

 

 

 

 

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แหลงน้ําบนโลก                 เวลา  ๓  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  สาระสําคัญของแผน 

     น้ําท้ังหมดของโลกแบงเปนน้ําจืดและน้ําเค็ม ซ่ึงอยูในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน และแหลงอ่ืน ๆ 

ปริมาณของน้ําเค็มและน้ําจืดแตกตางกันมาก โดยปริมาณน้ําจืดท่ีมนุษยนํามาใชไดทันทีมีปริมาณนอยมาก 

๒.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา) 

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

 ๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

 โลกปกคลุมดวยน้ํารอยละ ๗๐ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีท้ังน้ําจืดและน้ําเค็มซ่ึงอยูในแหลงน้ําตาง ๆ ท้ัง

แหลงน้ําผิวดิน เชน ทะเล มหาสมุทร บึง แมน้ํา และแหลงน้ําใตดิน เชน น้ําในดิน และน้ําบาดาล น้ําท้ังหมด

ของโลกแบงเปนน้ําเค็มประมาณรอยละ ๙๗.๕ ซ่ึงอยูในมหาสมุทร และแหลงน้ําอ่ืน ๆ และท่ีเหลืออีก

ประมาณรอยละ ๒.๕ เปนน้ําจืด ถาเรียงลําดับปริมาณน้ําจืดจากมากไปนอยจะเปนดังนี้ ธารน้ําแข็งและพืด

น้ําแข็ง น้ําใตดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ําแข็งใตดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน บรรยากาศ บึง 

แมน้ํา และน้ําในสิ่งมีชีวิต  

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

จุดประสงคดานความรู 

  ๑.  บอกปริมาณน้ําบนโลกจากแผนท่ีโลก 

๒.  เปรียบเทียบสัดสวนของน้ําบนโลกและระบุปริมาณน้ําท่ีมนุษยนํามาใชประโยชนได 

๓.  ยกตัวอยางแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน 

จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

๑. การใชจํานวน 

๒. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

จุดประสงคดานคุณธรรม   

๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน  

๒. ซ่ือสัตยตอตนเอง  



๒๗ 
 

๓. ใฝเรียนรู  

     ๔. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

 

 ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑) การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

              การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔-๕ คน  

๒) การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

๒.๑  แผนท่ีโลกในตารางหนวย  ๑ แผน/คู โดยครูอาจถายเอกสารให 

  เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

๒.๒  ขวด ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร  ๓ ขวด/กลุม 

   ๒.๓  กระบอกตวง ๑๐ ลูกบาศกเซนติเมตร  ๑ กระบอก/กลุม 

๒.๔  บีกเกอร ๕๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร   ๑ ใบ/กลุม 

๒.๕  ลูกโลก    ๑  ลูก/หอง 

            ๒.๖  รูปแหลงน้ําตาง ๆ    ๑  ชุด/หอง 

                ๒.๗  อุปกรณเชื่อมตออินเทอรเนตเพ่ือใหนักเรียนสืบคนขอมูลเก่ียวกับตัวอยางของแหลงน้ําผิว

ดินและแหลงน้ําใตดิน     ๑ เครื่อง/กลุม 

๓) เตรียมใบงาน ใบความรู (ถามี) 

 ๓.๑  ใบงาน ๐๑ แหลงน้ําบนโลก  

๓.๒  ใบความรู เรื่องปริมาณน้ําบนโลก 

๓.๓  ใบความรู เรื่องแหลงน้ําในธรรมชาติ 

๓.๔  ใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องแหลงน้ําบนโลก 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

๑) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑ สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒ การตอบคําถามในแบบฝกหัด 

๑.๓ สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๔ สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

 ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

   ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน  แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %          ได   ๓  คะแนน 



๒๘ 
 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได   ๑  คะแนน 

๒.๒  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %          ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได   ๑  คะแนน 

 

๒.๓  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ)  

แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %          ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได   ๑  คะแนน 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัดกอนเรียน หลังเรียน 

  ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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



๒๙ 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา           เรื่อง น้ําบนโลก                  เวลา  ๓  ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร         ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับแหลงน้ําบนโลก   

ข้ันสอน 

 รวมกันทํากิจกรรมท่ี ๑ น้ําบนโลกอยูท่ีไหนบาง 

 ทําใบงาน ๐๑ แหลงน้ําบนโลก 

 อานใบความรู เรื่องปริมาณน้ําบนโลกและเรื่องแหลงน้ําในธรรมชาติ  

 อภิปรายและสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน                               

ข้ันสรุป 
 รวมกันสรุปเก่ียวกับปริมาณน้ําบนโลก แหลงน้ําบนผิวดินและแหลงน้ําใตดิน 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องแหลงน้ําบนโลก 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

 



๓๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                     เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

       โลกปกคลุมดวยน้ํ า

ร อ ย ล ะ  ๗ ๐  ข อ ง พ้ื น ท่ี

ท้ั งหมด  มี ท้ั งน้ํ า จื ดและ

น้ําเค็มซ่ึงอยูในแหลงน้ําตาง 

ๆ ท้ังแหลงน้ําผิวดิน เชน 

ทะเล มหาสมุทร บึง แมน้ํา 

และแหลงน้ําใตดิน เชน น้ํา

ในดิน และน้ําบาดาล น้ํา

ท้ังหมดของโลกแบงเปน

น้ํ า เ ค็มประมาณร อยละ 

๙๗.๕ ซ่ึงอยูในมหาสมุทร 

และแหลงน้ําอ่ืน ๆ และท่ี

เหลืออีกประมาณรอยละ 

๒ . ๕  เ ป น น้ํ า จื ด  ถ า

เรียงลําดับปริมาณน้ํ าจืด

จากมากไปนอยจะเปนดังนี้ 

ธารน้ําแข็งและพืดน้ําแข็ง 

กิจกรรมการเรียนรู   (๓ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑. ครูอาจใหนักเรียนดูลูกโลก และตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียน โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

    ๑.๑ พ้ืนผิวท้ังหมดของโลกมีน้ําปกคลุมอยูเทาใด   

    ๑.๒ เม่ือใหน้ําท้ังหมดบนโลกแบงออกเปน ๑๐๐ สวน  จะเปนน้ําเค็มและน้ําจืดก่ีสวน  

นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง และครูเขียนคําตอบไวบนกระดาน 

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๒. ครูใหนักเรียนแตละกลุมทําใบกิจกรรมท่ี ๑ น้ําบนโลกอยูท่ีไหนบาง โดยครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรม และ

จุดประสงคขอท่ี ๑  ในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๓ จากนั้นครูใชคําถามในการอภิปราย 

    ๒.๑  กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (ปริมาณน้ําบนโลกจากแผนท่ีโลก) 

    ๒.๒  นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (วิธีการสํารวจ) 

     ๒.๓  เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (บอกปริมาณน้ําบนโลกจากแผนท่ีโลก) 

๓. ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๓  ขอ ๑-๒ โดยครูใชวิธีการสอนอานตามความเหมาะสม

กับความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความเขาใจในการทํากิจกรรมทีละข้ันตอนโดยอาจใชคําถาม

ดังนี้ 

๓.๑ ข้ันตอนแรกนักเรียนตองทําอยางไร (สังเกตพ้ืนท่ีโลกในตารางหนวย ๑๓๒ ชอง)  

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑.  แผนท่ีโลกในตารางหนวย 

๒.  ขวด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก

เซนติเมตร 

๓.  กระบอกตวง 

๔.  บกีเกอร ๕๐๐ ลูกบาศก

เซนติเมตร 

๕.  ลูกโลก   

๖.  รูปแหลงน้ําตาง ๆ  

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การบันทึกผลการทํา

กิจกรรม 

ในใบกิจกรรม 

  ๒. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

 

 

 



๓๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                     เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

น้ําใตดิน ชั้นดินเยือกแข็งคง

ตั ว แ ล ะ น้ํ า แ ข็ ง ใ ต ดิ น 

ทะเลสาบ ความชื้นในดิน 

ความชื้นในบรรยากาศ บึง 

แมน้ํา และน้ําในสิ่งมีชีวิต  

 

จุดประสงคดานความรู 

๑. บอกปริมาณน้ําจากแผนท่ี

โลก 

๒. เปรียบเทียบสัดสวนของ

น้ําบนโลก 

๓. ระบุปริมาณน้ําท่ีมนุษย

นํามาใชประโยชนได 

๔. อภิปรายและยกตัวอยาง

แหลงน้ําผิวดินและแหลง

น้ําใตดิน 

 

๓.๒ ในตารางหนวย ๑๓๒ ชอง พ้ืนดินและพ้ืนน้ําใชสีอะไรแทน (ใชสีเขียวแทนพ้ืนดินและสีฟาแทนพ้ืน

น้ํา) ครูใหนักเรียนสังเกตชองท่ีมีสีไมเต็มชองใหนําไปรวมกับชองอ่ืนแลวนับเปน ๑ ชองโดยประมาณ 

๔. ครูถามนักเรียนเก่ียวกับวิธีหาคารอยละวาทําไดหรือไม และทําอยางไร (ทําได เชน การหาคารอยละของ

จํานวนพ้ืนดินในแผนท่ีโลก ทําไดโดยนําคาจํานวนชองของพ้ืนดินท่ีนับไดคูณดวย ๑๐๐ แลวหารดวย ๑๓๒ 

หากมีทศนิยม นักเรียนปรบัเปนจํานวนเต็ม) ครูอาจอนุญาตใหนักเรียนใชเครื่องคิดเลขได 

๕. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและบันทึกผลการทํากิจกรรม

ลงในใบงาน ๐๑ แหลงน้ําบนโลก หนา ๔ 

๖. หลังจากท่ีนักเรียนทําใบงาน ๐๑ หนา ๔ แลว ครูใหนักเรียนนําเสนอ ครูจดคําตอบของนักเรียนท้ังหองบน

กระดาน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคารอยละท่ีหาไดวาเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม และ

ถาไดคาไมเทากัน เปนเพราะเหตุใด 

๗. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

    ๗.๑ นับจํานวนพ้ืนดินไดประมาณก่ีชองและคิดเปนรอยละเทาใด (ได ๓๙ ชองโดยประมาณ คิดเปน 

๒๙.๕๔ หรือ รอยละ ๓๐) 

    ๗.๒ นับจํานวนพ้ืนน้ําไดประมาณก่ีชองและคิดเปนรอยละเทาใด (ได ๙๓ ชองโดยประมาณ คิดเปน 

๗๐.๔๕ หรือรอยละ ๗๐) 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๖. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา เม่ือแบงน้ําออกเปน ๑๐๐ สวนจะเปนพ้ืนน้ําประมาณ ๗๐ 

สวน   

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามใน

แบบฝกหัด 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการ   

ทางวิทยาศาสตรในการทํา

กิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 

๑. การตอบคําถามใน

แบบฝกหัดไดถูกตองดวย

ตนเอง 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 

๒.  มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได ๓  คะแนน 



๓๒ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                     เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑.  การใชจํานวน 

๒.  การตีความหมายขอมูล

และการลงขอสรุป 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน 

๒. ซ่ือสัตยตอตนเอง 

๓. ใฝเรียนรู 

๔. มีความสามัคคี ชวยเหลือ

ในการทํางานกลุมรวมกัน 

 

 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๗. ครูนํารูปแหลงน้ําตาง ๆ เชน ทะเล ลําธาร แมน้ํา แลวตรวจสอบความรูเดิมโดยใชแนวคําถามดังนี้ 

    ๗.๑ แหลงน้ําแตละแหลงเปนน้ําจืดหรือน้ําเค็ม 

    ๗.๒ ปริมาณน้ําบนโลกมีปริมาณน้ําจืดและปริมาณน้ําเค็มเทากันหรือไม อยางไร 

    ๗.๓ ปริมาณน้ําบนโลกท่ีเรานํามาใชไดเปนน้ําจืดหรือน้ําเค็ม และมีปริมาณเทาไร 

นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง และครูเขียนคําตอบไวบนกระดาน 

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๘. ครูใหนักเรียนแตละกลุมทําใบกิจกรรมท่ี ๑ น้ําบนโลกอยูท่ีไหนบาง โดยครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรม และ

จุดประสงคขอท่ี ๒ จากนั้นครูใชคําถามในการอภิปรายดังตอไปนี้ 

   ๘.๑  กิจกรรมนี้นกัเรียนจะไดเรยีนเรื่องอะไร (สัดสวนของน้ําบนโลกและปริมาณน้ําท่ีมนุษยนํามาใช

ประโยชนได) 

   ๘.๒  นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การอานขอมูล) 

    ๘.๓  เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (เปรียบเทียบสัดสวนของน้ําบนโลก และระบุปริมาณน้ําท่ีมนุษย

นํามาใชประโยชนได) 

๙. ครูใหนักเรียนอานวิธีทํา ขอ ๓-๖ ในกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๓ จากนั้นครูใชคําถามในการอภิปรายดังตอไปนี้ 

    ๙.๑ ในรูปท่ี ๒  มีขวดท้ังหมดก่ีขวด (๑๐๐ ขวด) 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  % ได ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %   ได  ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  % ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %   ได  ๑  คะแนน 

 



๓๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                     เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๙.๒ แตละขวดสีเหมือนกันหรือไม อยางไร (สีไมเหมือนกัน สีฟาแทนน้ําเค็มบนโลก สีน้ําเงินแทนน้ําจืดบน

โลก) 

๙.๓ บีกเกอรมีปริมาตรเทาใด (๕๐๐ ลูกบาศกเชนติเมตร) 

๙.๔ ถาตองการน้ํา ๒,๕๐๐ ลูกบาศกเชนติเมตร ตองใชบีกเกอรตวงก่ีครั้ง (๕ ครั้ง)  

๙.๕ ตองใสน้ํา ๒,๕๐๐ ลูกบาศกเชนติเมตร ลงในขวดอยางไร (ใสน้ํา ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ลงใน

ขวดขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร จํานวน ๒ ขวด และใสน้ํา ๕๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ลงใน

ขวดใบท่ี ๓) 

๙.๖ หาคารอยละของปริมาณน้ําจืดจากปริมาณน้ําท้ังหมดอยางไร (นําคาปริมาณน้ําจืด ๒,๕๐๐ มาคูณ

ดวย ๑๐๐ แลวหารดวยปริมาณน้ําท้ังหมด ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร จะไดคําตอบเปน    

รอยละ) 

๙.๗ จากนั้นตวงน้ําอยางไรตอ (ตวงน้ําจํานวน ๗๕๐ ลูกบาศกเซนติเมตรออกมาจากน้ํา ๒,๕๐๐ 

ลูกบาศกเซนติเมตร) 

๙.๘ และสุดทายตวงน้ําอยางไร (ตวงน้ําจํานวน ๑๐ ลูกบาศกเซนติเมตรออกมาจากน้ํา ๗๕๐ ลูกบาศก

เซนติเมตร) 

๙.๙ เม่ือนักเรียนตวงน้ําและหาคารอยละปริมาณน้ําแตละครั้งเทียบกับปริมาณน้ําท้ังหมดแลว นักเรียน

ตองทําอะไรตอ (นําขอมูลท่ีไดเทียบกับขอมูลในใบความรูเรื่องปริมาณน้ําบนโลก แลวเติมขอมูลลง

ในใบงานหนา ๖ ใหสมบรูณ) 

 



๓๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                     เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๐. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและบันทึกผลการทํากิจกรรม

ลงในใบงาน ๐๑ แหลงน้ําบนโลกหนา ๖ 

๑๑. นักเรียนอานใบความรูเรื่องปริมาณน้ําบนโลก โดยครูใชวิธีการอานในใจ ครูเปด AR เสริมความรูให

นักเรียนชม จากนั้นครูถามคําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจดังนี้ 

๑๑.๑  เม่ือเปรียบน้ําของโลกท้ังหมดเปน ๑๐๐ สวน จะเปนน้ําเค็มก่ีสวนและน้ําจืดก่ีสวน (น้ําเค็ม 

๙๗.๕ สวน น้ําจืด ๒.๕ สวน) 

๑๑.๒ น้ํา ๒,๕๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรแทนปริมาณน้ําอะไร (ปริมาณน้ําจืด) 

๑๑.๓ น้ําจืดพบท่ีใดบาง (เชน ธารน้ําแข็ง พืดน้ําแข็ง ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว น้ําแข็งใตดิน ความชื้นในดิน 

ความชื้นในบรรยากาศ น้ําในสิ่งมีชีวิต น้ําใตดิน ทะเลสาบ บึง แมน้ํา) 

๑๑.๔ น้ําจืดท่ีไมสามารถนํามาน้ํามาใชไดพบท่ีไหนบาง (เชน ธารน้ําแข็ง พืดน้ําแข็ง ชั้นดินเยือกแข็งคง

ตัว น้ําแข็งใตดิน ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ น้ําในสิ่งมีชีวิต) 

๑๑.๕ น้ําจืดท่ีสามารถนําน้ํามาใชไดพบท่ีไหนบาง (น้ําใตดิน ทะเลสาบ บึง แมน้ํา) 

๑๑.๖ เราสามารถนําน้ําจืดท้ังหมดมาใชไดทันทีท้ังหมดหรือไม อยางไร (ไม เพราะจะมีน้ําท่ีใชไดทันที 

กับท่ีไมสามารถนํามาใชไดทันที) 

๑๑.๗ น้ํา ๑๐ ลูกบาศกเซนติเมตรจากปริมาณน้ํา ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร เปนตัวแทนของน้ํา

อะไร และคิดเปนรอยละเทาใดจากปริมาณน้ําบนโลกท้ังหมด (น้ําจืดท่ีสามารถนําน้ํามาใชไดทันที 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๑ ของปริมาณน้ําบนโลกท้ังหมด) 



๓๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                     เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๑.๘ นักเรียนคิดวาน้ําจืดท่ีมนุษยสามารถนํามาใชไดมีปริมาณมากหรือนอยเม่ือเทียบกับปริมาณน้ํา

ท้ังหมดของโลก (น้ําจืดท่ีมนุษยสามารถนํามาใชไดมีปริมาณนอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณน้ํา

ท้ังหมดของโลก)    

๑๑.๙ น้ําจืดในแหลงใดมีปริมาณมากท่ีสุด และนอยท่ีสุด ตามลําดับ (ธารน้ําแข็งและพืดน้ําแข็งมีปริมาณ 

มากท่ีสุด และน้ําในสิ่งมีชีวิตมีปริมาณนอยท่ีสุด) 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวา ปริมาณน้ําจืดคิดเปนรอยละ ๒.๕ จากปริมาณน้ําบนโลกท้ังหมด 

และปริมาณน้ําจืดท้ังหมดนี้ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดท้ังหมด เพราะสวนใหญเปนธารน้ําแข็งและ

พืดน้ําแข็ง น้ําแข็งใตดิน ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ และน้ําในสิ่งมีชีวิต รอยละ ๑.๗๕ และ

เปนน้ําท่ีไมสามารนําน้ํามาใชไดทันที เชน น้ําใตดิน รอยละ ๐.๗๕ เปนน้ําจืดท่ีสามารถนํามาใชไดทันที

รอยละ ๐.๐๑ และถาเรียงลําดับปริมาณน้ําจืดจากมากไปนอยจะเปนดังนี้ ธารน้ําแข็งและพืดน้ําแข็ง น้ํา

ใตดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ําแข็งใตดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน บรรยากาศ บึง 

แมน้ํา และน้ําในสิ่งมีชีวิต 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๓. ครนูําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนแขงกันบอกชื่อแหลงน้ําท่ีนักเรียนรูจัก ครูเขียนชื่อแหลงน้ําท่ีนักเรียน

บอกบนกระดาน  หลังจากนั้นครูถามวาแหลงน้ําท่ีนักเรียนบอกนั้นมีลักษณะอยางไร 



๓๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                     เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๑๔. ครูใหนักเรียนแตละกลุมทําใบกิจกรรมท่ี ๑ น้ําบนโลกอยูท่ีไหนบาง (ตอ) โดยครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรม 

และจุดประสงคขอท่ี ๓   

   ๑๔.๑  กิจกรรมนีน้ักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (แหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน) 

   ๑๔.๒  นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (สืบคนขอมูล) 

    ๑๔.๓  เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (อภิปรายและยกตัวอยางแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน) 

๑๕. ครูใหนักเรียนอานวิธีทํา ขอ ๗ ในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๓ จากนั้นครูใชคําถามในการอภิปรายเพ่ือให

นักเรียนเขาใจรวมกันวาตองอานใบความรูเรื่องแหลงน้ําในธรรมชาติ  แลวสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมตัวอยาง

แหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน  

๑๖. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมแลว ครูใหนักเรียนอานใบความรูโดยครูใชวิธีการอานในใจ 

จากนั้นครูอาจแบงงานใหนักเรียนไปสืบคนขอมูล ซ่ึงครูอาจเตรียมอุปกรณท่ีเชื่อมตออินเทอรเนตไว และ

แนะนําการสืบคนใหกับนักเรียน เม่ือไดขอมูลแลวใหนํามาบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน ๐๑ 

แหลงน้ําบนโลก หนา ๑๐ 

๑๗. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังนี้ 

๑๗.๑ นักเรียนคิดวาแหลงน้ําในธรรมชาติเกิดข้ึนไดอยางไร (ฝนตกลงสูพ้ืนโลกแลวสะสมบนผิวดินและใต

ดิน) 

๑๗.๒ แหลงน้ําในธรรมชาติแบงตามแหลงท่ีอยูไดก่ีประเภท อะไรบาง (แบงได ๒ ประเภท คือแหลงน้ํา

ผิวดินและแหลงน้ําใตดิน) 



๓๗ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ น้ําบนโลก 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                     เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๗.๓ เม่ือฝนตกสูพ้ืนโลก  ทําใหเกิดแหลงน้ําผิวดินไดอยางไร (ฝนบางสวนไหลตามผิวดินแลวสะสม

อยูบนผิวดิน) 

 ๑๗.๔  ตัวอยางแหลงน้ําผิวดินไดแกอะไรบาง (หวย หนอง คลอง บึง แมน้ํา ทะเล มหาสมุทร) 

๑๗.๕  เม่ือฝนตกสูพ้ืนโลกทําใหเกิดแหลงน้ําใตดินไดอยางไร (ฝนบางสวนไหลตามผิวดินแลวสะสมอยู

ในดินและบางสวนซึมผานชั้นดินและชั้นหินใตดิน  แลวรวมตัวกันตามชองวางหรือรอยแตกใน

ชั้นหิน) 

 ๑๗.๖  ตัวอยางแหลงน้ําใตดินไดแกอะไรบาง (น้ําบาดาล น้ําบอ) 

 ๑๗.๗  หากจะนําน้ําใตดินมาใชตองทําอยางไร (ตองขุดหรือเจาะลงใตดิน)  

๑๘. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๑๐-๑๑ 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๙. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา แหลงน้ําตามธรรมชาติเกิดจากน้ําฝนท่ีตกลงสูพ้ืนโลกแลว

สะสมบนดินและใตดิน สามารถจําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือแหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําใตดิน 

๒๐. นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องแหลงน้ําบนโลก  หนา ๑๒ – ๑๓ 

 

 

 
 

 
๑  

 



๓๘ 
 

 
  

แบบประเมินดานคุณธรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑  น้ําบนโลก 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี………………….... วัน ……………..……... เดอืน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........…… 

เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

ท่ี ลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได 
เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน                                                                                             

๒. ซ่ือสัตยตอตนเอง    

๓. ใฝเรียนรู    

๔. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

 

 รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %     ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %      ได   ๑  คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 
  

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑  น้ําบนโลก 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การใชจํานวน  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การใชจํานวน สามารถนับจํานวนชองและ

ห า ร อ ย ล ะขอ ง พ้ื น ท่ี แ ล ะ

ปริมาณน้ําจืดประเภทตาง ๆ 

เม่ือเทียบกับปริมาณน้ําบน

โลกท้ังหมดไดถูกตอง ดวย

ตนเอง 

สามารถนับจํานวนชองและหา

รอยละของพ้ืนท่ีและปริมาณ

น้ํ าจืดประเภทตาง ๆ เ ม่ือ

เทียบกับปริมาณน้ําบนโลก

ท้ังหมดไดถูกตอง โดยการ

ช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนับจํานวนชอง

และหารอยละของพ้ืนท่ีและ

ปริมาณน้ําจืดประเภทตาง ๆ 

เม่ือเทียบกับปริมาณน้ําบน

โลกท้ังหมดได แมจะไดรับ

คําแนะนําจากผูอ่ืน 

การตีความหมาย

ขอมูลและการลง

ขอสรุป 

 

สามารถอธิบายสัดสวนของ

น้ําบนโลก และตีความหมาย

ไดวาน้ําจืดท่ีมนุษยสามารถ

นําไปใชไดมีปริมาณนอยมาก

เม่ือเทียบกับน้ําท้ังหมดบน

โลก ดวยตนเอง 

สามารถอธิบายสัดสวนของน้ํา

บนโลก และตีความหมายได

ว าน้ํ า จื ด ท่ีมนุษย ส ามารถ

นําไปใชไดมีปริมาณนอยมาก

เม่ือเทียบกับน้ํา ท้ังหมดบน

โลก โดยการช้ีแนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถอธิบายสัดสวน

ข อ ง น้ํ า บ น โ ล ก  แ ล ะ

ตีความหมายไดวาน้ําจืดท่ี

มนุษยสามารถนําไปใชไดมี

ปริมาณนอยมากเม่ือเทียบ

กับน้ําท้ังหมดบนโลก  แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืน 
 

 

 



๔๐ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๔๑ 
 

 
  

 

 

 

๓๙ 

 

 

๒๙.๕๕ 

 

 

๗๐.๔๕ 

 

 

๙๓ 

 

 



๔๒ 
 

 
  

๙๗.๕ 

 

 

๒.๕ 

 

 



๔๓ 
 

 
  

 
 

 

 

๐.๗๕ 

 

 
   จืดท่ีสามารถ

นํามาใชได 

 

 

            จืดท่ีไมสามารถ       

นํามาใชไดทันที 

 
๒.๕ 

 

 

             จืดท่ีไมสามารถนําน้ํา

มาใชได 

 

   จืดท่ีสามารถ

นํามาใชไดทันที 

 
๐.๗๕ 

 

 

๑.๗๕ 

 

 

  ๐.๗๔ 

 

 

๐.๐๑ 

 

 



๔๔ 
 

 
  

 

 
 

                                    มหาสมุทร  ทะเล  บึง แมน้ํา 

 

                                   น้ําบาดาล 

 

รอยละ ๗๐  

 

 ๐.๗๕ 

 

 เพราะน้ําท่ีมีอยูสวนมากเปนน้ําทะเลซ่ึงเปนน้ําเค็ม และน้ําจืดท่ีมีอยูก็เปน

ธารน้ําแข็งและพืดน้ําแข็ง  

 

 



๔๕ 
 

 
  

 

 

มี ๒ ประเภท คือ แหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ําใตดิน 

แตกตางกันคือ แหลงน้ําผิวดินมีน้ําสะสมอยูบนผิวดิน  สวนแหลงน้ําใตดินมีน้ํา

สะสมอยูในดินและบางสวนซึมผานช้ันดินและหิน 

 

 
ผิวโลกสวนใหญปกคลุมดวยน้ํา โดยน้ําสวนใหญเปนน้ําเค็ม น้ําจืดท่ีมนุษย

นํามาใชไดมีปริมาณนอยมาก 

 

 



๔๖ 
 

 
  

 
 

 

   ๒ 

 

 

       ๗ 

 

 

     ๓ 

 

 
       ๑ 

 

 

   ๖ 

 

 

      ๑๐ 

 

 

    ๙ 

 

 
       ๘ 

 

 

     ๔ 

 

 

      ๕ 

 



๔๗ 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

ปริมาณน้ําบนโลก

น้ําเค็ม น้ําจืดที่ไมสามารถใชได น้ําจืดที่ไมสามารถใชไดทันที น้ําจืดที่สามารถใชไดทันที

นักเรียนสามารถทํารูปแบบอ่ืนได ครูพิจารณาความ

ถกูตอ้ง 



๔๘ 
 

 
  

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 
    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ การประหยัดและการอนุรักษน้ํา                เวลา  ๒  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. สาระสําคัญของแผน 

เราควรประหยัดและอนุรักษน้ําเพ่ือใหมีน้ําไวใชประโยชนไดนาน  ๆ 

๒. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

น้ําจืดท่ีมนุษยนํามาใชไดมีปริมาณนอยมาก จึงควรใชน้ําอยางประหยัดและรวมกันอนุรักษน้ํา เพ่ือใหมีน้ําไวใช

ประโยชนไดนาน ๆ  

     ๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

   ๑. นําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางประหยัด 

  ๒. นําเสนอแนวทางการอนุรักษน้ํา 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. การลงความเห็นจากขอมูล 

๒. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

  จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒. ใฝเรียนรู  

๓. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

      การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ ๔ คน  

 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

 คอมพิวเตอร สมารตไฟนหรือแท็บเล็ต  ๑ เครื่อง/กลุม 

ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

   - 

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 



๔๙ 
 

 
  

๓.๑  ใบงาน ๐๑ การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

๓.๒  ใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการประหยัดและการอนุรักษน้ํา  

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในขณะทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

 ๒.๓)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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



 
 

 
  

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑.๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             เรื่อง การประหยัดและการอนุรักษน้ํา                                        เวลา ๒ ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                        รายวิชาวิทยาศาสตร                     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยการถามคําถาม 

ข้ันสอน  รวมกันทํากิจกรรมท่ี ๑ ใชน้ําอยางประหยัดและอนุรักษน้ําไดอยางไร  

 สืบคนขอมูลและอภิปรายวิธีการใชน้ําอยางประหยัด 

 สืบคนขอมูลเก่ียวกับสาเหตุท่ีทําใหแหลงน้ําเสียหรือเสื่อมโทรม 

 ทําใบงาน ๐๑  การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

ข้ันสรุป  รวมกันสรุปเก่ียวกับวิธีการใชน้ําอยางประหยัด 

 รวมกันสรุปเก่ียวกับแนวทางการแกไขหรืออนุรักษน้ํา 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด  เรื่องการประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

การวัดและประเมินผล  ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

 

 

 



 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา            หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                                                เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                           รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

น้ําจืดท่ีมนุษยนํามาใช

ไดมีปริมาณนอยมาก จึงควรใช

น้ําอยางประหยัดและรวมกัน

อนุรักษน้ํา เพ่ือใหมีน้ําไวใช

ประโยชนไดนาน ๆ  

 

จุดประสงคดานความรู 

๑. นําเสนอแนวทางการใชน้ํา

อยางประหยัด 

๒. นําเสนอแนวทางการ

อนุรักษน้ํา 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

กิจกรรมการเรียนรู (๒  ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑. ครูนําเขาสูบทเรียนเพ่ือตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับการใชน้ําอยางประหยัด โดยใช

คําถาม เชน 

๑.๑ ในชีวิตประจําวันของเรามีกิจกรรมใดบางท่ีตองใชน้ํา (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

๑.๒ เรามีวิธีการประหยัดน้ําไดอยางไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๒. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ – ๕ คน 

๓. ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรม และจุดประสงค หนาท่ี ๑๕ และตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

เก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียนในกิจกรรมนี้โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

    ๓.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (แนวทางการใชน้ําอยางประหยัดและการอนุรักษน้ํา) 

๓.๒ นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสืบคนขอมูล) 

๓.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถนําเสนอแนวทางการใชน้ําอยางประหยัดและ   

อนุรักษน้ํา) 

๔. ครูชวนนักเรียนทํากิจกรรม โดยใหนักเรียนอานวิธีทํา ตอนท่ี ๑ ขอท่ี ๑ – ๔  หนา ๑๕ แลวตรวจสอบ

ความเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรม 

ส่ือ /แหลงเรียนรู 

คอมพิวเตอร สมารตโฟน  

หรือแท็บเล็ต 

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การบันทึกผลการทํากิจกรรม    

ในใบงาน 

๒. การทําแบบฝกหัด 

วิธีการประเมิน 

๑. ประเมินผลจากการตอบคําถาม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัด  

๔. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

 

 



 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา            หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                                                เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                           รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๒. การตีความหมายขอมูล

และการลงขอสรุป 

 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

 ๑. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน  

 ๒. ใฝเรียนรู  

 ๓. มีความสามัคคี ชวยเหลือ

ในการทํางานกลุมรวมกัน 

๔.๑ นักเรียนวิเคราะหขอมูลอะไรบาง (รวมกันวิเคราะหคาน้ําจากใบเสร็จคาน้ําและปริมาณการใชน้ํา

ของครอบครัวหนึ่ง) 

๔.๒ นักเรียนตองไปสืบคนเก่ียวกับเรื่องอะไร (สืบคนเก่ียวกับวิธีการใชน้ําอยางประหยัด) 

๔.๓ นําขอมูลท่ีสืบคนไดมารวมกันวางแผนเก่ียวกับเรื่องอะไร (วางแผนการใชน้ําใหกับสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีอยูในใบงาน) 

๔.๔ นักเรียนตองนําวิธีการประหยัดน้ําไปปฏิบัติในครอบครัวตนเองเปนเวลานานเทาใด (๑ เดือน) 

๕. นักเรียนภายในกลุม รวมกันสืบคนขอมูลวิธีการใชน้ําอยางประหยัดจากคอมพิวเตอร สมารตโฟนหรือ

แท็บเล็ต แลวอภิปรายวิธีการใชน้ําอยางประหยัดและบันทึกผล  

๖. นักเรียนรวมกันวางแผนการใชน้ําอยางประหยัดใหกับสมาชิกครอบครัวนี้ บันทึกผล 

๗. นักเรียนเตรียมการนําเสนอแผนการใชน้ําอยางประหยัดใหกับสมาชิกครอบครัวนี้ พรอมออกมา

นําเสนอหนาชั้นเรียน 

๘.  นักเรียนทําใบงาน ๐๑ การประหยัดน้ําและการอนุรักษน้ํา หนา ๑๗–๑๘  

๙.  นําวิธีการใชน้ําอยางประหยัดใปใชในครอบครัวตนเองอยางสมํ่าเสมอเปนเวลา ๑ เดือน แลว

เปรียบเทียบคาน้ําในเดือนท่ีแลวกับเดือนท่ีประหยัดน้ํา แลวนํามาเลาใหเพ่ือนฟงในชั้นเรียน 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๑๐. นักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวา ในชีวิตประจําวันของเรามีการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ เรา

ควรใชน้ําอยางประหยัดเพ่ือลดปริมาณน้ําท่ีใช  

๑๑. ครูใหนักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมในใบงาน ๐๑ หนา ๑๙  

เกณฑการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบงานไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

-   มากกวา  ๘๐ %  ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ % - ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %   ได   ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %  ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ % - ๗๙  %   ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 

๓. มีคุณธรรมจริยธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ % -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 

 

 



 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา            หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                                                เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                           รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๒. ครูบอกใหนักเรียนออกไปสํารวจแหลงน้ําเสีย หรือเสื่อมโทรมในชุมชน และถายรูปแหลงน้ํานั้นมา

พรอมกับสอบถามคนในชุมชน ผูปกครองเก่ียวกับสาเหตุท่ีแหลงน้ําเนาเสียหรือเสื่อมโทรม เพ่ือ

นําไปใชในชั่วโมงตอไป 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๓. ครูตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับการใชประโยชนจากน้ํา โดยการถามคําถามดังนี้ 

  ๑๓.๑ มนุษยใชประโยชนจากน้ําในดานใดบาง  

  ๑๓.๒ กิจกรรมของมนุษยสงผลใหเกิดปญหาใดเก่ียวกับน้ํา 

นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง และครชูักชวนใหนักเรียนตระหนักถึงประโยชนของน้าํ นําไปสู

การทํากิจกรรมเพ่ือหาแนวทางการอนุรักษน้ําตอไป 

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๑๔.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ – ๕ คน 

๑๕. ครูชวนนักเรียนทํากิจกรรมโดยใหนักเรียนอานวิธีทํา ตอนท่ี ๒ หนา ๑๕ แลวตรวจสอบความเขาใจ

ข้ันตอนการทํากิจกรรม 

๑๕.๑ นักเรียนไดออกไปสํารวจแหลงน้ําเสียหรือเสื่อมโทรมในชุมชนหรือไม และทําอยางไร   

(ออกไปสํารวจมาแลวพรอมกับถายรูปแหลงน้ําเสีย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา            หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                                                เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                           รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๕.๒ นักเรียนจะสืบคนขอมูลเก่ียวกับสาเหตุท่ีทําใหแหลงน้ําเสียหรือเสื่อมโทรมของชุมชมได

อยางไร (สอบถามผูรูในชุมชน ผูปกครอง ซ่ึงทํามาเรียบรอยแลว) 

๑๖. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและบันทึกสาเหตุท่ีทําใหแหลงน้ําเสียหรือเสื่อมโทรมในใบงาน 

๐๑ หนา ๒๐ 

๑๗.  นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม ครูบันทึกสาเหตุท่ีทําใหแหลงน้ําเสียหรือเสื่อมโทรมบนกระดาน 

แลวชักชวนนักเรียนแตละกลุมนําขอมูลนี้มารวมกันอภิปรายหาแนวทางแกไขปญหาหรืออนุรักษน้ํา

ใหกับแหลงน้ําในชุมชน และบันทึกผลลงในหนา ๒๑ 

๑๘. นักเรียนนําเสนอผลการอภิปราย ครูบันทึกแนวทางแกไขปญหาหรืออนุรักษน้ําในกระดาน จากนั้น

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยครใูชคําถามดังตอไปนี้ 

 ๑๘.๑ ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับแหลงน้ํามีอะไรบาง (นักเรียนตอบตามปญหาท่ีนักเรียนออกไปสํารวจ เชน

แหลงน้ําสกปรก แหลงน้ําเนาเสีย) 

 ๑๘.๒ อะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาดังกลาว (นักเรียนตอบตามปญหาท่ีนักเรียนออกสํารวจ 

เชน มีการท้ิงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ จากบานเรือนลงสูแหลงน้ํา  มีการใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช และสารเคมีเหลานี้ถูกชะลางลงแหลงน้ํา โรงงานและบานเรือนปลอยน้ําท่ีมี

สารเคมีปนเปอนลงสูแหลงน้ํา) 

 ๑๘.๓ วธิีการแกไขปญหาแหลงน้ําเสียหรือเสื่อมโทรม ทําไดอยางไร (นักเรียนตอบตามปญหาท่ี

นักเรียนออกสํารวจ เชนเก็บขยะออกจากแหลงน้ํา ใชกังหันน้ําชัยพัฒนามาปรับปรุงคุณภาพ

น้ํา มีการบําบัดน้ําเสียกอนท้ิงลงแหลงน้ํา) 



 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา            หนวยยอยท่ี ๑ แหลงน้ําบนโลก                                                เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                           รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๘.๔ วธิีการอนุรักษแหลงน้ําในทองถ่ินทําไดอยางไร (นักเรียนตอบตามปญหาท่ีนักเรียนออก

สํารวจ เชน รณรงคไมใหท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงแหลงน้ํา บําบัดน้ํากอนท้ิงลงแหลงน้ํา  

รณรงคงดใชสารเคมีท่ีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในการทําเกษตรกรรม) 

๑๙. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๒๒ 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๒๐. นักเรียนอภิปรายและลงขอสรุปไดวาแหลงน้ําเสียหรือเสื่อมโทรมมีสาเหตุหลายสาเหตุ เชน การท้ิง

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ จากบานเรือนสูแหลงน้ํา  มีการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอ

สิ่งมีชีวิตในการทําเกษตรกรรม แลวปลอยน้ําท่ีมีสารเคมีปนเปอนลงสูแหลงน้ํา แนวทางในการ

อนุรักษน้ํามีหลายวิธี เชน รณรงคไมใหท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงแหลงน้ํา บําบัดน้ํากอนท้ิงลงแหลงน้ํา 

รณรงคใหงดการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในการทําเกษตรกรรม) 

๒๑. นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการประหยัดและการอนุรักษน้ํา หนา ๒๓ 

 

 

 



๕๖ 
 

 
  

แบบประเมินดานคุณธรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………............................................ 

ช่ือกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………............................................ 

ประเมินผลครั้งท่ี……......……………....…….. วัน ……….....……..…. เดือน ………..…..........……. พ.ศ. ……............................….. 

เรื่อง………………………………………………………………………………………………...........................................................…………… 

 

 

 

ท่ี ลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได 
เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน      

๒. ใฝเรียนรู      

๓. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

 

                                                                  รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %     ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %      ได   ๑  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 
  

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ การประหยัดและการอนุรักษน้ํา 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒  หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การลงความเห็นจากขอมูล  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

สามารถเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ

ประหยัดน้ํา สาเหตุท่ีทําให

น้ําเสียหรือแหลงน้ําเสื่อม

โทรม และแนวทางในการ

อนุรักษน้ําอยางถูกตอง มี

เหตุผลจากความรูหรือ

ประสบการณเดิมได ดวย

ตนเอง 

สามารถเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ

ประหยัดน้ํา สาเหตุท่ีทําให

น้ําเสียหรือแหลงน้ําเสื่อม

โทรม และแนวทางในการ

อนุรักษน้ํา โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ

ประหยัดน้ํา สาเหตุท่ีทําใหน้ํา

เสียหรือแหลงน้ําเสื่อมโทรม 

และแนวทางในการอนุรักษน้ํา 

ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจาก

ผูอ่ืน 

การ ตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

สามารถตีความหมายจาก

ข อ มู ล ต า ง  ๆ  แ ล ะ ล ง

ขอสรุป เ ก่ียว กับวิ ธี การ

ประหยัดน้ํา แนวทางการ

แก ป ญห าและ อนุ รั ก ษ

แหลงน้ํา ดวยตนเอง  

สามารถตีความหมายจาก

ขอมูลตาง ๆ และลงขอสรุป

เก่ียวกับวิธีการประหยัดน้ํา 

แนวทางการแกปญหาและ

อนุรักษแหลงน้ํา โดยการ

ช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมายจาก

ขอมูลตาง ๆ และลงขอสรุป

เก่ียวกับวิธีการประหยัดน้ํา 

แนวทางการแกปญหาและ

อนุรักษแหลงน้ํ า  ถึงแมจะ

ไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืน 

 



๕๘ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๕๙ 
 

 
  

 

 

    ๒๑๕ 

 

 



๖๐ 
 

 
  

 

 

๑. เวลาอาบน้ําควรใชฝกบัวแทนการใชขันตักอาบ 

๒. ควรนําน้ําท่ีซักผาไปรดน้ําตนไม 

๓. เวลาแปรงฟนไมควรเปดน้ําท้ิงไว 

๔. ลางจานโดยตักน้ําใสกะละมัง 

๕. ถูบานโดยใชถังน้ํา 

๖. เติมน้ําบอปลาอาทิตยละครั้ง 

 

 

 



๖๑ 
 

 
  

 
 

 

ตามท่ีครอบครัวของนักเรียนไดนําไปใช เชน ใชน้ําสุดทายของการซักผาไปรดน้ํา

ตนไม 

 

 

ในชีวิตประจําวันเราจําเปนตองใชน้ําในการอุปโภค บริโภค  แตปริมาณน้ําจืดมี

นอยมาก เราตองชวยกันประหยัดน้ําและใชน้ําอยางคุมคา 

 

 

๑. เวลาอาบน้ําควรใชฝกบัวแทนการใชขันตักอาบ 

๒. ควรนําน้ําสุดทายท่ีซักผาไปรดน้ําตนไม 

๓. เวลาแปรงฟนไมควรเปดน้ําท้ิงไว 

๔. ลางจานโดยตักน้ําใสกะละมัง 

๕. ถูบานโดยใชถังน้ํา 

๖. เติมน้ําบอปลาอาทิตยละครั้ง 

 

 

 



๖๒ 
 

 
  

 

 

 

รูปสภาพแหลงน้ําเสียหรือเส่ือมโทรมท่ีนักเรียนถายมา 

 

 

๑. มีการท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในแหลงน้ํา 

๒. ท้ิงน้ําท่ีใชแลวลงในแหลงน้ําโดยไมไดบําบัด 

๓. น้ําปนเปอนสารเคมีจากการเกษตร 

๔. มีการบุกรุกแหลงน้ํา 

 

 

 



๖๓ 
 

 
  

 

 

 

แนวทางแกไขปญหาแหลงน้ํา 

๑. เก็บขยะของเสียออกจากแหลงน้ํา ใชกังหันน้ําไชยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

๒. บําบัดน้ําเสียกอนท้ิงลงแหลงน้ํา 

๓. ลดการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในการทําเกษตรกรรม 

๔. รณรงคไมใหมีการบุกรุกแหลงน้ํา 

แนวทางอนุรักษแหลงน้ํา 

๑. รณรงคไมใหท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงในแหลงน้ํา 

๒. บําบัดน้ํากอนท้ิงลงในแหลงน้ํา 

๓. รณรงคใหมีการงดใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในการทําเกษตรกรรม 

๔. รณรงคเรื่องการไมบุกรุกแหลงน้ํา 

 

 

 



๖๔ 
 

 
  

 

 

 

 แนวคําตอบเชน  

๑. การท้ิงขยะมูลฝอย 

๒. การใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต 

๓. การท้ิงน้ําเสียโดยไมบําบัด 

 

 

 

แนวคําตอบ เชน การเก็บขยะของเสียออกจากแหลงน้ํา  การบําบัดน้ําเสียกอนท้ิงลง

แหลงน้ํา 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยกอใหเกิดปญหากับแหลงน้ํา เราทุกคนจะตองรวมมือกัน

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับแหลงน้ําและอนุรักษน้ําดวยวิธีการตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงน้ําจะสะอาดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

มีขอจํากัด เชน แหลงน้ํากวางมากตองใชงบประมาณในการเก็บขยะมาก 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 
  

 

 

 

เพ่ิมพ้ืนท่ีปา ชวยใหฝนตกเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

เก็บกักน้ําเอาไวใชในฤดูแลง  

ปองกันน้ําทวม 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 
  

 

 

 

เพ่ืออนุรักษตนน้ํา ดูดซับสารเคมีกอน

ไหลลงสูแหลงน้ํา 

 

 

 

 

 

 

มีการขุดสระเก็บกักน้ําในฤดูฝน  และใช

ปลูกพืชในฤดูแลง 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บกักน้ําไวใชยามจําเปนได และแกปญหา

น้ําทวม 

 

 

 

 

 

 

ใชปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยการเติมอากาศ

ทําใหน้ําเสียกลายเปนน้ําด ี

 

 

 

 

 

 

ปองกันน้ําทวม 

 

 

 

 

 

 

ปองกันการกัดเซาะชายฝง เพ่ิมปริมาณ

ปา เพ่ิมความช้ืนในบรรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

หนวยยอยท่ี ๒  

การเปลี่ยนแปลงของน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

 
  

หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา 

         หนวยการเรียนรูท่ี ๔          ช่ือหนวย  รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา 

       จํานวนเวลาเรียน  ๙ ช่ัวโมง                           จํานวนแผนการจัดการเรียนรู   ๓ แผน 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญของหนวย 

นํ้าบนโลกปรากฏในทุกสถานะท้ังนํ้าแข็ง นํ้าและไอนํ้าในบรรยากาศ  น้ําสามารถเปลี่ยนสถานะเกิด

เปนเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็งได นอกจากนี้ยังเกิดเปนหยาดน้ําฟา เชน ฝน หิมะ ลูกเห็บไดดวย ทําให

น้ําเกิดการหมุนเวียนไปยังแหลงตาง ๆ ได เปนแบบรูปการเปลี่ยนแปลงซํ้า ๆ และตอเนื่องเปนวัฏจักร 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ว ๓.๒   

เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิว

โลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

 

ตัวช้ีวัด 

ว ๓.๒ ป ๕/๓  สรางแบบจําลองท่ีอธิบายการหมุนเวียนของน้ําในวัฏจักรน้ํา 

ว ๓.๒ ป. ๕/๔ เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็งจากแบบจําลอง  

ว ๓.๒ ป.๕/๕  เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ ลูกเห็บจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
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ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของน้ํา 

 

นํ้าบนโลกปรากฏในทุกสถานะ ท้ังนํ้าแข็ง นํ้า และไอนํ้าในบรรยากาศ  

 

น้ํามีการเปลี่ยนแปสงสถานะไปเปนเมฆ หมอก นํ้าคาง และน้ําคางแข็งได 

 

ไอน้ําในอากาศจะควบแนนเปนละอองน้ําเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เชน เกลือ ฝุนละออง ละอองเรณูของ

ดอกไมเปนอนุภาคแกนกลาง เม่ือละอองน้ําจํานวนมากเกาะกลุมรวมกันลอยอยูสูงจากพ้ืนดินมากเรียกวาเมฆ

สวนละอองน้ําท่ีเกาะกลุมรวมกันอยูใกลพ้ืนดินเรียกวาหมอก 

 

ไอน้ําท่ีควบแนนเปนละอองน้ําเกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุใกลพ้ืนดินเรียกวาน้ําคาง ถาอุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ํากวาจุด

เยือกแข็ง น้ําคางก็จะกลายเปนน้ําคางแข็ง 

 

เม่ือนํ้าเกิดการระเหยกลายเปนไอนํ้าในบรรยากาศ ในสภาวะท่ีเหมาะสมจะควบแนนแลวเปลี่ยนแปลงเปน ฝน 

ลูกเห็บและหิมะ ท่ีมีสถานะตาง ๆ ตกลงสูพ้ืนโลกซ่ึงเรียกวาหยาดนํ้าฟา 

 

ฝนเกิดจากละอองน้ําในเมฆท่ีรวมตัวกันจนอากาศไมสามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา 

 

 หิมะเกิดจากไอน้ําในอากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ําแข็งรวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากข้ึนจนเกินกวาอากาศ     

จะพยุงไวจึงตกลงมา 

 

 ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําท่ีเปลี่ยนสถานะเปนน้ําแข็งแลวถูกพายุพัดวนซํ้าไปซํ้ามาในเมฆฝนฟาคะนอง ท่ีมีขนาด

ใหญและอยูในระดับสูงจนเปนกอนน้ําแข็ง ขนาดใหญข้ึนแลวตกลงมา 

 

น้ําสามารถหมุนเวียนไปยังแหลงตาง ๆ ได  

 

การหมุนเวียนของน้ําจากแหลงตาง ๆ เชน น้ําในบรรยากาศ น้ําผิวดิน น้ําใตดิน น้ําท่ีเกิดจากพฤติกรรมการ

ดํารงชีวิตของพืชและสัตว อาจเกิดข้ึนพรอมกันหรือไมพรอมกันก็ได และเวลาในการหมุนเวียนกลับมานั้น    

ไมแนนอน  

 

การหมุนเวียนของน้ําจากแหลงตาง ๆ นั้นจะมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงซํ้า ๆ และตอเนื่องเปนวัฏจักร 
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โครงสรางของหนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา 

 

หนวยการเรียนรู ช่ือหนวยยอย 

 

 

จํานวน แผน 

 

ช่ือแผนการจัดการ

เรียนรู 

 

จํานวนช่ัวโมง 

 

หนวยการเรียนรู 

ท่ี ๔ รูจักน้ํา และ     

การเปลี่ยนแปลง

ของน้ํา 

หนวยยอยท่ี ๒ การ

เปลี่ยนแปลงของน้ํา 

 

๓ 

 

๒.๑ การเกิดเมฆ 

หมอก น้ําคางและ

น้ําคางแข็ง 

 

๔ 

 

๒.๒ การเกิดฝน 

หิมะ และลูกเห็บ 

 

๒ 

๒.๓ วฏัจักรน้ํา ๓ 
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คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง               เวลา  ๔  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. สาระสําคัญของแผน 

ไอนํ้าในอากาศท่ีควบแนนเปนละอองนํ้าเล็ก ๆ ทําใหเกิดหมอกและเมฆ  ละอองนํ้าเล็ก ๆ ท่ีรวมกันเปน

หยดนํ้าจะทําใหเกิดนํ้าคางและน้ําคางแข็ง 

๒. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

น้ํามีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปเปนเมฆ หมอก นํ้าคาง และน้ําคางแข็งได โดยไอน้ําในอากาศจะควบแนน

เปนละอองน้ําเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เชน เกลือ ฝุนละออง ละอองเรณูของดอกไมเปนอนุภาคแกนกลาง เม่ือ

ละอองน้ําจํานวนมากเกาะกลุมรวมกันลอยอยูสูงจากพ้ืนดินมากเรียกวาเมฆ สวนละอองน้ําท่ีเกาะกลุมรวมกัน

อยูใกลพ้ืนดินเรียกวาหมอก  สวนไอน้ําท่ีควบแนนเปนละอองน้ําเกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุใกลพ้ืนดินเรียกวา

น้ําคาง ถาอุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ํากวาจุดเยือกแข็ง น้ําคางก็จะกลายเปนน้ําคางแข็ง 

 

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

      จุดประสงคดานความรู 

   อธิบายการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง 

      จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

            ๑. การสังเกต 

            ๒. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

   ๓. การลงความเห็นจากขอมูล 

            ๔. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

            ๕. การสรางแบบจําลอง 

      จุดประสงคดานคุณธรรม 

            ๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

            ๒. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑. การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

      การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ คน  
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 ๒. การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

   ๒.๑  กระติกน้ํารอน ๑ กระติก/หอง 

   ๒.๒  น้ําแข็ง  ๑ กิโลกรัม/กลุม 

   ๒.๓  มีดคัตเตอร ๑ อัน/กลุม 

   ๒.๔  ไมขีดไฟ  ๑ กลอง/หอง 

   ๒.๕  ธูป  ๑ กาน/กลุม 

   ๒.๖  กระปองทราย ๑ กระปอง/กลุม 

   ๒.๗ เกลือ  ๑ ถุงเล็ก/กลุม 

   ๒.๘ น้ําส ี  ๑ ขวด/หอง 

   ๒.๙ แทงแกว  ๑ อัน/กลุม 

   ๒.๑๐ แกวพลาสติก ๑ ใบ/กลุม 

   ๒.๑๑  ชอนพลาสติก ๑ อัน/กลุม 

   ๒.๑๒ กลองถายรูปหรือโทรศัพทมือถือ 

   ๒.๑๓ รูปเมฆ หมอก น้ําคาง น้ําคางแข็ง ๑ ชุด/หอง 

   

ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

 ๒.๑๔  ขวดพลาสติกขนาด ๑.๕-๒ ลิตร ๑ ขวด/กลุม 

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

 ๓.๑  ใบงาน ๐๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง  และน้ําคางแข็ง 

 ๓.๒  ใบความรูเรื่องการเกิดเมฆและหมอก 

 ๓.๓  ใบความรูเรื่องการเกิดน้ําคางและน้ําคางแข็ง 

 ๓.๔  ใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง  

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในขณะทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

   ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 
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-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %     ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %      ได  ๑  คะแนน 

๒.๓  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %     ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %      ได  ๑  คะแนน 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

 

๓. อ่ืน ๆ 

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

..................................................................................................................................................................... 
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา          เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง                  เวลา  ๔  ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร         ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง  

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ เมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็งเกิดข้ึนไดอยางไร   

 ทําใบงาน ๐๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง และอภิปรายผลการทํากิจกรรมท้ังตอนท่ี ๑ และ ๒ 

 อานใบความรูเรื่องการเกิดเมฆและหมอก และใบความรูเรื่องการเกิดน้ําคางและน้ําคางแข็ง 

 อภิปรายการเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

     น้ํามีการเปลี่ยนแปลง

สถานะไปเปนเมฆ หมอก 

นํ้าคาง และน้ําคางแข็งได 

โ ด ย ไ อ น้ํ า ใ น อ า ก า ศ จะ

ควบแนนเปนละอองน้ํ า   

เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย 

เ ช น  เ ก ลื อ  ฝุ น ล ะ อ อ ง 

ละออง เรณูของดอกไมเปน

อนุ ภ าคแกนกลา ง  เ ม่ื อ

ละอองน้ําจํานวนมากเกาะ

กลุมรวมกันลอยอยูสูงจาก

พ้ืนดินมากเรียกวาเมฆ สวน

ล ะ อ อ ง น้ํ า ท่ี เ ก า ะ ก ลุ ม

ร ว ม กั น อ ยู ใ ก ล พ้ื น ดิ น

เรียกวาหมอก  สวนไอน้ําท่ี

ควบแนน เปนละอองน้ํ า

เกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุใกล

กิจกรรมการเรียนรู (๔ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๑๐ นาที) 

๑. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง โดยอาจให

นักเรียนสังเกตรูปเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง แลวใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

๑.๑  รูปเหลานี้คือรูปอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง ครูสามารถเฉลยไดวาเปนรูปเมฆ 

หมอก และน้ําคาง) 

๑.๒  เมฆ หมอก และน้ําคางเกิดข้ึนไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

๑.๓  เราสามารถจําลองการเกิด เมฆ หมอก น้ําคางและฝน ไดหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๒. ครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑  เมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง เกิดข้ึนไดอยางไร หนา ๒๖ โดยให

นักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงค แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้          

๒.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (การเกิดของเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง) 

๒.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สรางแบบจําลอง) 

๒.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายการเกิดของเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. น้ําแข็ง   

๒. ไมขีดไฟ   

๓. ขวดน้ําพลาสติกใส ขนาด 

๑.๕-๒ ลิตร  

๔. คัตเตอร   

๕. กระติกน้ํารอน  

๖.  ธูป    

๗. กระปองทราย 

๘. เกลือ 

๙. น้ําส ี

๑๐. แทงแกว 

๑๑. แกวพลาสติก 

๑๒. ชอนพลาสติก 

๑๓. รูปเมฆ หมอก น้ําคางและ

น้ําคางแข็ง 

๑๔. กลองถายรูปหรือ

โทรศัพทมือถือ 



๗๖ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

พ้ืนดินเรียกวาน้ําคาง ถา

อุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ํากวา

จุดเยือกแข็ง น้ํ าคางก็จะ

กลายเปนน้ําคางแข็ง 

 

จุดประสงคดานความรู 

 อธิบายการเกิดเมฆ หมอก    

น้ําคาง และน้ําคางแข็ง 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. การสังเกต 

๒. การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

๓. การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

 ๓.  ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ เมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็งเกิดข้ึนไดอยางไร ตอนท่ี ๑

หนา ๒๖–๒๗  ขอ ๑-๖ โดยครูใชวิธีการสอนอานตามความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน     

ครูตรวจสอบความเขาใจในการทํากิจกรรมทีละข้ันตอนโดยอาจใชคําถามดังนี้  

๓.๑ นักเรียนตองตัดขวดอยางไร (ตัดใหสวนท่ีมีฝาปดมีความยาวเปน ๑ ใน ๓ ของความสูงขวด) ครูย้ํา

ใหนักเรียนใชคัตเตอรตัดขวดอยางระมัดระวังหรือครูตัดให) 

๓.๒ ขวดท่ีตัดแลวสวนใดกําหนดใหเปนสวนท่ี ๑ และสวนใดกําหนดใหเปนสวนท่ี ๒ (สวนท่ีมีฝาปดเปน

สวนท่ี ๑ สวนท่ีเปนกนขวดเปนสวนท่ี ๒) 

๓.๓ ใสน้ําแข็งและน้ําอุนในภาชนะสวนใด (ใสน้ําแข็งในภาชนะสวนท่ี ๑ และใสน้ําอุนในภาชนะสวนท่ี 

๒) 

๓.๔ หลังจากใสน้ําแข็งและน้ําอุนแลวตองทําอยางไรตอไป (รีบนําภาชนะสวนท่ี ๑ มาวางลงบน

ภาชนะสวนท่ี ๒ ทันที จากนั้นสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนบริเวณท่ีวางเหนือผิวน้ําข้ึนไปภายในภาชนะ

สวนท่ี ๒ อยางตอเนื่องเปนเวลา ๓ นาที และบันทึกผล) 

๓.๕ เม่ือครบ ๓ นาทีแลว ตองทําอยางไร (แยกภาชนะท้ัง ๒ สวนออกจากกัน จากนั้นสังเกตท่ีผิวดาน

นอกของภาชนะสวนท่ี ๑ และผิวดานในของภาชนะสวนท่ี ๒ บันทึกผล) 

๓.๖ บันทึกผลเสร็จแลวตองทําอยางไรตอไป (ทํากิจกรรมซํ้าอีกครั้ง แตกอนวางภาชนะสวนท่ี ๑ บน

ภาชนะสวนท่ี ๒ ตองจอธูปท่ีจุดใหเกิดเปลวไฟเหนือผิวน้ําในภาชนะสวนท่ี ๒ ประมาณ ๓๐ วินาที)  

ครเูนนย้ํากับนักเรียนเพ่ิมเติมวาในกรณีท่ีเปลวไฟบนธูปเกิดการลุกไหมอยางรวดเร็วกอนครบ ๓๐ 

วินาที นักเรียนสามารถดับไฟและวางภาชนะสวนท่ี ๑ บนภาชนะสวนท่ี ๒ ไดทันที 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การทํากิจกรรม 

๒. การบันทึกผลกิจกรรมในใบ

กิจกรรม 

๓. การทําแบบฝกหัด  

 

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๔. การตีความหมายขอมูล

และการลงขอสรุป 

๕. การสรางแบบจําลอง 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

 ๑. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน  

 ๒. ซ่ือสัตยตอตนเอง  

 ๓. ใฝเรียนรู  

 ๔. มีความสามัคคี 

ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

๓.๗ เม่ือวางภาชนะสวนท่ี ๑ บนภาชนะสวนท่ี ๒ แลวตองทําอยางไรตอไป (สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนบริเวณท่ี

วางเหนือผิวน้ําข้ึนไปในภาชนะสวนท่ี ๒ และบันทึกผล) 

๓.๘ นักเรียนจะจุดธูปและจอลงในภาชนะสวนท่ี ๒ อยางไร (ครูสาธิตใหนักเรียนดู) 

๔. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและบันทึกผลการทํากิจกรรม

ลงในใบงาน ๐๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง หนา ๒๙ 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๕. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา บริเวณท่ีวางเหนือผิวน้ําข้ึนไปในภาชนะสวนท่ี ๒ หลังจอ

ธูปแลวมีฝาขาวหนาแนนกวาไมจอธูป  

 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๖. ครนูํารูปเมฆและหมอกมาใหนักเรียนสังเกต โดยยังไมบอกวาเปนรูปเมฆและหมอก แลวถามนักเรียนวาจาก

การทํากิจกรรมเม่ือชั่วโมงท่ีแลว สิ่งท่ีสังเกตเห็นเหมือนกับสิ่งท่ีอยูในรูปหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง) ครูเชื่อมโยงไปสูการอภิปรายผลการทํากิจกรรม 

ข้ันสอน (๕๕ นาที)  

 ๗.  ครูสุมนักเรียนําเสนอผลการทํากิจกรรม ครูทําตารางผลการทํากิจกรรมและบันทึกผลการนําเสนอผล

การทํากิจกรรมของนักเรียนไวบนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม 

โดยใชแนวคําถามดังนี ้

เกณฑการประเมิน 

๑. การตอบคําถามใน

แบบฝกหัดไดถูกตองดวยตนเอง 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 

๒.  มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  % ได ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %   ได  ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  % ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %   ได  ๑  คะแนน 

 



๗๘ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๗.๑ เม่ือวางภาชนะสวนท่ี ๑ ซ่ึงใสน้ําแข็งลงบนภาชนะสวนท่ี ๒ ซ่ึงใสน้ําอุน สังเกตพบอะไรบาง 

(พบวาเกิดฝาขาวภายในภาชนะสวนท่ี ๒) 

๗.๒ สิ่งท่ีพบในขอ ๗.๑ เกิดข้ึนไดอยางไร (น้ําอุนระเหยกลายเปนไอน้ําอยูในอากาศภายในภาชนะ 

เม่ืออากาศลอยสูงข้ึนไปกระทบกับอากาศท่ีอยูใกลน้ําแข็งซ่ึงเย็นกวาจะเกิดการควบแนนเปน

ละอองน้ําเล็ก ๆ และมองเห็นเปนฝา) 

๗.๓ เม่ือแยกภาชนะท้ัง ๒ สวนออกจากกันสังเกตเห็นอะไรบางท่ีผิวดานนอกของภาชนะสวนท่ี ๑ และ

ผิวดานในของภาชนะสวนท่ี ๒ (หยดน้ําเล็ก ๆ เกาะอยูบนผิวดานนอกของภาชนะสวนท่ี ๑ และผิว

ดานในของภาชนะสวนท่ี ๒) 

๗.๔ สิ่งท่ีพบในขอ ๗.๓ เกิดข้ึนไดอยางไร (ท่ีผิวดานในของภาชนะสวนท่ี ๒ เกิดจากไอน้ําท่ีระเหย

จากน้ําอุนเกิดการควบแนนเปนหยดน้ําและเกาะอยูบนผิวของภาชนะ สวนผิวดานนอกของสวน

ท่ี ๑ เกิดจากไอน้ําในอากาศสัมผัสผิวภาชนะท่ีเย็นกวา ไอน้ําจึงควบแนนเปนหยดน้ําเกาะอยูท่ี

ผิวภาชนะ) 

๗.๕ เม่ือจุดธูปแลวจอลงในขวด สิ่งท่ีพบตางจากเดิมหรือไม อยางไร (ตางจากเดิม คือ เกิดละอองน้ํา

มากข้ึน) 

       ๗.๖ สิ่งใดเปนตนเหตุทําใหเกิดละอองน้ําไดมากข้ึน (การจุดธูปและจอลงในภาชนะสวนท่ี ๒) 

๗.๗ เพราะเหตุใดการจอธูปท่ีมีเปลวไฟลงในภาชนะสวนท่ี ๒ จึงทําใหเกิดละอองน้ําไดมากข้ึน (เพราะ

การเผาไหมทําใหมีฝุนละอองในอากาศเพ่ิมข้ึน จึงเปนแกนกลางใหละอองน้ําท่ีเกิดจากการ

ควบแนนเกาะมากข้ึน ทําใหมองเห็นละอองน้ําไดมากข้ึน) 



๗๙ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๘. นักเรียนอานใบความรูเรื่องการเกิดเมฆและหมอก หนา ๓๐ โดยใชวิธีการอานท่ีเหมาะสม จากนั้นครูและ

นักเรียนรวมกันอภิปรายเชื่อมโยงความรูท่ีไดจากใบความรูและผลการทํากิจกรรมดวยคําถามดังนี ้

๘.๑ จากผลการทํากิจกรรม นักเรียนลงความเห็นวาคลายปรากฏการณอะไรในธรรมชาติ (การเกิดละออง

น้ําเปนฝาขาวภายในภาชนะสวนท่ี ๒ บริเวณใกลผิวน้ําคลายกับการเกิดหมอก ละอองน้ําท่ีเกิดสูงจาก

ผิวน้ําข้ึนไปคลายกับการเกิดเมฆ) 

๘.๒ จากกิจกรรมนี้อธิบายการเกิดเมฆและหมอกไดอยางไร (เมฆและหมอกเกิดจากไอน้ําในอากาศ

ควบแนนเปนละอองน้ํา เม่ืออุณหภูมิของอากาศลดลง ละอองน้ําท่ีเกิดข้ึนในระดับต่ําใกลพ้ืนดิน คือ 

หมอก แตถาละอองน้ําลอยอยูสูงในทองฟา คือเมฆ) 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๙.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา เมฆและหมอกเกิดจากไอน้ําในอากาศควบแนนเปนละออง

น้ําโดยมีฝุนละออง เกลือ หรืออนุภาคอ่ืน ๆ ในอากาศเปนแกนกลางใหละอองน้ํายึดเกาะ หากละอองน้ํา

ลอยอยูสูงจากพ้ืนดินจะเรียกวาเมฆ แตถาละอองน้ําลอยอยูใกลพ้ืนดินจะเรียกวาหมอก   

๑๐. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๓๑-๓๒ 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๑. ครูทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลวของนักเรียนโดยนํารูปฝุนปกคลุมพ้ืนท่ีตาง ๆ แลวใชแนวคําถามวา ฝา

สีขาวท่ีเราเห็นในขาวท่ีเกิดข้ึน เปนหมอกหรือไม เพราะเหตุใด (ฝาสีขาวนั้นไมใชหมอก เพราะหมอกท่ี

เกิดจากไอน้ําควบแนนเปนละอองน้ําซ่ึงเกิดใกลพ้ืนดิน แตสิ่งท่ีเห็นเกิดจากปริมาณฝุน PM ๒.๕)  



๘๐ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ข้ันสอน (๕๐ นาที)  

๑๒. ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ หนา ๓๙  ขอ ๑-๔ โดยครูใชวิธกีารสอนอานตาม

ความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความเขาใจในการทํากิจกรรมทีละข้ันตอน

โดยอาจใชคําถามดังนี้  

๑๒.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (การเกิดน้ําคางและน้ําคางแข็ง) 

๑๒.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (สรางแบบจําลอง) 

๑๒.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (อธิบายการเกิดน้ําคางและน้ําคางแข็ง) 

๑๒.๔ หลังจากใสน้ําแข็งลงในแกวพลาสติกจนเต็มแลว ทําอยางไรตอไป (รินน้ําสีผสมอาหารลงในแกว

ประมาณครึ่งหนึ่ง) 

๑๒.๕ เม่ือครบ ๓ นาทีแลว ตองทําอยางไร (สังเกตผลท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวดานนอกของแกว แลวบันทึกผล 

หนา ๓๓) 

๑๓. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและบันทึกผลการทํากิจกรรม

ตอนท่ี ๒ หนา ๓๓ 

๑๔. ครูสุมนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรมแลวจดบันทึกคําตอบลงในตาราง ๒ ไวบนกระดานเพ่ือใชในการ

อภิปรายผล 

๑๕. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๑๕.๑ เม่ือใสน้ําแข็งจนเต็มแกว แลวรินน้ําสีใสลงในแกวท้ิงไว ๓ นาที  สังเกตพบอะไรบาง (พบวาเกิด

หยดน้ําเกาะอยูรอบ ๆ แกว) 



๘๑ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๕.๒ หยดน้ําท่ีอยูรอบแกวเกิดจากแกวน้ํารั่วหรือไม เพราะเหตุใด (ไมใชแกวน้ํารั่ว เพราะน้ําในแกว

เปนน้ําสี แตหยดน้ํารอบ ๆ แกวเปนน้ําใส) 

๑๕.๓ หลังจากใสเกลือลงในแกวเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร (เกิดการเปลี่ยนแปลงหยดน้ํา

รอบ ๆ แกวเปนเกล็ดน้ําแข็งเกาะอยูดานนอกของแกวพลาสติก) 

๑๕.๔ เกล็ดน้ําแข็งท่ีเกาะอยูภายนอกแกวพลาสติกเกิดข้ึนไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง และครูอธิบายเพ่ิมเติมไดวา เม่ือเติมเกลือในน้ําแข็ง เกลือละลายโดยใชความรอน

จากการถายโอนของน้ําแข็ง ทําใหอุณหภูมิของน้ําแข็งเย็นลดต่ําวาศูนยองศาเซลเซียส น้ําท่ี

เกาะอยูดานนอกแกวพลาสติกท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาจะถายโอนความรอนใหน้ําในแกว ทําใหหยด

น้ําซ่ึงมีอุณหภูมิลดต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียสจึงเปลี่ยนเปนผลึกน้ําแข็ง) 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๑๖. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา เม่ือใสน้ําแข็งแลวตั้งท้ิงไวจะมีหยดน้ําเกาะอยูรอบ ๆ 

แกว แลวเม่ือใสเกลือลงไปในน้ําแข็ง หยดน้ําจะเปลี่ยนเปนเกล็ดน้ําแข็งเพราะเกลือทําใหอุณหภูมิของ

น้ําแข็งลดต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียส สงผลใหหยดน้ํามีอุณหภูมิลดต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียสดวย 

 

 

ช่ัวโมงท่ี ๔ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๗.  ครูวิดิทัศนน้ําคางท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  แลวใชคําถามดังนี้  



๘๒ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

       ๑๗.๑  เกิดเหตุการณอะไรข้ึน (เกิดน้ําคางแข็ง) 

       ๑๗.๒ ทําไมถึงเกิดน้ําคางแข็ง (อากาศหนาว อุณหภูมิต่ําจึงเกิดน้ําคางแข็ง)  

       ๑๗.๓ ในการทํากิจกรรมท่ีผานมา มีการทําใหเกิดน้ําคางหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง) 

ข้ันสอน (๔๐ นาที)  

๑๘. นักเรียนอานใบความรูเรื่องการเกิดน้ําคางและน้ําคางแข็ง หนา ๓๔ จากนั้นครูและนักเรียนรวมกัน

อภิปรายเชื่อมโยงความรูท่ีไดจากใบความรูและผลการทํากิจกรรมดวยคําถามดังนี้ 

๑๘.๑ จากผลการทํากิจกรรม นักเรียนลงความเห็นวาคลายปรากฏการณอะไรในธรรมชาติ (การเกิดหยด

น้ํารอบ ๆ แกวท่ีใสน้ําแข็งคลายกับการเกิดน้ําคางท่ีเกาะอยูบนวัตถุใกล ๆ ผิวโลก) 

๑๘.๒ จากกิจกรรมท่ีใสเกลือลงในน้ําแข็ง นักเรียนลงความเห็นวาคลายปรากฏการณอะไรในธรรมชาติ 

(คลายการเกิดน้ําคางแข็ง เพราะเม่ือใสเกลือลงในน้ําแข็งทําใหอุณหภูมิในน้ําแข็งลดลงมาก

กวาเดิมจนหยดน้ําเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง) 

๑๘.๓ น้ําคางเกิดไดอยางไร (น้ําคางเกิดจากการท่ีไอน้ําในอากาศใกลพ้ืนดินเกิดการควบแนนเนื่องจาก

อุณหภูมิลดลงในเวลากลางคืน เกิดเปนหยดน้ําเกาะอยูตามบริเวณตาง ๆ ใกลพ้ืนโลก) 

๑๘.๔ น้ําคางแข็งเกิดไดอยางไร (น้ําคางแข็งเกิดจากไอน้ําในอากาศใกลพ้ืนดินเกิดการควบแนน เกิด

หยดน้ําเกาะอยูตามบริเวณตาง ๆ ใกลพ้ืนโลก เม่ืออุณหภูมิต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียส หยดน้ํา

นั้นจะแข็งตัวเปนน้ําคางแข็ง)  



๘๓ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑ การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                     เวลา   ๔  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                    รายวิชาวิทยาศาสตร                                                 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๙. ครูใหนักเรียนเขียนผังความคิดเก่ียวกับการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง และติดผลงานของ

นักเรียนรอบหอง 

๒๐. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมหนา ๓๕ 

ข้ันสรุป (๑๕ นาที) 

๒๑. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา น้ํามีการเปลี่ยนแปสงสถานะไปเปนเมฆ หมอก นํ้าคาง 

และน้ําคางแข็งได โดยไอน้ําในอากาศจะควบแนนเปนละอองน้ําเล็ก ๆ ซ่ึงมีละอองลอยอยู เชน เกลือ ฝุน

ละออง ละอองเรณูของดอกไมเปนอนุภาคแกนกลาง เม่ือละอองน้ําจํานวนมากเกาะกลุมรวมกันลอยอยู

สูงจากพ้ืนดินมากเรียกวาเมฆ ถาละอองน้ําท่ีเกาะกลุมรวมกันอยูใกลพ้ืนดินเรียกวาหมอก สวนไอน้ําท่ี

ควบแนนเปนละอองน้ําเกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุใกลพ้ืนดินเรียกวาน้ําคาง และถาอุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ํากวา

จุดเยือกแข็ง น้ําคางก็จะกลายเปนน้ําคางแข็ง 

๒๒. นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องเมฆ หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง หนา  ๓๖ 

 

 

 



๘๔ 
 

 
  

แบบประเมินดานคุณธรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑  การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือกลุมรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี………………….... วัน ……………..……... เดอืน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........…… 

เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

ท่ี ลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได 
เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน                                                                                             

๒. ซ่ือสัตยตอตนเอง    

๓. ใฝเรียนรู    

     

 

 รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %     ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %      ได   ๑  คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



๘๕ 
 

 
  

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๑  การเกิดเมฆ หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  

การลงความเห็นจากขอมูล  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

การสรางแบบจําลอง  

รวมคะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 
 

 
  

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต  สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

แบบจําลองการเ กิด เมฆ 

หมอก น้ําคางและน้ําคาง

แข็งดวยตนเอง โดยไมเพ่ิม

ความคิดเห็น  

สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

แ บ บ จํ า ล อ ง ก า ร เ กิ ด เ มฆ 

หมอก น้ําคางและน้ําคางแข็ง 

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน  

ไมสามารถใชประสาทสัมผัส

ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในแบบจําลองการ

เกิดเมฆ หมอก น้ําคางและ

น้ําคางแข็ง ถึงแมจะไดรับ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

สามารถนํา เสนอผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเ กิด ข้ึนใน

แบบจําลองการเ กิด เมฆ 

หมอก น้ําคาง และน้ําคาง

แข็ง ใหผู อ่ืนเขาใจไดงาย

และชัดเจนดวยตนเอง 

ส าม า รถนํ า เ สนอผ ล ก า ร

เปลี่ ย นแปลง ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ใน

แ บ บ จํ า ล อ ง ก า ร เ กิ ด เ มฆ 

หมอก น้ําคาง และน้ําคางแข็ง

ให ผู อ่ื น เ ข า ใ จ ได ง า ยและ

ชัดเจน โดยการช้ีแนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอผลการ

เปลี่ ยนแปลงท่ีเ กิด ข้ึนใน

แบบจํ าลองการ เ กิด เมฆ 

หมอก น้ําคาง และน้ําคาง

แข็งใหผูอ่ืนเขาใจไดงายและ

ชั ด เ จ น  ถึ ง แ ม จ ะ ไ ด รั บ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

สามารถเพ่ิมเติมความเห็น

เก่ียวกับการเกิดเมฆ หมอก 

น้ําคาง และน้ําคางแข็งจาก

ผลท่ีเกิดข้ึนในแบบจําลอง

ไดอย า ง เปน เหตุ เปนผล  

โ ด ย ใ ช ค ว า ม รู ห รื อ

ประสบการณ เดิ ม  ด วย

ตนเอง 

สามารถเพ่ิมเติมความเห็น

เก่ียวกับการเกิดเมฆ หมอก 

น้ําคาง และน้ําคางแข็งจากผล

ท่ี เ กิด ข้ึนในแบบจําลองได

อยางเปนเหตุเปนผล  โดยใช

ความรูหรือประสบการณเดิม

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม เ ติ ม

ความเห็นเก่ียวกับการเกิด

เมฆ หมอก น้ํ าคาง และ

น้ําคางแข็งจากผลท่ีเกิดข้ึน

ในแบบจําลองไดอยางเปน

เหตุเปนผล  โดยใชความรู

หรือประสบการณเดิม ถึงแม

จะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 

กา ร ตี ค ว ามหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป 
 

สามารถตีความหมายขอมูล
จ า ก ท่ี สั ง เ ก ต ไ ด ใ น
แบบจําลองการเ กิด เมฆ 
หมอก น้ําคางและน้ําคาง
แข็ง และขอมูลในใบความรู 
และลงขอสรุปการเกิดเมฆ 

สามารถตีความหมายขอมูล
จากท่ีสังเกตไดในแบบจําลอง
การเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง
และน้ําคางแข็ง และขอมูลใน
ใบความรู และลงขอสรุปการ
เกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และ

ไมสามารถตีความหมาย
ขอ มูลจาก ท่ีสั ง เกตได ใน
แบบจํ าลองการ เ กิด เมฆ 
หมอก น้ําคางและน้ําคาง
แข็ง และขอมูลในใบความรู 
และลงขอสรุปการเกิดเมฆ 



๘๗ 
 

 
  

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

หมอก น้ําคาง และน้ําคาง
แข็ง ดวยตนเอง 

น้ําคางแข็ง โดยการช้ีแนะ
ของครหูรือผูอ่ืน 

หมอก น้ําคาง และน้ําคาง
แ ข็ ง  ถึ ง แ ม จ ะ ไ ด รั บ
คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การสรางแบบจําลอง สามารถสรางแบบจําลอง
การเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง 
และน้ํ าค า งแ ข็ ง  และใช
แบบจําลองในการอธิบาย
และเชื่อมโยงสิ่งท่ีสังเกตได
กับปรากฎการณการเกิด
เมฆ หมอก น้ํ าค า งและ
น้ําคางแข็งในธรรมชาติได
ถูกตอง อยางมีเหตุผล  ดวย
ตนเอง 

สามารถสรางแบบจําลองการ
เกิดเมฆ หมอก น้ําคาง และ
น้ําคางแข็ง และใชแบบจําลอง
ในการอธิบายและเชื่อมโยงสิ่ง
ท่ีสังเกตไดกับปรากฎการณ
การเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง
และน้ําคางแข็งในธรรมชาติได
ถูกตอง อยางมีเหตุผล  โดย
การช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสรางแบบจําลอง
การเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง 
และน้ํ า ค า งแ ข็ ง  และใช
แบบจําลองในการอธิบาย
และเชื่อมโยงสิ่งท่ีสังเกตได
กับปรากฎการณการเกิดเมฆ 
หมอก น้ําคางและน้ําคาง
แข็งในธรรมชาติไดถูกตอง 
อยางมี เหตุผล   ถึงแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ
ผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๘๙ 
 

 
  

 

 

มีละอองน้ําลอยอยูเต็มพ้ืนท่ีวางในภาชนะ

สวนท่ี ๒ 

 
มีหยดน้ําเล็ก ๆ เกาะอยูบนผิวดานนอกของ

ภาชนะ 

 
มีหยดน้ําเล็ก ๆ เกาะอยูบนผิวดานในของ

ภาชนะ 

 
ละอองน้ําหนาแนนจนมองเห็นเปนฝาสีขาว

อยางชัดเจน 



๙๐ 
 

 
  

 

 

ไอน้ําท่ีระเหยจากน้ําอุน กระทบอากาศท่ีเย็น และควบแนนเปนละอองน้ําหรือ

หยดน้ํา โดยอาศัยผิวภาชนะเปนท่ียึดเกาะ 

ทองฟาหรือบริเวณอ่ืนท่ีมีอากาศเย็น 

 น้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ ซ่ึงเกิดการระเหยกลายเปนไอน้ํา 

 พ้ืนท่ีวางเหนือผิวโลกซ่ึงมีอากาศอยู 

 ฝุนละอองท่ีอยูในอากาศ 

แตกตางกัน  กอนจุดธูปจะมองเห็นละอองน้ําไดนอยหรือเปนฝาขาวจาง ๆ  แต

หลังจากจุดธูปจะมองเห็นละอองน้ําหนาแนนเปนฝาขาวชัดเจนมากข้ึนและลอย

สูงข้ึนจากผิวหนาของน้ํา 

 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขอ  ๒ เปนละอองน้ําเหมือนกับปรากฏการณท่ีเกิดในธรรมชาติ 

แตในธรรมชาติระดับความสูงของเมฆจะมากกวา 

 



๙๑ 
 

 
  

 
 

หยดน้ําเล็ก ๆ  

 

เมฆและหมอกเกิดจากไอน้ําในอากาศควบแนนเปนละอองน้ําเม่ืออุณหภูมิของอากาศ

ลดลงและลอยอยูในอากาศท่ีระดับความสูงตาง ๆ ถาลอยอยูเหนือพ้ืนดินจะเปน

หมอกแตถาลอยอยูสูงในทองฟาจะเปนเมฆ น้ําคางเกิดจากไอน้ําในอากาศควบแนน

เปนหยดน้ําและเกาะบนพ้ืนผิวตาง ๆ 

น้ําคาง  

 เกล็ดน้ําแข็ง 

 น้ําคางแข็ง 

 



๙๒ 
 

 
  

 
 

มีของเหลวใส (น้ํา) เกาะอยูรอบ ๆ แกว

พลาสติก 

มีของเกล็ดน้ําแข็งเกาะอยูรอบ ๆ แกว

พลาสติก 



๙๓ 
 

 
  

 
 

ไอน้ําในอากาศเกิดการควบแนนเปนหยดน้ํา เปรียบเหมือนไอน้ําในอากาศ

ควบแนนเปนหยดน้ําเกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุท่ีอยูใกลพ้ืนดิน  

 
ไอน้ําในอากาศเกิดการควบแนนเปนหยดน้ํา แตเม่ืออุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนโลกต่ํา

กวาศูนยองศาเซลเซียส หยดน้ํานั้นจะเปล่ียนสถานะเปนของแข็ง เปรียบเหมือนน้ําคาง

เม่ืออุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนโลกต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียสจึงเปล่ียนเปนน้ําคางแข็ง  

 

เหมือนกับการเกิดน้ําคางและน้ําคางแข็งในธรรมชาติ คือเม่ือไอน้ําเกิดการควบแนน

เปนหยดน้ํา หรือน้ําคาง ถาอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนโลกต่ํากวาศูนยองศา

เซลเซียส หยดน้ําหรือน้ําคางนั้นจะเปล่ียนสถานะเปนของแข็งหรือเปนน้ําคางแข็ง  

 
ไอน้ําในอากาศเกิดการควบแนนเปนหยดน้ําหรือน้ําคางเกาะตามพ้ืนผิววัตถุ

บริเวณใกลพ้ืนโลก แตเม่ืออุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนโลกต่ํากวาศูนยองศา

เซลเซียส หยดน้ําหรือน้ําคางจะเปล่ียนสถานะเปนของแข็งหรือน้ําคางแข็ง  

 



๙๔ 
 

 
  

 
 

 

 ของเหลว 

 

 

ไอน้ําในอากาศเกิดการควบแนนเปน

ละอองน้ํากอตัวข้ึนและลอยอยูใน

ทองฟา 

 

 ของเหลว 

 

 
ของเหลว 

 

 
ของแข็ง 

 

 

ไอน้ําในอากาศเกิดการควบแนนเปน

ละอองน้ํากอตัวข้ึนและลอยอยูในระดับ

ใกลพ้ืนดิน 

 

 
ละอองน้ําท่ีรวมตัวเปนหยดน้ําเกาะ

อยูบนวัตถุท่ีอยูใกลพ้ืนดิน 

 

 ละอองน้ําท่ีรวมตัวเปนหยดน้ําเกาะอยูบน

วัตถุท่ีอยูใกลพ้ืนดิน ถาอุณหภูมิเหนือ

พ้ืนดินต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียสจะ

เปล่ียนสถานะเปนของแข็ง 

 

 



๙๕ 
 

 
  

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 
    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะและลูกเห็บ                เวลา  ๓  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. สาระสําคัญของแผน 

ฝน หิมะ และลูกเห็บ เปนหยาดน้ําฟาเพราะเปนน้ําในสถานะตาง ๆ  ท่ีตกจากฟามายังพ้ืนโลก แตฝน 

หิมะ และลูกเห็บมีกระบวนการเกิดท่ีแตกตางกัน 

๒. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

ฝนเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันและตกลงสูพ้ืนโลกในสถานะของเหลว หิมะเกิดข้ึนในบริเวณท่ี

อุณหภูมิต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียส เกิดจากไอน้ําในอากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ําแข็ง และไดรวมตัวกันจนมี

น้ําหนักมากข้ึนจนเกินกวาท่ีอากาศจะพยุงไวจึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งในเมฆคิวมู

โลนิมบัสท่ีถูกกระแสอากาศพัดข้ึนลง วนซํ้าไปซํ้ามา เกิดการพอกตัวของน้ําแข็งเปนชั้น ๆ จนมีขนาดใหญแลว

ตกลงสูพ้ืนโลก ท้ังฝน หิมะ และลูกเห็บ ลวนเปนหยาดน้ําฟา เพราะเปนน้ําในรูปแบบและสถานะตาง ๆ ท่ีตก

จากฟามายังพ้ืนโลก 

  

     ๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

   อธิบายการเกิดฝน หิมะและลูกเห็บ 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

๒. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

  จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

      การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ คน  

     ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

๑. กระดาษสี  ๔ แผน (คละสี)/กลุม 

๒. ปากกาเคมี  ๑ ชุด/กลุม 



๙๖ 
 

 
  

 ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

 - 

        ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

 ๓.๑  ใบงาน ๐๑ ฝน หิมะ ลกูเห็บ 

 ๓.๒  ใบความรูเรื่องฝน หิมะ และลูกเห็บ 

 ๓.๓  ใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ  

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

       ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  การตอบคําถามในใบงานและในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในขณะทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

 ๒.๓ เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนําคะแนน

มารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

 



๙๗ 
 

 
  

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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

 



๙๘ 
 

 
  

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๒.๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา              เรื่องการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ                                        เวลา ๓ ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                        รายวิชาวิทยาศาสตร              ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการใชแนวคําถามทบทวนความรูเดิม  

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ ฝน หิมะ ลูกเห็บ เกิดข้ึนไดอยางไร 

 ทําใบงาน ๐๑ ฝน หิมะ ลูกเห็บ และอานใบความรู เรื่องฝน หิมะ ลูกเห็บ  

 อภิปรายการเกิดฝน หิมะและลูกเห็บ 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับการเกิดฝน หิมะและลูกเห็บ 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการเกิดฝน หิมะและลูกเห็บ 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

 

 

 



๙๙ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                           เวลา   ๒  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

      ฝนเกิดจากละอองน้ําใน

เมฆรวมตัวกันและตกลงสูพ้ืน

โลกในสถานะของเหลว หิมะ

เกิดข้ึนในบริเวณท่ีอุณหภูมิต่ํา

กวาศูนยองศาเซลเซียส เกิด

จากไอน้ํ า ในอากาศระเหิด

กลับเปนผลึกน้ําแข็ง และได

รวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากข้ึน

จนเกินกวาท่ีอากาศจะพยุงไว

จึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจาก

หยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งในเมฆ

คิว มู โลนิมบัส ท่ี ถู กกระแส

อากาศพัดข้ึนลง วนซํ้าไปซํ้า

มา เกิดการพอกตัวของน้ําแข็ง

เปนชั้น ๆ จนมีขนาดใหญแลว

ตกลงสู พ้ืนโลก ท้ังฝน หิมะ 

และลูกเห็บ ลวนเปนหยาดน้ํา

กิจกรรมการเรียนรู (๓  ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียน โดยใหนักเรียนสังเกตรูปภาพฝน หิมะและลูกเห็บแลวถามนักเรียน

วา 

๑.๑ สิ่งท่ีเห็นคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

๑.๒ สิ่งท่ีเห็นเกิดข้ึนไดอยางไร (นักเรียนอาจตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๒. ครูตั้งคําถามวา ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวไป นักเรียนรูหรือไมวา  

เกิดข้ึนไดอยางไร จากนั้นครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑  ฝน หิมะ ลูกเห็บ เกิดข้ึนไดอยางไร  

หนา ๓๘ โดยใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงค แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรม

ดังนี้   

๒.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ) 

๒.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (สํารวจ) 

๒.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (อธิบายการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ) 

๓. ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๓๘ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการทํา

กิจกรรมของนักเรียนดวยคําถามดังนี้ 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. กระดาษสี  

๒. ปากกาเคมี 

  

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การทํากิจกรรม 

๒. การบันทึกผลกิจกรรมในใบ

กิจกรรม 

๓. การทําแบบฝกหัด 

 

 

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 



๑๐๐ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                           เวลา   ๒  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ันประถมศกึษาปท่ี ๕   

ฟา เพราะเปนน้ําในรูปแบบ

และสถานะตาง ๆ ท่ีตกจาก

ฟามายังพ้ืนโลก 
 

 

 

 

จุดประสงคดานความรู 

อธิบายการเกิดฝน หิมะและ

ลูกเห็บ 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

๒. การตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

 

๓.๑ นักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับเรื่องอะไร (ความเหมือนและความแตกตางของการเกิดฝน หิมะ

และลูกเห็บตามความเขาใจของตนเองกอนแลวอภิปรายอีกครั้งเม่ือไดอานใบความรูเรื่องการเกิด

ฝน หิมะ และลูกเห็บ) 

๓.๒ ใบความรูเรื่องการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ อยูหนาใด (หนา ๓๙-๔๐) 

๓.๓ นักเรียนจะนําเสนอการเกิดฝน หิมะและลูกเห็บอยางไร (นําเสนอในรูปแบบใดก็ไดท่ีนาสนใจ 

ข้ึนอยูกับความคิดของนักเรียน) ครูอาจแนะนําวิธีการนําเสนอใหนักเรียนตามอุปกรณท่ีมี เชน 

การใชกระดาษสี กระดาษบรูฟ การใชเทคโนโลยีชวย เชน การนําเสนอผาน application 

Youtube โปรแกรมนําเสนองานตาง ๆ  

๔. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนทํากิจกรรมขอ ๑ กอน บันผลการทํา

กิจกรรมลงในใบงาน ๐๑ ฝน หิมะและลูกเห็บ หนา ๔๑ จากนั้นครูสุมถามความคิดของนักเรียนกอน 

แลวจึงใหอานใบความรู และอภิปรายเก่ียวกับความเหมือนและความแตกตางของการเกิดฝน หิมะ 

และลูกเห็บ 

๕. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความเหมือนและความแตกตางของการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

๕.๑ ฝนเกิดข้ึนไดอยางไร (ฝนเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันจนมีขนาดใหญข้ึน จนอากาศพยุงไว

ไมได จึงตกลงมาในสถานะของเหลว) 

๕.๒ ลูกเห็บและหิมะมีสถานะเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร (หิมะและลูกเห็บมีสถานะเปนของแข็ง

เหมือนกัน) 

เกณฑการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบงานไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

-   มากกวา  ๘๐ %  ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ % - ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %   ได   ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %  ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ % - ๗๙  %   ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 

๓. มีคุณธรรมจริยธรรมขณะทํากิจกรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ % -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 

 

 



๑๐๑ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                           เวลา   ๒  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ันประถมศกึษาปท่ี ๕   

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือ

ในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีความมุงม่ันในการทํางาน  

  

 

๕.๓ การเกิดลูกเห็บและหิมะเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร (ลูกเห็บและหิมะมีการเกิดท่ีแตกตางกัน 

โดยลูกเห็บเกิดจากละอองน้ําในเมฆคิวมูโลนิมบัสซ่ึงกอตัวในแนวตั้งเปลี่ยนเปนกอนน้ําแข็ง  แลว

ถูกลมพัดวนข้ึนลงไปมาในเมฆจนมีขนาดใหญข้ึนจนอากาศพยุงไวไมไดจึงตกลงสูพ้ืนโลก แตหิมะ

เกิดจากไอน้ําในอากาศเกิดเปนผลึกน้ําแข็งแลวตกลงมายังพ้ืนโลกในบริเวณท่ีมีอากาศหนาวเย็น) 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๖. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา ฝนเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันและตกลงสูพ้ืน

โลกในสถานะของเหลว หิมะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีอุณหภูมิต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียส เกิดจากไอน้ําใน

อากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ําแข็ง และไดรวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากข้ึนจนเกินกวาท่ีอากาศจะพยุงไว

จึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสท่ีถูกกระแสอากาศพัดข้ึนลง 

วนซํ้าไปซํ้ามา เกิดการพอกตัวของน้ําแข็งเปนชั้น ๆ จนมีขนาดใหญแลวตกลงสูพ้ืนโลก  

๗. ครูสอบถามนักเรียนวาตองการใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง หรือนักเรียนตองเตรียมอะไรบางในการ

นําเสนอการเกิดฝน หิมะ ลูกเห็บในชั่วโมงตอไป 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๑๐ นาที) 

๘. ครูทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลว โดยใหนักเรียนชมวีดิทัศนเก่ียวกับฝน หิมะ ลูกเห็บ จากแหลงการ

เรียนรูตาง ๆ แลวถามนักเรียนโดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

๘.๑ ฝน หิมะ และลูกเห็บ เกิดข้ึนไดอยางไร (ฝนเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันและตกลงสูพ้ืน

โลกในสถานะของเหลว หิมะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีอุณหภูมิต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียส เกิดจากไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                           เวลา   ๒  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ันประถมศกึษาปท่ี ๕   

น้ําในอากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ําแข็ง และไดรวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากข้ึนจนเกินกวาท่ี

อากาศจะพยุงไวจึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสท่ีถูก

กระแสอากาศพัดข้ึนลง วนซํ้าไปซํ้ามา เกิดการพอกตัวของน้ําแข็งเปนชั้น ๆ จนมีขนาดใหญ

แลวตกลงสูพ้ืนโลก)  
๘.๒ ฝน หิมะ และลูกเห็บเปนหยาดน้ําฟาหรือไม เพราะอะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง) หากนักเรียนตอบไมได ครูสามารถอธิบายไดวาท้ังฝน หิมะ และลูกเห็บเปนหยาดน้ําฟา

เพราะเปนน้ําท่ีตกจากฟามายังพ้ืนโลก) 

ข้ันสอน (๔๐ นาที)  

๙. ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บอีกครั้ง และเตรียมนําเสนอใน

รูปแบบท่ีนาสนใจ โดยครูคอยชวยเหลืออุปกรณและอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน และกระตุน

การทํางานของนักเรียนใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

๑๐. ครูใหนักเรียนนําเสนอผลงานท่ีเตรียมไว 

๑๑. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๔๒ 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา ฝนเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันและตกลงสู

พ้ืนโลกในสถานะของเหลว หิมะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีอุณหภูมิต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียส เกิดจากไอน้ํา

ในอากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ําแข็ง และไดรวมตัวกันจนมีน้ําหนักมากข้ึนจนเกินกวาท่ีอากาศจะ

พยุงไวจึงตกลงมา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสท่ีถูกกระแสอากาศพัด



๑๐๓ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา             หนวยยอยท่ี ๒  การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                           เวลา   ๒  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                         ช้ันประถมศกึษาปท่ี ๕   

ข้ึนลง วนซํ้าไปซํ้ามา เกิดการพอกตัวของน้ําแข็งเปนชั้น ๆ จนมีขนาดใหญแลวตกลงสูพ้ืนโลก ท้ังฝน 

หิมะ และลูกเห็บ ลวนเปนหยาดน้ําฟา เพราะเปนน้ําในรูปแบบและสถานะตาง ๆ ท่ีตกจากฟามายัง

พ้ืนโลก 

๑๓. นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการเกิดฝน หิมะ  และลูกเห็บ หนา ๔๓ 

 



๑๐๔ 
 

 
  

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี ลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได 
เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน    

๒. มีความมุงม่ันในการทํางาน    

 

                                                                                         รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… 
คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

 
  

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๒ การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การจัดกระทําและ       

สื่อความหมายขอมูล  

สามารถนําเสนอการเกิด

ฝน หิมะและลูกเห็บใน

รูปแบบท่ีนาสนใจใหผู อ่ืน

เขาใจไดงายและชัดเจน 

ดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอการเกิด

ฝน หิมะและลูกเห็บใน

รูปแบบท่ีนาสนใจใหผู อ่ืน

เขาใจไดงายและชัดเจน 

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอการเกิด

ฝ น  หิ ม ะ แ ล ะ ลู ก เ ห็ บ ใ น

รูปแบบท่ีน าสนใจใหผู อ่ื น

เขาใจไดงายและชัดเจน แม

จะไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

สามารถนําขอมูลจากการ

อ า น ใ บ ค ว า ม รู ม า ล ง

ขอสรุปเก่ียวกับการเกิด

ฝน หิมะ และลูกเห็บได

อยางถูกตองและครบถวน 

ดวยตนเอง 

สามารถนําขอมูลจากการ

อ า น ใ บ ค ว า ม รู ม า ล ง

ขอสรุปเก่ียวกับการเกิด

ฝน หิมะ และลูกเห็บได

อยางถูกตองและครบถวน

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน  

ไมสามารถนําขอมูลจากการ

อานใบความรูมาลงขอสรุป

เก่ียวกับการเกิดฝน หิมะ และ

ลูกเห็บไดอยางถูกตองและ

ค ร บ ถ ว น  แ ม จ ะ ไ ด รั บ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

 

 

 



๑๐๖ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๑๐๗ 
 

 
  

ข้ึนกับการทํากิจกรรมของนักเรียน 

ฝนเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัว

กันและตกลงสู พ้ืนโลกในสถานะ

ของเหลว  

ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ํ าหรือผลึก

น้ํ าแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสท่ีถูก

กระแสอากาศพัดข้ึนลง วนซํ้าไปซํ้า

มา เกิดการพอกตัวของน้ําแข็งเปน

ช้ัน ๆ  

หิมะเกิดจากไอน้ําในอากาศเกิดเปน

ผลึกน้ําแข็งและตกลงมายังพ้ืนโลก 

 



๑๐๘ 
 

 
  

 

หยาดน้ําฟา คือน้ําในรูปแบบหรือสถานะตาง ๆ ท่ีตกจากฟามายังพ้ืนโลก 

ไดแก ฝน หิมะ และลูกเห็บ 

 

 

ฝน หิมะ และลูกเห็บ เกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันและตกจากฟาลงมาบน   

พ้ืนโลกเหมือนกัน แตฝนจะเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันและตกลงสูพ้ืนโลก  

ในสถานะของเหลว ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสท่ี  

ถูกกระแสอากาศพัดข้ึนลงเกิดการพอกตัวของน้ําแข็งเปนช้ัน ๆ หิมะเกิดจากไอน้ําใน

อากาศเกิดเปนผลึกน้ําแข็งและตกลงมายังพ้ืนโลก 

 

นเมฆคิวมูโลนิมบัสมีพายุเกิดข้ึนซ่ึงสามารถพัดหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งข้ึนลงใน

อากาศ ทําใหเกิดการพอกตัวเปนช้ัน ๆ และมีขนาดใหญข้ึนได 

 
ในประเทศไทยลูกเห็บมักเกิดมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในชวงฤดูรอนระหวางเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคม 

 
ฝน หิมะ และลูกเห็บ เปนหยาดน้ําฟาเพราะเปนน้ําในสถานะตาง ๆ  ท่ีตกจากฟา

มายังพ้ืนโลก แตฝน หิมะ และลูกเห็บมีกระบวนการเกิดท่ีแตกตางกัน 

 



๑๐๙ 
 

 
  

 
 

 

ลูกเห็บ 

ฝน 

ลูกเห็บ 

ลูกเห็บ 

หิมะ 

ลูกเห็บ 

ฝน 

หิมะ 

หิมะ 

ลูกเห็บ 



๑๑๐ 
 

 
  

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 
    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา                                เวลา  ๓  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. สาระสําคัญของแผน 

วัฏจักรน้ําเปนการหมุนเวียนของน้ําท่ีมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงซํ้า ๆ  และตอเนื่อง ระหวางน้ําบริเวณผิวโลก

กับน้ําในบรรยากาศ  

๒. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

วัฏจักรน้ําเกิดจากการหมุนเวียนของอนุภาคน้ําอยางตอเนื่องระหวางแหลงตาง ๆ ท้ังน้ําในสัตว พืช 

เมฆ ธารน้ําแข็ง น้ําใตดิน ทะเลสาบ มหาสมุทร แมน้ําและดิน ในการหมุนเวียนของอนุภาคน้ําไปตาม

แหลงตาง ๆ มีการเปลี่ยนท่ีอยูของน้ํา ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนสถานะหรือไมมีการเปลี่ยนสถานะก็ได ในการ

เปลี่ยนแปลงท่ีอยูของอนุภาคน้ําจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนี่ง จะมีแบบรูปกระบวนการเปลีย่นแปลง

คงท่ี  

การหมุนเวียนของอนุภาคน้ําไปตามแหลงตาง ๆ อาจเกิดข้ึนพรอมกันหรือไมพรอมกันก็ได ดังนั้น

แมวาน้ําจะหมุนเวียนเปนวัฏจักร แตอนุภาคน้ําอาจจะหมุนเวียนกลับมาท่ีเดิมโดยใชเวลาไมเทากัน 

     ๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

   อธิบายลักษณะและการเกิดวัฏจักรน้ํา 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

๒. การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป 

  จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

      การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ ๔ คน  

 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

 ๒.๑ กระดาษปรูฟ   ๑ แผน/กลุม 

 ๒.๒ ปากกาเคมี   ๒ ดาม/กลุม 
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 ๒.๓ ลูกเตาแหลงท่ีอยูของน้ํา  ๑ ชุด/หอง 

 ๒.๔ ปายแสดงสถานี   ๙ สถานี/หอง 

 ๒.๕ นาฬิกาจับเวลา   ๑ เครื่อง/หอง 

 ๒.๖ นกหวีด   ๑ อัน/หอง 

  ๒.๗ ครูเตรียมอุปกรณดาวนโหลด AR วัฏจักรน้ํา  

ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

   - 

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

๓.๑  ใบงาน ๐๑ วฏัจักรน้ํา 

๓.๒  ใบความรูเรื่องวัฏจักรน้ํา 

๓.๓  ใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องวัฏจักรน้ํา  

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

 ๒.๓)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 
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-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

...................................................................................................................................................................... 
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๒.๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๔ รูจักน้ํา และการเปล่ียนแปลงของน้ํา                    เรื่องวัฏจักรน้ํา                                                        เวลา ๓ ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                    รายวิชาวิทยาศาสตร                     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับวัฏจักรน้ํา 

ข้ันสอน  ทํากิจกรรมท่ี ๑ การเดินทางของอนุภาคน้ําเปนอยางไร 

 ทําใบงาน ๐๑ วัฏจักรน้ํา 

 อานใบความรู เรื่องวัฏจักรน้ํา และรวมกันอภิปราย 

 อภิปรายเก่ียวกับวัฏจักรน้ํา 

ข้ันสรุป  อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับวัฏจักรน้ํา 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องวัฏจักรน้ํา 

การวัดและประเมินผล  ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

วัฏจักรน้ําเกิดจากการ

หมุนเวียนของอนุภาคน้ํา

อยางตอเนื่องระหวางแหลง

ตาง ๆ ท้ังน้ําในสัตว พืช เมฆ 

ธารน้ําแข็ง น้ําใตดิน 

ทะเลสาบ มหาสมุทร แมน้ํา

และดิน ในการหมุนเวียนของ

อนุภาคน้ําไปตามแหลงตาง 

ๆ มีการเปลี่ยนท่ีอยูของน้ํา 

ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนสถานะ

หรือไมมีการเปลี่ยนสถานะก็

ได ในการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู

ของอนุภาคน้ําจากแหลงหนึ่ง

ไปยังอีกแหลงหนี่ง จะมีแบบ

รูปกระบวนการเปลี่ยนแปลง

คงท่ี  

กิจกรรมการเรียนรู (๓  ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๑๐ นาที) 

๑. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานท่ีไดเรียนมาแลวของนักเรียนโดยใชคําถามวาวัฏจักรคืออะไร (วัฏจักรคือ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนแบบรูปคงท่ี หมุนเวียนตอเนื่องไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด) 

๒. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยใชคําถามวา 

๒.๑ น้ํามีการหมุนเวียนเปนวัฏจักรหรือไม  

๒.๒ ถาเปน น้ํามีการหมุนเวียนไปท่ีใดบาง  

๒.๓ น้ํามีการหมุนเวียนกลับมาท่ีเดิมไดหรือไม อยางไร  

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) ครูจดคําตอบของนักเรียนไวบนกระดานเพ่ือกลับมา

เปรียบเทียบคําตอบหลังเรียน 

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๓. ครูชักชวนนักเรียนหาคําตอบเก่ียวกับวัฏจักรน้ํา โดยใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงคใน

กิจกรรมท่ี ๑ วัฏจักรน้ําเปนอยางไร หนา ๔๕ แลวถามคําถามดังนี้ 

๓.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (การเกิดวัฏจักรน้ํา) 

๓.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (การใชแบบจําลอง) 

๓.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (อธิบายลักษณะและการเกิดวัฏจักรน้ํา) 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. กระดาษปรูฟ  

๒. ปากกาเคมี  

๓. ลูกบาศกทรงสี่เหลี่ยม  

๔. ปายแสดง  

๕. นาฬิกาจับเวลา 

๖. นกหวีด/ระฆัง 

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การบันทึกผลการทํากิจกรรม 

๒. การตอบคําถามในชั้นเรียน 

๓. การทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

การหมุนเวียนของ

อนุภาคน้ําไปตามแหลงตาง 

ๆ อาจเกิดข้ึนพรอมกัน

หรือไมพรอมกันก็ได ดังนั้น

แมวาน้ําจะหมุนเวียนเปนวัฏ

จักร แตอนุภาคน้ําอาจจะ

หมุนเวียนกลับมาท่ีเดิมโดย

ใชเวลาไมเทากัน 

 

จุดประสงคดานความรู 

อธิบายลักษณะและ 

การเกิดวัฏจักรน้ํา 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

๔. ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๔๕-๔๖ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในข้ันตอน

การทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได โดยใชคําถามดังนี้ 

    ๔.๑ แหลงท่ีอยูของน้ําในการทํากิจกรรมมีอะไรบาง (สัตว เมฆ ธารน้ําแข็ง น้ําใตดิน ทะเลสาบ 

มหาสมุทร พืช แมน้ํา ดิน) 

๔.๒ ใน ๑ รอบของการเลนมีการใหสัญญาณนกหวีดเพ่ือสื่อสารเรื่องใด (สัญญาณเริ่มเลนเกม กับ

สัญญาณนกหวีดสั้น ๒ ครั้งใหปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับ) 

๔.๓ ในการเลนเกมแตละรอบนักเรียนตองทําอะไรบาง (ฟงสัญญาณเริ่มเลนเกม เม่ือไดยินสัญญาณ

ใหบันทึกแหลงท่ีอยูของน้ําท่ีตนเองอยูลงในใบงาน ๐๑ ตารางการเปลี่ยนแปลงแหลงท่ีอยูของ

น้ํา หนา ๔๙ ชองหมายเลข ๑  จากนั้นทอดลูกเตาและอานขอความเหตุผลของการเปลี่ยนท่ีอยู

ของน้ําใหเพ่ือนฟง จากนั้นรอฟงสัญญาณนกหวีดสั้น ๒ ครั้งเพ่ือเลนเกมตอไป) 

๔.๔ นักเรียนตองเลนเกมท้ังหมดก่ีรอบ (๙ รอบ) 

๔.๕ ขอมูลท่ีบันทึกในตาราง นักเรียนตองนําไปใชทําอะไร (ใชเขียนเสนทางการเดินทางของอนุภาค

น้ําไปตามแหลงท่ีอยูของน้ําตาง ๆ) 

๔.๖ หลังจากเขียนเสนทางการเดินทางของอนุภาคน้ําแลว นักเรียนตองทําอะไรตอไป (เปรียบเทียบ

เสนทางการเดินทางของสมาชิกในกลุมวามีการเดินทางไปเหมือนหรือตางกันอยางไร) 

๔.๗ นักเรียนสามารถตรวจสอบขอสรุปของเสนทางการเดินทางของอนุภาคน้ําไดอยางไร (จากการ

อานใบความรูเรื่องวัฏจักรน้ํา) 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบงานไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

-   มากกวา  ๘๐ %  ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ % - ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %   ได   ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %  ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ % - ๗๙  %   ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 

๓. มีคุณธรรมจริยธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %   ได  ๓  คะแนน 



๑๑๖ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๒. การตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือใน

การทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน  

  

 

๕.  เม่ือแนใจแลววานักเรียนสามารถทําได ใหนักเรียนทํากิจกรรม โดยครูย้ําใหนักเรียนเลนตามกติกา

อยางเครงครัด และเม่ือเลนจบรอบสุดทายใหทุกคนยืนอยูกับท่ี นับจํานวนคนท่ีอยูในแหลงน้ํานั้นจน

ครบทุกคน แลวจึงกลับไปนั่งท่ีโตะเรียนได และบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน ๐๑ วัฏจักรน้ํา 

หนา ๔๙-๕๐ 

 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๖. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา การเปลี่ยนแหลงท่ีอยูของน้ําไปยังท่ีตาง ๆ จะเกิดข้ึนได

อยางตอเนื่อง 

 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ข้ันนํา (๕ นาที) 

๗.  ครทูบทวนความรูของนักเรียน โดยใชแนวคําถามวา  เชื่อหรือไมวา วัฏจักรน้ําทําใหเราไมมีวันขาด 

แคลนน้ํากินน้ําใช (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๕๐ นาที) 

๘.  ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมเขียนเสนทางการเดินทางของอนุภาคน้ําไปตามแหลงท่ีอยูของน้ําตาง ๆ 

ลงในกระดาษบรูฟ 

-   ๕๐ % -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๙. ครูสุมนักเรียนบางกลุมออกมานําเสนอเสนทางการเดินทางของอนุภาคน้ําของแตละคนในกลุม 

จากนั้นนักเรียนรวมกันอภิปรายเปรียบเทียบเสนทางการเดินทางของอนุภาคน้ําของตนเองกับเพ่ือน

ในกลุมวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

๑๐. ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมของแตละกลุม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๑๐.๑ เม่ือเริ่มเลนเกมนี้อนุภาคน้ําสวนใหญอยูท่ีใดสอดคลองตามท่ีเปนจริงในธรรมชาติหรือไม

อยางไร (อนุภาคน้ําสวนใหญอยูท่ีมหาสมุทรซ่ึงสอดคลองกับในธรรมชาติ) 

๑๐.๒ ในแตละรอบอนุภาคน้ําแตละอนุภาคหมุนเวียนไปแหลงท่ีอยูเดียวกันหรือไม อยางไร (อนุภาค

น้ําอาจหมุนเวียนไปแหลงท่ีอยูเดียวกันหรือไมหมุนเวียนไปแหลงท่ีอยูเดียวกันก็ได เชน อนุภาค

น้ําจากแมน้ําอาจหมุนเวียนไปยังเมฆเหมือนกัน หรืออาจหมุนเวียนไปยังมหาสมุทร สัตว หรือ

น้ําใตดิน) 

๑๐.๓ อนุภาคน้ําแตละอนุภาคมีโอกาสกลับมาท่ีจุดเริ่มตนหรือไม อยางไร (อนุภาคน้ําบางอนุภาคอาจ

กลับมาท่ีจุดเริ่มตนไดหรือไมกลับมายังจุดเริ่มตนก็ได เชน น้ําในแมน้ํา อาจหมุนเวียนไปยังเมฆ 

ธารน้ําแข็ง และกลับมายังแมน้ําได หรือน้ําจากแมน้ําอาจหมุนเวียนไปยังเมฆ และไปสะสมอยู

ในมหาสมุทรโดยไมกลับมาแมน้ําซ่ึงเปนจุดเริ่มตน) 

๑๐.๔ เวลาท่ีอนุภาคน้ําใชในการหมุนเวียนกลับมาท่ีเดิมนานเทากันหรือไม อยางไร (ไมเทากัน บาง

อนุภาคใชเวลาในการเลน ๑ รอบ บางอนุภาคอาจใชเวลาในการเลนมากกวา ๑ รอบ) 



๑๑๘ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๐.๕ อนุภาคน้ําท่ีไมไดกลับท่ีเดิมจะมีโอกาสกลับมาท่ีเดิมหรือไม ถามี โอกาสจะกลับมาท่ีเดิมเม่ือไร 

(มีโอกาสกลับมายังจุดเริ่มตนไดหากเลนเกมวัฏจักรน้ําตอไปเรื่อย ๆ แตไมอาจบอกไดวาจะ

กลับมาเม่ือใด) 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๑๑.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา การหมุนเวียนของอนุภาคน้ําจะเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องระหวางแหลงตาง ๆ ท้ังน้ําในสัตว พืช เมฆ ธารน้ําแข็ง น้ําใตดิน ทะเลสาบ มหาสมุทร 

แมน้ําและดิน การหมุนเวียนของอนุภาคน้ําไปตามแหลงตาง ๆ อาจเกิดข้ึนพรอมกันหรือไมพรอม

กันก็ได การหมุนเวียนของอนุภาคน้ําอาจจะกลับมาท่ีเดิมโดยใชเวลาไมเทากัน 

 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๒. ครูทบทวนความรูของนักเรียน โดยใชแนวคําถามวา  น้ําท่ีเรากําลังดื่มแกวนี้อาจเคยเปนน้ําท่ี

ไดโนเสารเคยดื่มมากอนไดหรือไม เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง อาจตอบ

ไดหรือไมไดวามีโอกาสเปนไปได เพราะน้ํามีการหมุนเวียนได) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๑๓. นักเรียนอานใบความรูเรื่องวัฏจักรน้ํา หนา ๔๗-๔๘ จากนั้นรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมกับ

ความรูท่ีไดจากการอานใบความรู แลวเปด AR  สื่อเสริมเพ่ิมความรู หนา ๔๘ ใหนักเรียนดู 

๑๔. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความรูท่ีได โดยใชคําถามดังนี ้ 



๑๑๙ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

 ๑๔.๑ เม่ือเลนเกมครบ ๙ รอบอนุภาคน้ําสวนมากอยูท่ีแหลงท่ีอยูใด สอดคลองตามท่ีเปนจริงใน

ธรรมชาติหรือไม (อยูท่ีมหาสมุทร สอดคลองกับธรรมชาติ) 

๑๔.๒ ในการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของอนุภาคน้ําแตละครั้งตองเปลี่ยนสถานะดวยหรือไม (อาจเปลี่ยน

สถานะหรือไมเปลี่ยนสถานะก็ได เชน การเปลี่ยนแหลงท่ีอยูจากแมน้ําไปทะเลสาบ ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงสถานะ แตการเปลี่ยนแหลงท่ีอยูจากเมฆไปธารน้ําแข็งมีการเปลี่ยนสถานะจาก

ของเหลวไปเปนของแข็ง) 

๑๔.๓  การเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของอนุภาคน้ําไปท่ีใดบางท่ีตองเปลี่ยนสถานะ (เชน 

- น้ําจากสัตว ซ่ึงเปนของเหลวตองระเหยเปนไอแลวควบแนนเปนละอองน้ําซ่ึงเปน

ของเหลวอีกครั้งหนึ่งแลวจึงไปจับตัวกันเปนเมฆ 

- ละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันตกลงมาเปนฝน แลวเปลี่ยนสถานะบริเวณพ้ืนดิน เปนน้ําแข็ง

ตามบริเวณท่ีหนาวจัดเกิดเปนธารน้ําแข็ง 

- ธารน้ําแข็ง มีการหลอมเหลวเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน น้ําท่ีหลอมเหลวออกมาไหลลงสูแมน้ํา 

- ธารน้ําแข็ง มีการหลอมเหลวเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน น้ําท่ีหลอมเหลวออกมาเกิดการระเหย

เปนไอน้ําและควบแนนเกิดเปนเมฆ  

- ธารน้ําแข็ง มีการหลอมเหลวเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน น้ําท่ีหลอมเหลวออกมาซึมลงสูดิน  

- น้ําในมหาสมุทรระเหยเปนไอน้ําและควบแนนเกิดเปนเมฆ 

- พืชคายน้ําแลวระเหยเปนไอน้ําและควบแนนเกิดเปนเมฆ 

- น้ําในดินระเหยเปนไอและควบแนนเกิดเปนเมฆ) 



๑๒๐ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๔.๔ การเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของอนุภาคน้ําไปท่ีใดบางท่ีไมตองเปลี่ยนสถานะ (เชน 

- สัตวขับน้ําออกจากรางกายลงสูดิน 

- ละอองน้ําในเมฆเกิดการรวมตัวกันแลวตกเปนฝนลงสูดิน 

- ละอองน้ําในเมฆเกิดการรวมตัวกันแลวตกลงสูมหาสมุทร 

- ละอองน้ําในเมฆเกิดการรวมตัวกันเปนหยดน้ําแลวตกลงสูทะเลสาบ 

- น้ําใตดินจะไหลลงในทะเลสาบ 

- น้ําใตดินจะไหลลงในแมน้ํา 

- สัตวดื่มน้ําในทะเลสาบ 

- น้ําในทะเลสาบไหลลงสูแมน้ํา 

- น้ําในทะเลสาบซึมลงสูดิน 

- พืชถูกสัตวกินเปนอาหาร น้ําในพืชเขาไปอยูในรางกายของสัตว 

- น้ําในแมน้ําไหลลงสูทะเลสาบ 

- น้ําในแมน้ําไหลลงสูดิน 

- น้ําในแมน้ําไหลลงสูมหาสมุทร 

- สัตวดื่มน้ําในแมน้ํา) 

 ๑๔.๕ การเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของอนุภาคน้ําจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งจนในท่ีสุดกลับมาท่ีเดิม แลว

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตอไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด เปนแบบรูปการเปลี่ยนแปลงท่ีคงท่ีหรือไม 

ยกตัวอยาง (การเปลี่ยนแปลงแหลงท่ีอยูของน้ําจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งจะมีแบบ



๑๒๑ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

รูปการเปลี่ยนแปลงคงท่ี เชน การเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของน้ําจากเมฆไปยังมหาสมุทร จะเกิดข้ึน

ไดโดยละอองน้ําในเมฆจะรวมตัวกันเปนหยดน้ํา เม่ือมีขนาดใหญข้ึนก็จะตกลงมาเปนฝนลงสู

มหาสมุทร ซ่ึงแบบรูปนี้จะคงท่ีเสมอถาน้ําเปลี่ยนแปลงท่ีอยูจากเมฆไปยังมหาสมุทร หรือถา

น้ําเปลี่ยนแปลงท่ีอยูจากทะเลสาบไปเปนเมฆ แบบรูปการเปลี่ยนแปลงคือน้ําในทะเลสาบ

ระเหยกลายเปนไอ แลวไอน้ําควบแนนเปนละอองน้ําแลวจับตัวกันเปนเมฆ เม่ือละอองน้ํา

รวมตัวกันมากข้ึนเปนหยดน้ําท่ีมีขนาดใหญข้ึน ก็ตกลงมาเปนฝนลงสูทะเลสาบ ซ่ึงแบบ

รูปการเปลี่ยนแปลงนี้จะคงท่ีเสมอ) 

๑๔.๖ การเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของน้ําจากเกมท่ีเลนนี้เรียกวาวัฏจักรน้ําไดหรือไม เพราะเหตุใด 

(เรียกวาวัฏจักรน้ําได เพราะมีการหมุนเวียนของอนุภาคน้ําไปยังแหลงท่ีอยูตาง ๆ และกลับมา

ยังแหลงท่ีอยูเดิมไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงโดยมีแบบรูปคงท่ีตอเนื่องไมมีท่ีสิ้นสุด) 

๑๔.๗ สถานการณจําลองนี้  เหมือนและตางจากวัฏจักรน้ํา ท่ีเ กิดข้ึนในธรรมชาติ อยางไร 

(เหมือนกับวัฏจักรน้ําคือมีการหมุนเวียนของอนุภาคน้ําไปยังแหลงน้ําตาง ๆ โดยมีแบบรูปการ

เปลี่ยนแปลงคงท่ี แตตางกับวัฏจักรน้ําในธรรมชาติเพราะวัฏจักรน้ํา ในธรรมชาติใชเวลาใน

การเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของน้ํามากกวาและแหลงท่ีอยูของน้ําในธรรมชาติตางจากแหลงน้ําใน

บทบาทสมมต)ิ 

๑๕. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๕๑-๕๓ 

 

 



๑๒๒ 
 

 
  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔  รูจักน้ําและการเปล่ียนแปลงของน้ํา         หนวยยอยท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงของน้ํา                                                  เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร                                                       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๖.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา วัฏจักรน้ําเกิดจากการหมุนเวียนของอนุภาคน้ํา

อยางตอเนื่องระหวางแหลงน้ําตาง ๆ ท้ังน้ําในสัตว พืช เมฆ ธารน้ําแข็ง น้ําใตดิน ทะเลสาบ 

มหาสมุทร แมน้ําและดิน ในการหมุนเวียนของอนุภาคน้ําไปตามแหลงตาง ๆ มีการเปลี่ยนท่ีอยูของ

น้ํา ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนสถานะหรือไมมีการเปลี่ยนสถานะก็ได ในการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของอนุภาค

น้ําจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนี่ง จะมีแบบรูปกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงท่ี การหมุนเวียนของ

อนุภาคน้ําไปตามแหลงตาง ๆ อาจเกิดข้ึนพรอมกันหรือไมพรอมกันก็ได ดังนั้นแมวาน้ําจะ

หมุนเวียนเปนวัฏจักร แตอนุภาคน้ําอาจจะหมุนเวียนกลับมาท่ีเดิมโดยใชเวลาไมเทากัน 

๑๗.  นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องวัฏจักรน้ํา หนา ๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 
  

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี ลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได 
เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน    

๒. มีความมุงม่ันในการทํางาน    

 

                                                                                         รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… 
คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

 
  

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒.๓ วัฏจักรน้ํา 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การจัดกระทําและ

สื่อความหมายขอมูล 

สามารถนําขอมูลจากการ

เลนเกมวัฏจักรน้ํามาทํา

เปนเสนทางการเดินทาง

ของอนุภาคน้ําได ถูกตอง

และครบถวน ดวยตนเอง 

สามารถนําขอมูลจากการ

เลนเกมวัฏจักรน้ํามาทํา

เปนเสนทางการเดินทาง

ของอนุภาคน้ําได ถูกตอง

และครบถวน  โดยการ

ช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน  

ไมสามารถนําขอมูลจากการ

เลนเกมวัฏจักรน้ํามาทําเปน

เสนทางการเดินทางของ

อนุภาคน้ําได ถูกตองและ

ครบถวน แมจะไดรับ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

 

สามารถตี ค ว ามหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปเก่ียวกับวัฏ

จั ก รน้ํ า โ ดย ใช ข อ มู ล ท่ี

รวบรวมได ดวยตนเอง 

สามารถตี ค ว ามหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปเก่ียวกับวัฏ

จั ก รน้ํ า โ ดย ใช ข อ มู ล ท่ี

รวบรวมได โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไม สามารถตี ความหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปเก่ียวกับวัฏจักร

น้ําโดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได 

แมจะไดรับคําแนะนําจาก

ผูอ่ืน 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อประกอบการจัดเรียนการสอน 

เรื่องวัฏจักรน้ํา 



๑๒๖ 
 

 
  



๑๒๗ 
 

 
  



๑๒๘ 
 

 
  



๑๒๙ 
 

 
  



๑๓๐ 
 

 
  



๑๓๑ 
 

 
  



๑๓๒ 
 

 
  



๑๓๓ 
 

 
  



๑๓๔ 
 

 
  



๑๓๕ 
 

 
  

 
 

 



๑๓๖ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๑๓๗ 
 

 
  

แมน้ํา 

อนุภาคน้ําในแมน้ําระเหยเปนไอ

แลวควบแนนเปนละอองน้ําจับตัว

กันเปนเมฆ 

 

เมฆ 

ข้ึนอยูกับการทํากิจกรรมของนักเรียน 

เมฆ 

ไอน้ําในอากาศเปลี่ยนเปนผลกึน้าํแข็ง 

จากนัน้เมื่อรวมตัวกันจนมนี้ําหนกัมากขึน้

ก็จะตกลงมาเปนหิมะสะสมตัวเปนธาร

น้ําแข็ง 
 

 

ธารน้ําแข็ง 

ธารน้ําแข็งแข็งตัวอยูกับท่ี ธารน้ําแข็ง ธารน้ําแข็ง 

น้ําใตดิน 

ธารน้ําแข็งหลอมเหลวแลว

ไหลซึมลงสูน้ําใตดิน 

 

ธารน้ําแข็ง 

แมน้ํา น้ําใตดินซึมลงแมน้ํา น้ําใตดิน 



๑๓๘ 
 

 
  

 
 

สัตว 

เมฆ 

มหาสมุทร 

มหาสมุทร 

สัตวด่ืมน้ําจากแมน้ํา 

สตัวหายใจออกทําใหไอน้ําระเหย

ออกจากรางกายไปยังเมฆ 

 
ละอองน้ําในเมฆควบแนนเปนฝน

ตกลงสูมหาสมุทร 

 

น้ํายังคงอยูในมหาสมุทร 

แมน้ํา 

สัตว 

เมฆ 

มหาสมุทร 



๑๓๙ 
 

 
  

อนุภาคน้ําแตละอนุภาคหมุนเวียนไปท่ี สัตว เมฆ ธารน้ําแข็ง น้ําใตดิน ทะเลสาบ 

มหาสมุทร พืช แมน้ํา และดิน 

 อนุภาคน้ําอาจหมุนเวียนไปแหลงเดียวกันหรือไมหมุนเวียนไปแหลงเดียวกันก็ได 

เชน อนุภาคน้ําจากแมน้ําอาจหมุนเวียนไปยังเมฆเหมือนกัน หรืออาจหมุนเวียน 

ไปยังมหาสมุทร สัตว หรือน้ําใตดิน 

 

การหมุนเวียนของน้ําอาจมีหรือไมมีการเปล่ียนแปลงสถานะก็ได เชน น้ําใน

แมน้ําไหลซึมลงใตดินหรือไหลลงมหาสมุทรจะไมมีการเปล่ียนสถานะ แตน้ําใน

แมน้ําไปท่ีเมฆจะมีการระเหยเปนไอและไอน้ําควบแนนกลายเปนเมฆซ่ึงมีการ

เปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนไอและจากไอเปล่ียนกลับเปนของเหลว 

 

อนุภาคน้ําอาจกลับมาท่ีจุดเริ่มตนไดหรือไมกลับมายังจุดเริ่มตนก็ได เชน น้ําใน

แมน้ํา อาจหมุนเวียนไปยังเมฆ ธารน้ําแข็ง และกลับมายังแมน้ําได หรือน้ําจาก

แมน้ําอาจหมุนเวียนไปยังเมฆ และไปสะสมอยูในมหาสมุทรโดยไมกลับมาท่ี

จุดเริ่มตน 

 



๑๔๐ 
 

 
  

 

อนุภาคน้ํามีโอกาสกลับมายังจุดเริ่มตนไดหากเลนเกมวัฏจักรน้ําตอไปเรื่อย ๆ เพราะ

การเปล่ียนแปลงท่ีอยูของน้ําเปนวัฏจักร แตเวลาในการเปล่ียนแปลงท่ีอยูของน้ําไม

แนนอน  

 

น้ําอาจกลับมาตําแหนงเดิมบนพ้ืนโลกได เพราะน้ํามีการหมุนเวียนไปตามแหลง

ตาง ๆ แตมีโอกาสท่ีจะกลับมาตําแหนงเดิมอยูตลอด เพียงแตเวลาท่ีใชในการ

กลับมาของน้ําไปยังตําแหนงเดิมบนพ้ืนโลกอาจยาวนานแตกตางกันในแตละครั้ง 

 

น้ําของโลกสวนใหญอยูในมหาสมุทร และการเลนเกมนี้สอดคลองกับขอเท็จจริง 

เพราะน้ําสวนใหญในการเลนเกมอยูในมหาสมุทร 

 



๑๔๑ 
 

 
  

 

แบบจําลองนี้เหมือนวัฏจักรน้ําท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาต ิคือ อนุภาคน้ําเปล่ียนแปลง

ท่ีอยูไปตามแหลงตาง ๆ เหมือนกันและแตกตางกัน คือ วัฏจักรน้ําในธรรมชาติมี

การเปล่ียนแปลงท่ีอยูของอนุภาคน้ําไปตามแหลงตาง ๆ ซ่ึงใชเวลานานกวาเวลา

ท่ีใชในการเลนเกม 

 

วัฏจักรน้ํา เกิดจากการหมุนเวียนท่ีอยูของน้ําอยางตอเนื่องระหวางน้ําจากแหลงตาง ๆ 

ท้ังน้ําผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําในอากาศ โดยการหมุนเวียนนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงท่ี

เปนแบบรูปคงท่ี 

 



๑๔๒ 
 

 
  

 
 

เกิดไดทุกขอ เพราะสามารถหมุนเวียนอยางตอเนื่องระหวางน้ําบนดิน น้ําใตดิน 

และน้ําในอากาศ โดยการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงท่ีอยูของน้ําจะมีแบบรูปคงท่ี  

 

 



๑๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

เสียง 



๑๔๔ 
 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหนวยการเรียนรูที่ ๕ 

เสยีง (จํานวน ๑๒ ช่ัวโมง) 

 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว ๒.๓  

เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่น

แมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 

ตัวช้ีวัด 

ว. ๒.๓ ป. ๕/๑   อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ 

ว. ๒.๓ ป.๕/๒   ระบตุัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

ว. ๒.๓ ป.๕/๓   ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

ว. ๒.๓ ป.๕/๔   วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง 

ว. ๒.๓ ป.๕/๕   ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง

และลดมลพิษทางเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยการเรียนรูที่ ๕ เสียง 

 

เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง 

 

พลังงานจากการสั่นของวัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียงแผออกไปทุกทิศทาง 

 

เสียงเคลื่อนท่ีไดตองอาศัยตัวกลาง ซ่ึงอาจมีสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแกส 

 

พลังงานจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงท่ีเคลื่อนท่ีผานตัวกลาง จะทําใหเยื่อแกวหูสั่นและสงผานไปยังสมอง  

ทําใหไดยินเสียง     

 

เสียงสูง เสียงต่ํา เกิดจากความถ่ีในการสั่นท่ีแตกตางกันของแหลงกําเนิดเสียง 

 

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมีมวลมาก มีความถ่ีในการสั่นนอย จะทําใหเสียงท่ีไดยินเปนเสียงต่ํา สวนแหลงกําเนิดเสียง

ท่ีมีมวลนอย มีความถ่ีในการสั่นมาก เสียงท่ีไดยินเปนเสียงสูง  

  

เสียงดัง เสียงคอย เกิดจากพลังงานในการสั่นท่ีแตกตางกันของแหลงกําเนิดเสียง 

 

แหลงกําเนิดเสียงท่ีสั่นดวยพลังงานมาก จะเกิดเสียงดัง สวนแหลงกําเนิดเสียงท่ีสั่นดวยพลังงานนอย  

จะเกิดเสียงคอย 

 

การไดยินเสียงดัง เสียงคอย ของผูฟง ข้ึนอยูกับพลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงและระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตางกัน 

 

การไดยินเสียงดังเกิดจากผูฟงอยูใกลกับแหลงกําเนิดเสียง พลังงานเสียงมาถึงหูของผูฟงไดมาก  สวนการไดยิน

เสียงคอยเกิดจากผูฟงอยูไกลกับแหลงกําเนิดเสียง พลังงานเสียงมาถึงหูของผูฟงไดนอย 

 

ความดังของเสียงวัดไดดวยเครื่องมือวัดระดับเสียง  หนวยเปนเดซิเบล 

 

การฟงเสียงดังมาก ๆ ท่ีเปนอันตรายตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญเปนมลพิษทางเสียง 

 

การฟงเสียงดังมาก ๆ เปนเวลานานจะเปนอันตรายตอหู เราควรหลีกเลี่ยงหรือใสเครื่องปองกันหู เม่ือตองอยู

ในบริเวณท่ีมีเสียงดังมาก ๆ  



๑๔๖ 
 

 

 

โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ ๕ เสยีง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูที่ ๕ เสียง 

(๑๒ ช่ัวโมง) 

หนวยยอยท่ี ๑ 

(เสียง)  
แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๑ 

(การเคลื่อนท่ีของเสยีง) 

 (๓ ช่ัวโมง) 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๒ 

(เสียงกับการไดยิน) 

 (๒ ช่ัวโมง) 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๓ 

(เสียงสูง เสียงต่ํา) 

 (๒ ช่ัวโมง) 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๔ 

(เสียงดัง เสยีงคอย) 

 (๓ ช่ัวโมง) 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๕ 

(ระดับเสียง) 

 (๒ ช่ัวโมง) 

 

 



๑๔๗ 
 

 

 

 

 

หนวยยอยท่ี ๑  

เสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

หนวยยอยท่ี ๑  เสียง 

       หนวยการเรียนรูท่ี ๕                                   ช่ือหนวย  เสียง 

       จํานวนเวลาเรียน   ๑๒ ช่ัวโมง                             จํานวนแผนการจัดการเรียนรู   ๕ แผน 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญของหนวย 

 เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงและเสียงเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง                 

โดยอาศัยตัวกลาง เม่ือเสียงเคลื่อนท่ีมายังหูจะทําใหสวนประกอบภายในหูเกิดการสั่นทําใหเราไดยินเสียง 

เสียงสูงเสียงต่ําข้ึนกับความถ่ีในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง เสียงดังเสียงคอยข้ึนกับพลังงานในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง การฟงเสียงท่ีดังมาก ๆ จะเปนอันตรายตอการไดยินเสียงท่ีดังมากและเสียงท่ีกอใหเกิด

ความรําคาญ จัดเปนมลพิษทางเสียง 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ว. ๒.๓   

เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสาร

และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่น

แมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 

ตัวช้ีวัด 

ว. ๒.๓ ป. ๕/๑   อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ 

ว. ๒.๓ ป.๕/๒   ระบตุัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

ว. ๒.๓ ป.๕/๓   ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

ว. ๒.๓ ป.๕/๔   วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง 

ว. ๒.๓ ป.๕/๕   ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง

และลดมลพิษทางเสียง 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยท่ี ๑ เสียง 

 

เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง 

 

พลังงานจากการสั่นของวัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียงแผออกไปทุกทิศทาง 

 

เสียงเคลื่อนท่ีไดตองอาศัยตัวกลาง ซ่ึงอาจมีสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแกส 

 

พลังงานจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงท่ีเคลื่อนท่ีผานตัวกลาง จะทําใหเยื่อแกวหูสั่นและสงผานไปยังสมอง  

ทําใหไดยินเสียง     

 

เสียงสูง เสียงต่ํา เกิดจากความถ่ีในการสั่นท่ีแตกตางกันของแหลงกําเนิดเสียง 

 

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมีมวลมาก มีความถ่ีในการสั่นนอย จะทําใหเสียงท่ีไดยินเปนเสียงต่ํา สวนแหลงกําเนิดเสียง

ท่ีมีมวลนอย มีความถ่ีในการสั่นมาก เสียงท่ีไดยินเปนเสียงสูง  

  

เสียงดัง เสียงคอย เกิดจากพลังงานในการสั่นท่ีแตกตางกันของแหลงกําเนิดเสียง 

 

แหลงกําเนิดเสียงท่ีสั่นดวยพลังงานมาก จะเกิดเสียงดัง สวนแหลงกําเนิดเสียงท่ีสั่นดวยพลังงานนอย  

จะเกิดเสียงคอย 

 

การไดยินเสียงดัง เสียงคอย ของผูฟง ข้ึนอยูกับพลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงและระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตางกัน 

 

การไดยินเสียงดังเกิดจากผูฟงอยูใกลกับแหลงกําเนิดเสียง พลังงานเสียงมาถึงหูของผูฟงไดมาก  สวนการไดยิน

เสียงคอยเกิดจากผูฟงอยูไกลกับแหลงกําเนิดเสียง พลังงานเสียงมาถึงหูของผูฟงไดนอย 

 

ความดังของเสียงวัดไดดวยเครื่องมือวัดระดับเสียง  หนวยเปนเดซิเบล 

 

การฟงเสียงดังมาก ๆ ท่ีเปนอันตรายตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญเปนมลพิษทางเสียง 

 

การฟงเสียงดังมาก ๆ เปนเวลานานจะเปนอันตรายตอหู เราควรหลีกเลี่ยงหรือใสเครื่องปองกันหู เม่ือตองอยู

ในบริเวณท่ีมีเสียงดังมาก ๆ  



๑๕๐ 
 

โครงสรางของหนวยยอยท่ี ๑ เสียง 

 

หนวยการเรียนรู ช่ือหนวยยอย จํานวนแผน ช่ือแผนการจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

เสียง 

หนวยยอยท่ี ๑  

เสียง 

๕ 

 

 

๑.๑ การเคลื่อนท่ีของเสียง ๓ 

๑.๒ เสียงกับการไดยิน ๒ 

๑.๓ เสียงสูง เสียงต่ํา ๒ 

๑.๔ เสียงดัง เสียงคอย ๓ 

๑.๕ ระดับเสียง ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคล่ือนท่ีของเสียง                 เวลา  ๓  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  สาระสําคัญของแผน 

    เสียงเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทางและเสียงเคลื่อนท่ีไดตองอาศัยตัวกลาง 

 

๒. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ  คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

เสียงเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง และเสียงเคลื่อนท่ีไดตองอาศัยตัวกลาง เชน แกว

พลาสติก เสนเอ็น น้ํา อากาศ ซ่ึงมีสถานะเปนท้ังของแข็ง ของเหลว และแกส 

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

  อธิบายการเคลื่อนท่ีของเสียง 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  ๑. การสังเกต     

  ๒. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล                                    

  ๓. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

   จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑.  มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒.  มีวินัย 

๓.  มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

      ๑.๑ การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ ๔ คน  

      ๑.๒ ครูศึกษาเนื้อหาและตัวอยางการทํากิจกรรมเรื่องการเคลื่อนท่ีของเสียงไปไดอยางไร        

จากวีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสาหรับครู http://ipst.me/9467 หรือ QR code 

 

 

 

 

http://ipst.me/9467


๑๕๒ 
 

 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

  ๒.๑ แกวพลาสติกหรือแกวกระดาษ ๒ ใบ/คู  

 ๒.๒ เสนเอ็น ยาวประมาณ ๔ เมตร   ๑ เสน/คู 

  ๒.๓ ลวดเสียบกระดาษ    ๒ อัน/คู 

  ๒.๔ สายวัด     ๑ เสน/กลุม 

  ๒.๕ กรรไกร     ๑ อัน/กลุม 

  ๒.๖ เข็มหมุด     ๑ อัน/คู 

  ๒.๗ ภาชนะใสน้ําสี เชน กะละมัง   ๑ ใบ/กลุม 

  ๒.๘ สอมเสียงพรอมไมเคาะ   ๑ อัน/กลุม 

  ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ   

     - 

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

  ๓.๑  ใบงาน ๐๑ การเคลื่อนท่ีของเสียงผานตัวกลาง 

  ๓.๒  ใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการเคลื่อนท่ีของเสียง  

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 



๑๕๓ 
 

 

 ๒.๓)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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

 



๑๕๔ 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง           เรื่องการเคล่ือนท่ีของเสียง                  เวลา  ๓  ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร         ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ครูทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลวเรื่องการเกิดเสียง 

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ เสียงเคลื่อนท่ีไปไดอยางไร 

 อภิปรายเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของเสียง 

 ทําใบงาน ๐๑ การเคลื่อนท่ีของเสียงผานตัวกลาง 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของเสียง 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการเคลื่อนท่ีของเสียง 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

 

 



๑๕๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคล่ือนท่ีของเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                       หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

เสียงเคลื่อนท่ีจาก

แหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง 

และเสียงเคลื่อนท่ีไดตอง

อาศัยตัวกลาง เชน แกว

พลาสติก เสนเอ็น น้ํา 

อากาศ ซ่ึงมีสถานะเปนท้ัง

ของแข็ง ของเหลว และ

แกส 

 

จุดประสงคดานความรู 

   อธิบายการเคลื่อนท่ีของ

เสียง 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑.  การสังเกต     

กิจกรรมการเรียนรู   (๓ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเรื่องการเกิดเสียงจากจักจั่นของเลนโดยใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

๑.๑  เสียงเกิดข้ึนไดอยางไร (เกิดจากการสั่นของวัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง) 

๑.๒  สวนใดของของเลนจักจั่นท่ีทําใหเกิดเสียง (เสนเอ็น  ยางสน ทอ พีวีซี อากาศในทอ) 

๑.๓  เสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๕๐ นาที)   

๒. ครูตั้งคําถามวานักเรียนรูหรือไมวา เสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร จากนั้นครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑ 

เสียงเคลื่อนท่ีไปไดอยางไร    

๓. ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงคของใบกิจกรรมท่ี ๑  เสียงเคลื่อนท่ีไปไดอยางไร หนา ๕๗

แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้  

๓.๑ กิจกรรมนี้นักเรยีนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (การเคลื่อนท่ีของเสียง) 

๓.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (สังเกต) 

๓.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (อธิบายการเคลื่อนท่ีของเสียง) 

๔.  ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ ตอนท่ี ๑ หนา ๕๗ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอน

การทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได  โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๔.๑ นักเรียนตองรวมกันอภิปรายเก่ียวกับเรื่องอะไร (๑.๑ ถาเคาะสอมเสียงแลวนําปลายสอมเสียงขาง

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. กลองกระดาษ                        

๒. แกวพลาสติก   

๓. เสนเอ็น    

๔. ลวดเสียบกระดาษ   

๕. สายวัด   

๖. กรรไกร  

๗. เข็มหมุด   

๘. ภาชนะใสน้ําสี   

๙. สอมเสียงพรอมไมเคาะ    

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคล่ือนท่ีของเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                       หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๒.  การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล                                   

๓. การตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี 

ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

๒. มีวินัย 

๓. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน 

 

 

หนึ่งจอท่ีผิวน้ําในภาชนะใสน้ําส ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรกับผิวน้ํา และ ๑.๒ ถาเคาะสอม

เสียงแลวนําปลายสอมเสียงขางหนึ่งจอท่ีผิวน้ําในภาชนะใสน้ําสี พรอมแนบหูกับดานขางของภาชนะ

ใสน้ําสีทันที จะไดยินเสียงสอมเสียงหรือไม) ครูย้ําใหนักเรียนอภิปรายในขอ ๑.๑ และ ๑.๒ กอนท่ี

รับอุปกรณ 

๔.๒ เวลาเคาะสอมเสียงควรเคาะตรงไหนของสอมเสียง (เคาะตรงปลายสอมเสียง) 

๔.๓ ทําไมตองเคาะสอมเสียงแลวนําปลายสอมเสียงไปจุมน้ํา (เพราะเราจะไดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ

ผิวน้ํา) 

๔.๔ เวลานําขาของสอมเสียงจุมน้ํานอกจากสังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ีผิวน้ําแลวเราตองสังเกตอะไรอีกบาง

อยางไร (สังเกตการไดยินเสียง โดยแนบหูกับขางภาชนะใสน้ําทันที เม่ือเคาะสอมเสียงแลวนําขาของ

สอมเสียงจุมน้ํา) 

๕.  นักเรียนลงมือทํากิจกรรมและบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน ๐๑ การเคลื่อนท่ีของเสียงผาน  

ตัวกลาง หนา ๕๙ 

๖.  ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอ จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมของแตละกลุม โดย

ใชแนวคําถามดังนี้ 

๖.๑ เม่ือเคาะสอมเสียงแลวจุมขาสอมเสียงท่ีผิวน้ํา ผิวน้ําเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร (ผิวน้ํามีการ

เปลี่ยนแปลง โดยผิวน้ํากระเพ่ือมออกไปเปนวงกลมรอบขาสอมเสียง)   

๖.๒ เม่ือเคาะสอมเสียงแลวจุมขาสอมเสียงขางหนึ่งลงในน้ํา แลวใชหูแนบขางภาชนะใสน้ําสี ผลเปน

อยางไร (ไดยินเสียงสอมเสียง) 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การทํากิจกรรม 

๒. การบันทึกผลกิจกรรมในใบ

กิจกรรม 

๓. การทําแบบฝกหัด 

 

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 

  ๑. การตอบคําถามในใบ

กิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 



๑๕๗ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคล่ือนท่ีของเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                       หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๖.๓ เม่ือเปลี่ยนตําแหนงท่ีใชหูแนบขางภาชนะใสน้ําสี แลวเคาะสอมเสียงจุมในน้ําจะไดผลการสังเกต

แตกตางจากเดิมหรือไม เพราะเหตุใด (ไดยินเสียงเหมือนกันทุกตําแหนง เพราะเสียงเคลื่อนท่ีออก

จากสอมเสียงในทุกทิศทาง)  

๖.๔ เหตุใดผิวน้ําท่ีอยูหางจากขาสอมเสียงจึงกระเพ่ือม เม่ือจุมขาสอมเสียงท่ีกําลังสั่นลงท่ีผิวน้ํา (ขาสอม

เสียงท่ีสั่นจะสงผานพลังงานทําใหน้ําสั่นและกระเพ่ือมออกไป) 

๖.๕ เม่ือเคาะสอมเสียงแลวจุมลงในน้ําแลวเอาหูแนบภาชนะใสน้ําสี  จะไดยินเสียงจากสอมเสียงผาน

อะไรบางจนกระท่ังมาถึงหูของนักเรียน (น้ํา  ภาชนะใสน้ําสี อากาศ)  

๖.๖  เม่ือเคาะสอมเสียงในอากาศ เสียงจากสอมเสียงผานอะไรบางจนมาถึงหูของนักเรียน (อากาศ) 

๗.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับความหมายและยกตัวอยางของแหลงกําเนิดเสียง ตัวกลางของ

เสียง โดยในกิจกรรมนี้แหลงกําเนิดเสียงคือ สอมเสียง ตัวกลางชองเสียง ไดแก น้ํา ภาชนะท่ีใสน้ําสี 

อากาศ หลังจากนั้นใหนักเรียนชวยกันเขียนลําดับการเคลื่อนท่ีของเสียงและบันทึกลงในใบงาน ๐๑ หนา 

๕๗ โดยถาเคาะสอมเสียงแลวจอท่ีภาชนะใสน้ําสี เสียงจะเคลื่อนท่ีจากสอมเสียงผานน้ํา อากาศ มายังหู 

ตามลําดับ และถาเคาะสอมเสียงแลวจุมขาสอมเสียงลงในภาชนะใสน้ําสี และแนบหูขางภาชนะทันที เสียง

จะเคลื่อนท่ีจากสอมเสียงผานน้ําไปยังภาชนะใสน้ําสี อากาศ มายังหู ตามลําดับ 

๘.  นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๖๐ 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๙.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา เสียงตองอาศัยตัวกลาง เชน น้ํา อากาศ ในการเคลื่อนท่ี และ

เสียงสามารถเคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงไปไดทุกทิศทาง          

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

 

 



๑๕๘ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคล่ือนท่ีของเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                       หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๐. ครเูคาะไมบนพ้ืนโตะ และใหนักเรียนเอาหูแนบโตะ พ้ืนหอง แลวใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

๑๐.๑  เสียงจะเคลื่อนท่ีผานตัวกลางท่ีเปนของแข็งทุกชนิดไดหรือไม (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง) 

๑๐.๒  สิ่งท่ียอมใหเสียงผานเรียกวาอะไร (ตัวกลางของเสียง) 

ข้ันสอน (๕๐ นาที) 

๑๑. ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ ขอ ๑-๔ หนา ๕๘ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได  โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๑๑.๑ เจาะกนแกวพลาสติกจํานวนก่ีรู (จํานวน ๑ รู) 

๑๑.๒ เม่ือใชเสนเอ็นรอยไปในรูท่ีกนแกว แลวใชอะไรยึดไมใหเชือกหลุด (ใชลวดเสียบกระดาษผูกปลาย

เชือกไว) 

๑๑.๓ กอนทํากิจกรรมนักเรียนตองทําอะไรกอน (ตองอภิปรายและบันทึกวาถาผูพูดพูดคอย ๆ ผาน

โทรศัพทท่ีขึงเสนใหตึง ผูฟงจะไดยินเสียงผูพูดหรือไม เพราะเหตุใด) ครูย้ําวานักเรียนอภิปราย

โดยยังไมใชโทรศัพท และเม่ือใชโทรศัพทตองสลับกันเปนผูพูดและผูฟง 

๑๑.๔  เม่ือพูดผานโทรศัพท นักเรียนตองสังเกตอะไร (สังเกตการไดยินเสียง) 

๑๑.๕  หลังจากใชโทรศัพทแลว นักเรียนตองอภิปรายเก่ียวกับเรื่องอะไร (แหลงกําเนิดเสียง ตัวกลาง

ของเสียง และลําดับการเคลื่อนท่ีของเสียง) 



๑๕๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคล่ือนท่ีของเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                       หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๒. จากนั้นนักเรียนลงมือทํากิจกรรมตามข้ันตอนและบันทึกผลลงในตารางท่ี ๒ ใบงาน ๐๑ การเคลื่อนท่ีของ

เสียงผานตัวกลาง ตอนท่ี ๒ หนา ๖๑ 

๑๓. ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการทํา

กิจกรรมและเปรียบเทียบกับผลท่ีนักเรียนไดอภิปรายกอนทํากิจกรรม  

๑๔. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกกรม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

      ๑๔.๑ เม่ือพูดผานโทรศัพทท่ีขึงตึงดวยเสนเอ็น ผูฟงไดยินเสียงโทรศัพทหรือไม (ไดยินเสียง) 

๑๔.๒ เม่ือพูดคอย ๆ โดยใชและไมใชโทรศัพท จะไดยินเสียงแตกตางกันหรือไม (แตกตางกัน โดยเม่ือพูด

คอย ๆ โดยไมใชโทรศัพทจะไมคอยไดยินเสียงพูด แตเม่ือพูดผานโทรศัพทจะไดยินเสียงชัดเจน) 

๑๔.๓ แหลงกําเนิดเสียงมาจากไหน (เสียงจากผูพูด) 

๑๔.๔ เม่ือพูดเบา ๆ โดยใชโทรศัพท ตัวกลางของเสียงไดแกอะไรบาง (อากาศ แกว เสนเอ็น) 

๑๔.๕ เม่ือพูดเบา ๆ ผานโทรศัพท ลําดับการเคลื่อนท่ีของเสียงจากผูพูดไปยังผูฟง เปนอยางไร (จากผู

พูดผานอากาศ แกว เสนเอ็น แกวพลาสติก อากาศ ไปยังหู) 

๑๔.๖ เม่ือพูดเบา ๆ โดยไมใชโทรศัพท แลวไมคอยไดยินเสียง ตัวกลางของเสียงไดแกอะไร (อากาศ) 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๑๕. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือลงขอสรุปใหไดวา เม่ือพูดคอย ๆ โดยไมใชโทรศัพทจะไดยินเสียงพูดคอย

และไมชัดเจน ตัวกลางของเสียงท่ีเสียงเคลื่อนท่ีผานคืออากาศ แตเม่ือพูดผานโทรศัพทจะไดยินเสียง

ชัดเจน โดยผานตัวกลางของเสียงมีหลายชนิด ไดแก อากาศ แกวพลาสติก เสนเอ็น 

 



๑๖๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคล่ือนท่ีของเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                       หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๖. ครูถามคําถามนักเรียนวาถาเราไปทํากิจกรรมนี้ในอวกาศเราจะไดยินเสียงพูดในโทรศัพทหรือไม เพราะ

เหตุใด (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ขั้นสอน (๔๕ นาที) 

๑๗. ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ ขอ ๕-๖ หนา ๕๘ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได  โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๑๗.๑ นักเรียนตองทํากิจกรรมอยางไรบาง (พูดผานโทรศัพท โดยแตะเสนเอ็นเบา ๆ จับเสนเอ็นใหแนน 

และตัดเสนเอ็นใหขาด) 

      ๑๗.๒ นักเรียนตองสังเกตสิ่งใดเม่ือพูดผานโทรศัพท (ลักษณะของเสนเอ็นและการไดยินเสียง) 

๑๗.๓ หลังจากพูดผานโทรศัพทเสร็จแลว นักเรียนอภิปรายเก่ียวกับเรื่องอะไรบาง (สาเหตุท่ีทําใหไดยิน

เสียงและไมไดยินเสียง) 

๑๘. เม่ือนักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมแลว ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและอภิปรายสาเหตุท่ีทําใหได

ยินเสียง  และใหนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

๑๘. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังนี้ 

๑๘.๑ เสียงท่ีไดยินผานโทรศัพทเม่ือแตะเสนเอ็นเบา ๆ และจับเสนเอ็นใหแนนแตกตางกันหรือไม 

อยางไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น (แตกตางกัน เม่ือแตะเสนเอ็นเบา ๆ จะไดยินเสียงพูด แตเม่ือจับเสน

เอ็นใหแนน จะไมไดยินเสียงพูด เพราะเม่ือจับเสนเอ็นใหแนน เสนเอ็นจะหยุดสั่น จึงทําใหไมไดยิน



๑๖๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ การเคล่ือนท่ีของเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                       หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓  ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

เสียง) 

๑๘.๒  เม่ือตัดเสนเอ็นใหขาด ผูฟงไดยินเสียงพูดผานโทรศัพทหรือไม เพราะเหตุใด (เม่ือตัดเสนเอ็นให

ขาด ผูฟงจะไมไดยินเสียงพูดผานโทรศัพท เพราะไมมีตัวกลางเสียง) 

๑๘.๓  เม่ือพูดผานโทรศัพท เสียงจะเคลื่อนท่ีจากจากผูพูดไปยังผูฟงไดอยางไร (เสียงจากผูพูดจะทําให

อากาศในแกวสั่นและแกวสั่น สงผลใหเสนเอ็นท่ีติดอยูกับแกวสั่นตอ ๆ กันไปจนถึงแกวของผูฟง 

ทําใหแกวของผูฟงสั่น สงผลใหอากาศในแกวสั่นตอ ๆ กันไปจนถึงหูของผูฟง) 

๑๘.๔  ตัวกลางของเสียงในกิจกรรมนี้มีอะไรบาง (แกวพลาสติก อากาศ เสนเอ็น) 

๑๘.๕  จากกิจกรรมนี้ เสียงเคลื่อนท่ีผานตัวกลางท่ีมีสถานะใดไดบาง (ของแข็ง ของเหลว และแกส) 

๑๘.๖  ถาเราไปทํากิจกรรมนี้ในอวกาศเราจะไดยินเสียงพูดในโทรศัพทหรือไม เพราะเหตุใด (เราจะไมได

ยินเสียงในอวกาศ เพราะในอวกาศไมมีอากาศซ่ึงเปนตัวกลางนําเสียงจากสายโทรศัพทมาสูหูของ

เรา) ครูสามารถเปด http://ipst.me/8985 เพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจมากยิ่งข้ึน 

๑๙.  นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๖๒-๖๓ 

 ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๒๐. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา เสียงตองใชตัวกลางซ่ีงมีสถานะท้ังของแข็ง ของเหลว หรือ

แกส ในการเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงไปยังหู โดยเสียงจะผานตัวกลางของเสียงท่ีสั่นตอ ๆ กันไป

จนถึงหู  

๒๑.  นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการเคลื่อนท่ีของเสียง หนา ๖๔-๖๕ 

 
 

 
๑  

 

http://ipst.me/8985


๑๖๒ 
 

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑  การเคล่ือนท่ีของเสียง 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี 
B๐Bลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได 

เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

๒. มีวินัย    

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน    

 

                                                                        รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑  การเคล่ือนท่ีของเสียง 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต  สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

การไดยินเสียงเม่ือเอาหูแนบ

ขางภาชนะท่ีใสน้ําสี และการ

ได ยิ น เ ม่ื อ ฟ ง เสี ย ง ผ า น

โทรศัพท ดวยตนเอง โดยไม

เพ่ิมความคิดเห็น  

สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

การไดยินเสียงเม่ือเอาหูแนบ

ขางภาชนะท่ีใสน้ํ าสี  และ

การไดยินเม่ือฟงเสียงผาน

โทรศัพทได  โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน  

ไม ส าม า รถ ใช ป ระส าท

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ

ไดยินเสียงเม่ือเอาหูแนบขาง

ภาชนะท่ีใสน้ําสี และการได

ยินเม่ือฟงเสียงผานโทรศัพท 

ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

 

สามารถตีความหมายขอมูลท่ี

ไดจากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา เสียงเคลื่อนท่ี

จากแหลงกําเนิดเสียงในทุก

ทิศทางและเสียงตองอาศัย

ตั ว ก ล า ง ใน ก าร เค ลื่ อ น ท่ี          

ซ่ึ งตั วกล างขอ งเสี ย ง มี ท้ั ง

ของแข็ง ของเหลว และแกส  

ดวยตนเอง 

สามารถตีความหมายขอมูล

ท่ีไดจากการทํากิจกรรมและ

ล ง ข อ ส รุ ป ได ว า  เสี ย ง

เคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิด

เสียงในทุกทิศทางและเสียง

ตองอาศัยตัวกลางในการ

เคลื่อน ท่ี  ซ่ึงตัวกลางของ

เสียงมีท้ังของแข็ง ของเหลว 

และแกส  โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมาย

ข อ มู ล ท่ี ได จ า ก ก า ร ทํ า

กิจกรรมและลงขอสรุปไดวา 

เ สี ย ง เ ค ลื่ อ น ท่ี จ า ก

แหล ง กํ า เนิ ด เสี ย งใน ทุ ก

ทิศทางและเสียงตองอาศัย

ตัวกลางในการเคลื่อนท่ีซ่ึง

ตั ว ก ล า ง ข อ ง เสี ย ง มี ท้ั ง

ของแข็ง ของเหลว และแกส 

แมจะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 



๑๖๔ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๑๖๕ 
 

ตามท่ีนักเรียน

อภิปราย 

ตามท่ีนักเรียน

อภิปราย 

ผิวน้ําส่ันเปนวง                

รอบขาสอมเสียง 

ผิวน้ําส่ันเปน

วงรอบขาสอม

เสียง และ             

ไดยินเสียง 

น้ํา 

อากาศ 

น้ํา 

ภาชนะใสน้ําสี 

อากาศ 



๑๖๖ 
 

 

 

 

ผิวน้ําในบริเวณท่ีไกลจากสอมเสียงมีการเปล่ียนแปลง โดยเกิดการกระเพ่ือม 

เพราะน้ําบริเวณท่ีใกลขาสอมเสียงเกิดการส่ันตอ ๆ กันไปยังบริเวณของน้ําท่ี

อยูไกลจากสอมเสียง 

ผานได ทราบจากเม่ือเคาะสอมเสียงแลวจุมน้ําพรอมท้ังแนบหูกับภาชนะท่ีใสน้ํา

แลวยังไดยินเสียง มีลักษณะการเคล่ือนท่ีจากสอมเสียงออกไปทุกทิศทาง 

ตัวกลางของเสียง 

เสียงเคล่ือนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงในทุกทิศทาง ผานตัวกลางของเสียงมาถึงหู

ผูฟง ทําใหไดยินเสียง 

 



๑๖๗ 
 

 
 

 

ไมไดยินเสียงพูด เสนเอ็นขาด 

เสียงจากผูพูดเคลื่อนที่

ไปในอากาศที่อยูในแกว 

และเคลื่อนไปยังแกว

ผานเสนเอ็น และผาน

อากาศในแกวไปยังหู

ผูฟง 

ไดยินเสียงพูด 

ไดยินเสียงพูด 

ไมไดยินเสียงพูด 

ตามท่ีนักเรียน

อภิปราย 

เสนเอ็นส่ัน 

เสนเอ็นหยุดส่ัน 



๑๖๘ 
 

 

 
 

แตกตางกัน เม่ือแตะเสนเอ็นเบา ๆ จะไดยินเสียงพูด แตเม่ือจับเสนเอ็นใหแนน 

จะไมไดยินเสียงพูด เพราะเม่ือจับเสนเอ็นใหแนน เสนเอ็นจะหยุดส่ัน ซ่ึงสงผล

ใหการเคล่ือนท่ีของพลังงานหยุดลง 

เม่ือตัดเสนเอ็นใหขาด จะไมไดยินเสียงพูดโทรศัพท เพราะไมมีเสนเอ็นท่ีจะส่ันตอ

กันใหเสียงผานมายังผูฟงได 

เสียงจากผูพูดทําใหอากาศในแกวส่ัน และทําใหแกวส่ัน จากนั้นจะทําใหเสนเอ็น

ส่ันตอ ๆ กันไปจนถึงแกวของผูฟง ทําใหแกวของผูฟงส่ัน แลวทําใหอากาศใน

แกวส่ันตอ ๆ กันไปจนถึงหูของผูฟง 

แตกตางกัน โดยเม่ือพูดคอย ๆ โดยไมใชโทรศัพทจะไมคอยไดยินเสียงพูด 

แตเม่ือพูดผานโทรศัพทจะไดยินเสียงชัดเจน 



๑๖๙ 
 

 

 
 

แกวพลาสติก อากาศ เสนเอ็น 

ถาไมมีตัวกลาง เสียงจะเดินทางจากแหลงกําเนิดมาสูผูฟงไมได  เพราะเสียงตองใช

ตัวกลางในการเคล่ือนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงไปยังหู  โดยเสียงจะทําใหตัวกลางของ

เสียงเกิดการส่ันตอ ๆ กันไปจนถึงหู 

เสียงตองใชตัวกลางของเสียงในการเคล่ือนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียง โดยการส่ันตอ ๆ 

กันไปของตัวกลางของเสียงจนถึงหู ถาไมมีตัวกลางของเสียง เสียงจะเดินทางไปไมได

ทําใหไมไดยินเสียง 



๑๗๐ 
 

 

 
 

กลอง 

 

             

 
อากาศ 

 

             

 

สอมเสียง 

 

             

 
น้ํา 

 

             

 



๑๗๑ 
 

 

 
 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 



๑๗๒ 
 

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ เสียงกับการไดยิน                 เวลา  ๒  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  สาระสําคัญของแผน 

    องคประกอบสําคัญท่ีทําใหไดยินเสียงประกอบดวยแหลงกําเนิดเสียง  ตัวกลางของเสียง  และหู 

 

๑. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ  คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

การไดยินเสียงประกอบดวยแหลงกําเนิดเสียง  ตัวกลางของเสียง  และหูซ่ึงเปนอวัยวะรับเสียง เสียง

ตองอาศัยตัวกลางเพ่ือสงพลังงานจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงไปยังเยื่อแกวหู และสงพลังงานผานไป

ยังสมองทําใหไดยินเสียง เราจึงตองระมัดระวังอันตรายท่ีจะเกิดกับเยื่อแกวหู 

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

  ๑. เปรียบเทียบการไดยินเสียงระหวางไมไดใสท่ีปดหูและใสท่ีปดหู 

  ๒. อธิบายสวนประกอบของหู 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  ๑. การสังเกต     

  ๒. การสรางแบบจําลอง 

   จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑.  มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒.  มีวินัย 

๓.  มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

     การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ ๔ คน  

 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

  ๒.๑ เครื่องปดหู (Ear  Plug)                  ๑ คู/คน       

 ๒.๒ ดินน้ํามัน     ๑ กอน/กลุม 

  ๒.๓ แผนภาพแสดงสวนประกอบของหู ๑ แผน/หอง 

  



๑๗๓ 
 

 ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ   

      สสีําหรับระบายตกแตง 

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

  ๓.๑  ใบงาน ๐๑ การไดยินเสียง 

  ๓.๒  ใบงาน ๐๒ สวนประกอบของหูกับการไดยินเสียง 

  ๓.๓  ใบความรู เรื่องสวนประกอบของหู 

  ๓.๓  ใบงาน ๐๓  แบบฝกหัด เรื่องเสียงกับการไดยิน 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

 ๒.๓)  เครือ่งมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

 



๑๗๔ 
 

๔) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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

 



๑๗๕ 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง           เรื่อง เสียงกับการไดยิน                  เวลา  ๒  ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร         ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ครูทบทวนความรูท่ีเรียนมาแลวเก่ียวกับแหลงกําเนิดเสียงและตัวกลางของเสียง 

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ เราไดยินเสียงไดอยางไร 

 อภิปรายเก่ียวกับการไดยินเสียง 

 ทําใบงาน ๐๑ การไดยินเสียง 

 ทํากิจกรรมท่ี ๒ สวนประกอบของหูมีอะไรบาง 

 ทําใบงาน ๐๒ สวนประกอบของหกัูบการไดยินเสียง 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับการไดยินเสียงและสวนประกอบของหู 

 ทําใบงาน ๐๓ แบบฝกหัด เรื่องเสียงกับการไดยิน 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

 



๑๗๖ 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒  เสียงกับการไดยิน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

      การไดยินเสียง

ประกอบดวยแหลงกําเนิด

เสียง  ตัวกลางของเสียง  

และหูซ่ึงเปนอวัยวะรับ

เสียง เสียงตองอาศัย

ตัวกลางเพ่ือถายโอน

พลังงานจากการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียงไปยังเยื่อ

แกวหูและถายโอนพลังงาน

ผานไปยังสมองทําใหไดยิน

เสียง เราจึงตองระมัดระวัง

อันตรายท่ีจะเกิดกับเยื่อ

แกวห ู

 

จุดประสงคดานความรู 

   ๑. เปรียบเทียบการได

กิจกรรมการเรียนรู   (๒ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนเรื่องการเกิดเสียง โดยใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

๑.๑  เสียงเกิดข้ึนไดอยางไร (เกิดจากการสั่นของวัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง) 

๑.๒  ตัวกลางของเสียงมีสถานะอะไรบาง (ตัวกลางท่ีเปนของแข็ง ของเหลวและแกส) 

๑.๓  เราไดยินเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ ไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๕๐ นาที)   

๒. ครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑  เราไดยินเสียงไดอยางไร หนา ๖๗  ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและ

จุดประสงค แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้  

๒.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (การไดยินเสียงระหวางไมใสท่ีปดหูกับใสท่ีปดหู) 

๒.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (สังเกต) 

๒.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (เปรียบเทียบการไดยินเสียงระหวางไมใสท่ีปดหูกับใสท่ีปดหู)  

๓.   ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๖๗ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรม

ของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได แลวใหนักเรียนทํากิจกรรมและบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน ๐๑ 

การไดยินเสียง หนา ๖๘-๖๙ 

๔. นักเรียนจับคูกันสลับกันปรบมือและฟงเสียงโดยใสและไมใสท่ีปดหู จากนั้นใหนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. เครื่องปดหู (Ear  Plug)                               

๒. ดินน้ํามัน   

๓.  แผนภาพแสดงสวนประกอบ

ของห ู   

 

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การทํากิจกรรม 

๒. การบันทึกผลกิจกรรมในใบ

กิจกรรม 

๓. การทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒  เสียงกับการไดยิน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ยินเสียงระหวางไมไดใสท่ี

ปดหูและใสท่ีปดหู 

๒. อธิบายสวนประกอบ

ของหู 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. การสังเกต 

๒. การสรางแบบจําลอง 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี 

ชวยเหลือในการทํางาน

กลุมรวมกัน 

๒. มีวินัย 

๓. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน 

๕.  หลังจากนักเรียนทํากิจกรรมแลว ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชแนวคําถามดังนี ้

๕.๑ แหลงกําเนิดเสียงในกิจกรรมนี้คืออะไร (การปรบมือ) 

๕.๒ ตัวกลางของเสียงในกิจกรรมนีคื้ออะไร (อากาศ) 

๕.๓ อวัยวะท่ีใชรับฟงเสียงคืออะไร (หู) 

๕.๔ องคประกอบท่ีทําใหไดยินเสียงมีอะไรบาง (แหลงกําเนิดเสียง  ตัวกลางของเสียง  และหู) 

๕.๕ การฟงเสียงปรบมือเม่ือไมใสท่ีปดหูกับใสท่ีปดหูแตกตางกันอยางไร เพราะเหตุใด (เม่ือใสท่ีปดหูจะไดยิน

เสียงคอยหรือไมไดยินเสียง แตเม่ือไมใสท่ีปดหูจะไดยินเสียงชัดเจน เพราะเม่ือใสท่ีปดหูจะไดยินเสียงคอย

กวาหรือไมไดยิน เนื่องจากหากไมไดยินเสียง เพราะเสียงท่ีเกิดจากการปรบมือสั่นผานอากาศผานท่ีปดหู

เขามาในหูไมได หากไดยินเสียงคอย ๆ เพราะเสียงสั่นผานอากาศแลวผานท่ีปดหูเขาไปในหูไดยาก) 

๖. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๗๐ 

  ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๗. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา องคประกอบท่ีทําใหไดยินเสียง ซ่ึงประกอบดวยแหลงกําเนิดเสียง    

ตัวกลางของเสียง และหู 

  ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๘.  ครูเปดขาวท่ีมีลามภาษามือจากในวีดิโอตาง ๆ  ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายเก่ียวกับรายการขาวท่ีมีการใชภาษา

มือ  โดยใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

๘.๑  เพราะเหตุใดจึงตองมีการใชภาษามือ (เปนการสื่อสารของคนหูหนวกหรือคนใบท่ีไมสามารถไดยินเสียง

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

 

เกณฑการประเมิน 

  ๑. การตอบคําถามในใบ

กิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 



๑๗๘ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒  เสียงกับการไดยิน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

 หรือพูดได) 

๘.๒  ใครเปนผูใชประโยชนจากภาษามือ เพราะเหตุใด (คนหูหนวก หรือคนใบ เพราะคนใบไมสามารถพูด คนหู

หนวกไมสามารถไดยินได) 

๘.๓  คนหูหนวกไมสามารถไดยินเสียงได เพราะเหตุใด (สวนประกอบในหูมีปญหา) 

๘.๔ สวนประกอบของหูและหนาท่ีของสวนประกอบหูมีอะไรบางท่ีชวยใหเราไดยินเสียง (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง โดยครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แตชักชวนใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไป) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๙.  ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๒ หูเก่ียวของกับการไดยินเสียงอยางไร หนา ๗๑ จากนั้นครูตรวจสอบ

ความเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได นักเรียนทํากิจกรรมและบันทึกผลการ

ทํากิจกรรมลงในใบงาน ๐๒ สวนประกอบของหูกับการไดยินเสียง หนา ๗๓ 

๑๐. นักเรียนอานขอมูลในใบความรู เรื่องสวนประกอบของหู หนา ๗๒ แลวบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน 

๐๒ สวนประกอบของหูกับการไดยินเสียง หนา ๗๓ 

๑๑. นักเรียนรวมกันสรางแบบจําลองสวนประกอบตาง ๆ ของหูท่ีเก่ียวของกับการไดยิน และนําเสนอการไดยินเสียง

จากแบบจําลองท่ีสรางข้ึน 

๑๒. นักเรียนนําเสนอแบบจําลองหู จากนั้นครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมโดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๑๒.๑ การไดยินเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงเกิดข้ึนไดอยางไร (แหลงกําเนิดเสียงสั่นและถายโอนพลังงานของ

การสั่น ผานตัวกลางของเสียง  และเขาสูทอรูหู และเยื่อแกวหู จากนั้นเม่ือเสียงกระทบกับเยื่อแกวหู เยื่อ

แกวหูสั่น ทําใหกระดูกคอน กระดูกท่ังและกระดูกโกลนสั่นตอ ๆ กันตามลําดับ แลวทําใหคลอเคลียสั่น 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

 

 



๑๗๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒  เสียงกับการไดยิน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                        รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ซ่ึงภายในคลอเคลียมีเซลขน เซลลประสาท และของเหลวสั่นดวย ทําใหเกิดกระแสประสาทไปตาม

เสนประสาทสูสมองเพ่ือแปลผลและรับรูเก่ียวกับเสียง) 

๑๒.๒ ถาทุกคนไมมีเยื่อแกวหู คนจะติดตอสื่อสารกันไดหรือไม เพราะเหตุใด (ถาทุกคนไมมีเยื่อแกวหู จะ

ติดตอสื่อสารโดยการไดยินเสียงไมได  เพราะเยื่อแกวหูจะทําหนาท่ีรับเสียงและเกิดการสั่น ซ่ึงจะถายโอน

พลังงานท่ีเกิดจากการสั่นตอไปยังสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายในหู) 

๑๒.๓  ใบหูทําหนาท่ีอะไร (ทําหนาท่ีตอนเสียงเขาสูหูดานใน) 

๑๓. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๗๔ 

  ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๔. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา การไดยินเสียงประกอบดวยแหลงกําเนิดเสียง  ตัวกลางของ

เสียง  และหูซ่ึงเปนอวัยวะรับเสียง เสียงตองอาศัยตัวกลางเพ่ือถายโอนพลังงานจากการสั่นของแหลงกําเนิด

เสียงไปยังเยื่อแกวหู และถายโอนพลังงานผานไปท่ีกระดูกคอน ท่ัง โกลน และคลอเคลีย ทําใหเกิดกระแส

ประสาทไปตามเสนประสาท ซ่ึงสงไปท่ีสมองเพ่ือแปลผลและรับรูเก่ียวกับเสียงท่ีไดยิน เราจึงตองระมัดระวัง

อันตรายท่ีจะเกิดกับเยื่อแกวหู 

๑๕.  นักเรียนทําใบงาน ๐๓ แบบฝกหัด เรื่องเสียงกับการไดยิน หนา ๗๕ 

 

 

 

 
 

 
๑  

 



๑๘๐ 
 

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ เสียงกับการไดยิน 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี 
B๐Bลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได 

เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

๒. มีวินัย    

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน    

 

                                                                        รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %      ได   ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ เสียงกับการไดยิน 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การสรางแบบจําลอง  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต สามารถใชประสาทสัมผัสใน

ก า ร เก็ บ ร ว บ รว ม ข อ มู ล

เก่ียวกับการไดยินเสียงได

ดวยตนเอง 

สามารถใชประสาทสัมผัสใน

ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล

เก่ียวกับการไดยิน เสียงได 

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถใชประสาทสัมผัส

ในการเก็บ รวบรวมข อ มู ล

เก่ียวกับการไดยินเสียงได  แม

จะไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

การสรางแบบจําลอง สามารถสรางแบบจําลอง

เพ่ือแสดงสวนประกอบของ

หู และอธิบายการไดยินเสียง

โดยใชแบบจําลองของหูได

อยางถูกตอง ดวยตนเอง 

สามารถสรางแบบจําลองเพ่ือ

แสดงส วนประกอบของหู 

และอธิบายการไดยินเสียง

โดยใชแบบจําลองของหู ได

อยางถูกตอง  โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสรางแบบจําลอง

เพ่ือแสดงสวนประกอบของห ู

และอธิบายการไดยินเสียงโดย

ใชแบบจําลองของหูไดอยาง

ถูกตอง แมจะไดรับคําแนะนํา

จากครูหรือผูอ่ืน 

 

 

 

 
 

 

 

 



๑๘๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๑๘๓ 
 

 

 

 

ไดยินเสียง 

ไดยินเสียงคอยหรือไมไดยินเสียง 

 



๑๘๔ 
 

 

 

 

แหลงกําเนิดเสียง 

ตัวกลางของเสียง 

 

หู 



๑๘๕ 
 

 

 

แหลงกําเนิดเสียง  ตัวกลางของเสียง และหู 

แตกตางกัน คือ เม่ือใสท่ีปดหูจะไดยินเสียงคอยกวาหรือไมไดยิน   

การไดยินเสียงตองประกอบดวยแหลงกําเนิดเสียง  ตัวกลางของเสียง และหู 



๑๘๖ 
 

 

 

 

 

คลอเคลียซ่ึงมีเซลลขน  

เซลลประสาท  และ

ของเหลว 

ทํางานรวมกันในการรับเสียง แลวสงตอไปยังเย่ือแกวหู 
 

 

ใบหูและทอรูหู  

 

เย่ือแกวหู 

 

กระดูกคอน ท่ัง

และโกลน 

รับแรงส่ันมาจากกระดูกโกลน ทําใหของเหลวในคลอเคลีย

ส่ันกระเพ่ือม รวมท้ังเซลลขนเกิดการส่ัน และทําใหเกิด

กระแสประสาทไปตามเสนประสาท ซ่ึงจะสงไปยังสมอง  

เพ่ือแปลผล 

รับเสียงแลวเกิดการส่ัน 
 

 

รับแรงส่ันจากย่ือแกวหู แลวส่ันตอเนื่องกันจนถึง    

คลอเคลีย 
 

 



๑๘๗ 
 

 

 

 

เม่ือเสียงท่ีผานเขามากระทบเย่ือแกวหู เย่ือแกวหูก็จะส่ัน แลวทําให 

กระดูกคอน ท่ัง โกลน ส่ันตอเนื่องกันไปจนถึงของเหลวท่ีอยูในคลอเคลีย 

การไดยินตองประกอบดวยแหลงกําเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง  อวัยวะรับ

เสียงคือหู โดยหูมีสวนประกอบตาง ๆ ท่ีชวยทําใหไดยินเสียง 

แหลงกําเนิดเสียง             ตัวกลางของเสียง           อวัยวะรับเสียง  



๑๘๘ 
 

 

 

 

ถาไมมีเย่ือแกวหู เราจะไมไดยินเสียงเพราะเย่ือแกวหูทําหนาท่ีรับเสียง แลวเกิดการส่ัน

ซ่ึงจะถายโอนพลังงานท่ีเกิดจากการส่ันไปยังกระดูกคอน ท่ัง โกลน ส่ัน และคลอเคลีย

ตอเนื่องกันไปจนทําใหเกิดกระแสประสาทสงไปยังสมองเพ่ือแปลผลเสียงท่ีไดยินได 

ทําหนาท่ีรับเสียงเขาสูรหููดานใน ขนาดของใบหูมีผลตอการไดยินเสียง โดยใบหู

ขนาดใหญจะชวยใหไดยินเสียงชัดเจน เพราะมีพ้ืนท่ีในการตอนเสียงเขาสูรูหูได

มากกวาใบหูขนาดเล็ก 

ถาไมมีตัวกลางของเสียง เราจะไมไดยินเสียง เพราะเสียงจะตองเดินทาง

จากแหลงกําเนิดเสียงผานตัวกลางมายังหูของเรา 



๑๘๙ 
 

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ เสียงสูง เสียงต่ํา              เวลา  ๒  ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. สาระสําคัญของแผน 

เสียงสูง เสียงต่ําเกิดจากความถ่ีในการสั่นท่ีแตกตางกันของแหลงกําเนิดเสียง 

๒.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

เสียงสูงเสียงต่ําของเสียงข้ึนอยูกับความถ่ีในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงนั้น ๆ แหลงกําเนิดเสียง              

ท่ีมีมวลมาก จะมีความถ่ีในการสั่นนอย เสียงท่ีไดยินจึงเปนเสียงต่ํา   แหลงกําเนิดเสียงท่ีมีมวลนอย จะมี

ความถ่ีในการสั่นมาก เสียงท่ีไดยินจึงเปนเสียงสูง 

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

   อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ําของวัตถุ 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. การสังเกต  

๒. การพยากรณ 

๓. การลงความเห็นจากขอมูล 

๔. การตั้งสมมติฐาน 

๕. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

๖. การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

๗. การทดลอง    

๘. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป                                   

 จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑.  มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒.  มีวินัย 

๓.  มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

     ๑.๑ การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ คน  

               ๑.๒ ครูศึกษาวิธีการทํากิจกรรมและเนื้อหาความรูจากวีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตร

สาหรับคร ูเรื่องเสียงสูง เสียงต่ําเกิดไดอยางไร http://ipst.me/9468  หรือ QR code  

http://ipst.me/9468


๑๙๐ 
 

 

 

 

 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

  ๒.๑ ขวดแกวขนาดเทากัน   ๓ ใบ/กลุม 

 ๒.๒ กรวยพลาสติก   ๑ อัน/กลุม 

  ๒.๓ ไมสําหรับเคาะ   ๑ ใบ/กลุม   

 ๒.๔ ไมบรรทัดพลาสติกแข็ง   ๑ อัน/กลุม 

 ๒.๕ น้ํา  

     ๒.๖ หลอดดูดน้ํา   ๑ หลอด/คน                

  ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

 -                               

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

  ๓.๑  ใบงาน ๐๑ สิ่งท่ีเก่ียวของกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

  ๓.๒  ใบงาน ๐๒  แบบฝกหัด เรื่องเสียงสูง เสียงต่ํา 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 



๑๙๑ 
 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

 ๒.๓  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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



๑๙๒ 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง      เรื่องเสียงสูง เสียงต่ํา           เวลา  ๒ ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลวเรื่องการเกิดเสียง และตรวจสอบความรูเดิมเรื่องการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ เสียงสูง เสียงต่ําข้ึนกับอะไร 

 อภิปรายและนําเสนอผลการทํากิจกรรมเก่ียวกับเสียงสูง เสียงต่ํา 

 ทําใบงาน ๐๑ สิ่งท่ีเก่ียวของกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับเสียงสูง เสียงต่ํา 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องเสียงสูง เสียงต่ํา 

การวัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 



๑๙๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  เสียงสูง เสียงต่ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                             หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                     รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

    เสี ย งสู ง  เสี ย งต่ํ าของ

เสียงข้ึนอยูกับความถ่ีในการ

สั่นของแหลงกําเนิดเสียงนั้น ๆ 

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมีมวลมาก 

จะมีความ ถ่ี ในการสั่นนอย 

เสียงท่ีไดยินจึงเปนเสียงต่ํ า   

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมีมวลนอย 

จะมีความ ถ่ี ในการสั่ นมาก 

เสียงท่ีไดยินจึงเปนเสียงสูง 

 

จุดประสงคดานความรู 

   อธิบายลักษณะและการเกิด

เสียงสูง เสียงต่ําของวัตถุ 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๑๐ นาที) 

๑. ครูนําหลอดดูดน้ําท่ีตัดปลายดานใดดานหนึ่งใหแหลม ดังรูป                 มาเปาและใหนักเรียนสังเกตเสียง

ท่ีไดยิน จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้  

๑.๑ ขณะท่ีเปาหลอดดูดน้ําเกิดเสียงหรือไม เพราะอะไร (ขณะเปาหลอดดูดน้ําเกิดเสียงได เพราะมี

แหลงกําเนิดเสียงคือผูเปา ตัวกลางของเสียงคืออากาศ และมีหูท่ีไดยินเสียง) 

๑.๒  ถาขณะท่ีเปาแลวตัดหลอดดูดใหสั้นลงทีละนิด เสียงท่ีเกิดข้ึนและแตกตางกันหรือไม  อยางไร   

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง โดยยังไมไดเปาหลอด)     

๒. ครูแจกหลอดดูดน้ําใหนักเรียนทุกคน แลวใหนักเรียนจับคูสลับกันเปาหลอดคนละหลอด โดยใหคนหนึ่งตัด

หลอดดูดน้ําของเพ่ือนท่ีจับคูกันใหสั้นลงทีละนิด ขณะท่ีกําลังเปาหลอดดูดน้ําอยางตอเนื่อง จากนั้นครูใช

คําถามดังนี้ 

     ๒.๑ ขณะท่ีเปาหลอดดูดน้ํา แลวตัดปลายหลอดใหสั้นลงทีละนิด เสียงท่ีไดยินเปนอยางไร (เสียงสูงข้ึน) 

๒.๒ เสียงสูง เสียงต่ําเกิดข้ึนไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง โดยครูยังไมเฉลยคําตอบท่ี

ถูกตอง แตชักชวนใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไป) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๓.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑  เสียงสูง เสียงต่ําเกิดข้ึนไดอยางไร หนา ๗๗ โดยใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรม

และจุดประสงค แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้  

๓.๑ นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ําของวัตถุ) 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. หลอดดูดน้ํา   

๒. กรรไกร   

๓. ขวดแกวขนาดเทากัน                  

๔. ไมสําหรับเคาะ                   

๕. กรวยพลาสติก                    

๖. ไมบรรทัดพลาสติกแข็ง                              

๗. น้ํา   

 

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การทํากิจกรรม 

๒. การบันทึกผลกิจกรรมในใบ

กิจกรรม 

๓. การทําแบบฝกหัด 

 

 

 



๑๙๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  เสียงสูง เสียงต่ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                             หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                     รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑. การสังเกต  

๒. การพยากรณ 

๓. การลงความเห็นจากขอมูล 

๔. การตั้งสมมติฐาน 

๕. การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

๖. การกําหนดและควบคุมตัว

แปร 

๗. การทดลอง    

๘. การตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือ

ในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีวินัย 

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๓.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (การสังเกต และทดลอง) 

๓.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ําของวัตถุ) 

๔.  ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ ตอนท่ี ๑ หนา ๗๗-๗๘ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอน

การทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได  

๕. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมวางไมบรรทัดพลาสติกแข็งใหความยาวบางสวนพนขอบโตะ ใชมือกดไมบรรทัดสวน

ท่ีอยูบนโตะ ใชมืออีกขางกดปลายไมบรรทัดท่ียื่นออกมาจากขอบโตะแลวปลอยทันที สังเกตความถ่ีของการ

สั่นของไมบรรทัดกับลักษณะของเสียงท่ีไดยิน จากนั้นครูใชคําถามดังนี้ 

 ๕.๑ ไมบรรทัดสั่นครบหนึ่งรอบดูไดอยางไร (ไมบรรทัดสั่นข้ึนแลวลงแลวกลับมาท่ีตําแหนงเดิม) 

๕.๒ ถาเปลี่ยนความยาวของไมบรรทัดท่ียื่นพนขอบโตะ เม่ือกดปลายแลวปลอย ไมบรรทัดจะสั่นในความถ่ี

เทาเดิมหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

๖.  ครูเขียนคําถามการทดลองบนกระดานวา การดีดไมบรรทัดสวนท่ีพนขอบโตะท่ีมีความยาวตางกัน มีผลตอ

เสียงท่ีไดยินหรือไม  จากนั้นครูใหนักเรียนตั้งสมมติฐาน พรอมระบุตัวแปรตน  ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ี

ตองควบคุมใหคงท่ี  พรอมท้ังรวมกันกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และบันทึกผลในใบงาน ๐๑ สิ่งท่ีเก่ียวของ

กับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา หนา  ๗๙   

๗. ครูตรวจสอบความถูกตองในการระบุการตั้งสมมติฐาน พรอมระบุตัวแปรตน  ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ี  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของนักเรียน โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๗.๑ สมมติฐานของการทดลองคืออะไร (ความถ่ีของการสั่นของไมบรรทัดท่ีแตกตางกัน  มีผลตอการเกิด 

เสียงสูง เสียงต่ํา) 

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 

  ๑. การตอบคําถามในใบ

กิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 



๑๙๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  เสียงสูง เสียงต่ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                             หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                     รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๗.๒ ตัวแปรตนไดแกอะไร (ความยาวของไมบรรทัดสวนท่ีพนขอบโตะตางกันเปน ๑๐ ๑๕ และ ๒๐ 

เซนติเมตร) 

 ๗.๓ ตัวแปรตามไดแกอะไร (ระดับเสียงท่ีไดยิน ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัด) 

๗.๕ ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ีไดแกอะไร (ไมบรรทัดอันเดิม  กดดวยแรงเทาเดิม ใชมือกดไมบรรทัดท่ีขอบ

โตะเหมือนกัน) 

 ๗.๖ นิยามเชิงปฏิบัติการมีอะไรบาง (ความถ่ีสังเกตจากจํานวนรอบของการสั่นของไมบรรทัดจนกวาไม

บรรทัดจะหยุด เสียงสูง เสียงต่ําสังเกตจากความถ่ีของการสั่นของไมบรรทัด โดยเสียงสูงสังเกตจาก

ความถ่ีของการสั่นของไมบรรทัดจะมาก เสียงต่ําสังเกตจากความถ่ีของการสั่นของไมบรรทัดจะนอย)   

๘. นักเรียนทํากิจกรรม  สังเกตและบันทึกผลลงในใบงาน ๐๑ หนา ๘๐  

๙. นักเรียนนําเสนอผลการทดลอง   

๑๐.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทดลอง โดยใชแนวคําถามดังนี้  

๑๐.๑ เม่ือกดปลายไมบรรทัดแลวปลอย ไมบรรทัดท่ีมีความยาวพนขอบโตะมาก  การสั่นของไมบรรทัด

เปนอยางไร (ไมบรรทัดท่ีมีความยาวมากจะสั่นชา) 

๑๐.๒ ความถ่ีของการสั่นไมบรรทัดเปนอยางไร (ความถ่ีนอย)  

๑๐.๓ เสียงท่ีไดยินเปนอยางไร (เสียงทุมหรือเสียงต่ํา) 

๑๐.๔ ไมบรรทัดท่ีมีความยาวพนขอบโตะนอย การสั่นของไมบรรทัดเปนอยางไร (ไมบรรทัดท่ีมีความยาว

พนขอบโตะนอยจะสั่นเร็ว) 

๑๐.๕ ความถ่ีของการสั่นไมบรรทัดเปนอยางไร (ความถ่ีมาก)  

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

 

 



๑๙๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  เสียงสูง เสียงต่ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                             หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                     รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๐.๖ เสียงท่ีไดยินเปนอยางไร (เสียงแหลมหรือเสียงสูง) 

๑๐.๗  ความยาวของไมบรรทัดท่ีสั่นสัมพันธกับมวลของไมบรรทัดสวนท่ีสั่นหรือไม อยางไร (สัมพันธกัน

โดยถาความยาวของไมบรรทัดสวนท่ีสั่นนอย มวลของไมบรรทัดสวนท่ีสั่นก็นอย ถาความยาวของ

ไมบรรทัดสวนท่ีสั่นมาก มวลของไมบรรทัดสวนท่ีสั่นก็มาก) 

๑๐.๘  เสียงสูง เสียงต่ํา เกิดจากอะไร (เสียงสูง เสียงต่ําเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง โดยมีความถ่ี

ของการสั่นท่ีแตกตางกัน) 

๑๑. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๘๑-๘๒ 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๑๒.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา เสียงสูง เสียงต่ําเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงท่ีสั่น

ดวยความถ่ีท่ีแตกตางกัน โดยเม่ือแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยความถ่ีมาก จะใหเสียงสูง แตถาแหลงกําเนิดเสียง

สั่นดวยความถ่ีนอย จะใหเสียงต่ํา  
 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๓.  ครูทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลวเก่ียวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา โดยใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

๑๓.๑  เสียงสูงและเสียงต่ํามีความสัมพันธกับความถ่ีของการสั่นของไมบรรทัดเปนอยางไร (เสียงสูงเกิด

จากการสั่นของไมบรรทัดมีความถ่ีมาก เสียงต่ําเกิดจากการสั่นของไมบรรทัดท่ีมีความถ่ีนอย) 

๑๓.๒  มวลของไมบรรทัดมีความสัมพันธกับการเกิดเสียงหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ



๑๙๗ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  เสียงสูง เสียงต่ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                             หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                     รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ของตนเอง) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๑๔.  ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ ตอนท่ี ๒ หนา ๗๘ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการ

ทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได  

๑๕. นักเรียนทํากิจกรรมโดยใสน้ําในขวดแกว ๓ ใบ ใบท่ี ๑ ใสน้ําเต็มขวด ใบท่ี ๒ ใสน้ําครึ่งขวด ใบท่ี ๓ ใสน้ํา 

๑/๔ ของขวด แลวพยากรณวา ถาใชไมเคาะขวดบริเวณท่ีมีน้ําทีละใบดวยแรงเทา ๆ กัน เสียงท่ีไดยินจะเปน

อยางไร 

๑๖. นักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการพยากรณ สังเกตและบันทึกผลลงในใบงาน ๐๑ สิ่งท่ีเก่ียวของกับการ

เกิดเสียงสูง เสียงต่ํา หนา ๘๓ 

๑๗.  ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม

โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๑๗.๑ เรียงลําดับมวลของน้ําในขวดจากมากไปหานอยไดอยางไร ทราบไดอยางไรวาขวดใดมีมวลมากหรือมี

มวลนอย (ขวดท่ี ๑  ขวดท่ี ๒ และขวดท่ี ๓ มีมวลจากมากไปหานอย ตามลําดับ สังเกตจากปริมาณ

น้ํา หากมีปริมาณน้ํามากแสดงวามีมวลมาก ถามีปริมาณน้ํานอยแสดงวามีมวลนอย) 

๑๗.๒ เรียงลําดับเสียงท่ีไดยินจากเสียงต่ําไปเสียงสูงไดอยางไร (ขวดท่ี ๑ เสียงต่ําสุด  ขวดท่ี ๒  เสียงสูงกวา

ขวดท่ี ๑  และขวดท่ี ๓ มีเสียงสูงท่ีสุด  ตามลําดับ) 

๑๗.๓ มวลของน้ําในขวดและเสียงท่ีไดยินมีความสัมพันธกันอยางไร (ถามวลของน้ําในขวดมาก จะไดยิน

เสียงต่ํา  และถามวลของน้ําในขวดนอยจะไดยินเสียงสูง) 



๑๙๘ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  เสียงสูง เสียงต่ํา 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                             หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                     รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๗.๔ มวลของน้ําสัมพันธกับความถ่ีของการสั่นของน้ําหรือไม อยางไร (สัมพันธกันโดยน้ําท่ีมีมวลมาก 

ความถ่ีในการสั่นจะนอย ในขณะท่ีน้ําท่ีมีมวลนอย ความถ่ีในการสั่นจะมาก) 

๑๘.  นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๘๓ – ๘๔ 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๙.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา เสียงสูงเสียงต่ําของเสียงข้ึนอยูกับความถ่ีในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียงนั้น ๆ แหลงกําเนิดเสียงท่ีมีมวลมาก จะมีความถ่ีในการสั่นนอย เสียงท่ีไดยินจึงเปนเสียง

ต่ํา   แหลงกําเนิดเสียงท่ีมีมวลนอย จะมีความถ่ีในการสั่นมาก เสียงท่ีไดยินจึงเปนเสียงสูง 

๒๐.  นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องเสียงสูง เสียงต่ํา หนา ๘๕ 



๑๙๙ 
 

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ เสียงสูง เสียงต่ํา 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี 
B๐Bลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได 

เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

๒. มีวินัย    

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน    

 

                                                                        รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 



๒๐๐ 
 

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ เสียงสูง เสียงต่ํา 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การพยากรณ  

การลงความเห็นจากขอมูล  

การตั้งสมมติฐาน  

การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

การกําหนดและควบคุมตัวแปร  

การทดลอง  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต  สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ 

-เสียงท่ีไดยินจากการสั่นของ

ไมบรรทัด 

-เสียงท่ีไดยินจากการเคาะ

วัตถุชนิดเดียวกันท่ีมีมวล

ตางกันดวยแรงเทา ๆ กัน 

ดวยตนเอง โดยไมเพ่ิมความ

คิดเห็น  

สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ 

-เสียงท่ีไดยินจากการสั่นของ

ไมบรรทัด 

-เสียงท่ีไดยินจากการเคาะ

วัตถุชนิดเดียวกันท่ีมีมวล

ตางกันดวยแรงเทา ๆ กันได 

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน  

ไมสามารถใชประสาทรวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับ 

-เสียงท่ีไดยินจากการสั่นของ   

ไมบรรทัด 

-เสียงท่ีไดยินจากการเคาะวัตถุ

ชนิดเดียวกันท่ีมีมวลตางกันดวย

แรงเทา ๆ กัน 

แมจะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 

การพยากรณ  สามารถพยากรณผลหรือ  

สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนาได

เก่ี ยว กับการเกิด เสี ยงสู ง 

สามารถพยากรณผลหรือสิ่งท่ี

จะเกิดข้ึนลวงหนาไดเก่ียวกับ

การเกิดเสียงสูง เสียงตํ่าของ

ไมสามารถพยากรณผลหรือสิ่ง

ท่ีจะเกิดข้ึนลวงหนาไดเก่ียวกับ

การเกิดเสียงสูง เสียงต่ําของ



๒๐๑ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

เสี ย งต่ํ าของวัต ถุ อย าง มี

เหตุผล  โดยอาศัยความรู

หรือประสบการณ เดิมมา

ชวยไดดวยตนเอง 

วัต ถุอยางมี เหตุผลได  โดย

อาศัยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

วัตถุอยางมีเหตุผลได แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การลงความเห็น

จากขอมูล 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวา แหลงกําเนิด

เสียงท่ีมีความถ่ีในการสั่น

มาก จะใหเสียงสูง และ

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมีความถ่ี

ในการสั่นนอย จะใหเสียงต่ํา

ไดอยางถูกตอง  ดวยตนเอง 

สามารถลงความ เห็ นจาก

ขอมูลไดวา แหลงกําเนิดเสียง

ท่ีมีความถ่ีในการสั่นมาก จะ

ใหเสียงสูง และแหลงกําเนิด

เสียงท่ีมีความถ่ีในการสั่นนอย 

จะใหเสียงต่ําไดอยางถูกตอง 

โดยอาศัยการช้ีแนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวา แหลงกําเนิดเสียงท่ี

มีความถ่ีในการสั่นมาก จะให

เสียงสูง และแหลงกําเนิดเสียงท่ี

มีความถ่ีในการสั่นนอย จะให

เสียงต่ําไดอยางถูกตอง แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การตั้งสมมติฐาน สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธระหวาง

ความถ่ีในการสั่นของไม

บรรทัดกับเสียงสูง เสียงต่ําท่ี

ไดยินไดถูกตองและมีเหตุผล 

ดวยตนเอง 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือบอก

ความสัมพันธระหวางความถ่ี

ในการสั่นของไมบรรทัดกับ

เสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยินได

ถูกตองและมีเหตุผล โดย

อาศัยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธระหวาง

ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัด

กับเสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยินได 

แมจะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 

 

การกําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการ 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการของความถ่ีของ

การสั่นสังเกตจากจํานวน

รอบของไมบรรทัดจนกวาไม

บรรทัดจะหยุดสั่นได ดวย

ตนเอง 

สามารถกําหนดนิ ยามเชิ ง

ปฏิบัติการของความถ่ีของการ

สั่นสังเกตจากจํานวนรอบของ

ไมบรรทัดจนกวาไมบรรทัดจะ

หยุดสั่ น ได  โดยอาศัยการ

ช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถ กําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการของความถ่ีของการ

สั่นสังเกตจากจํานวนรอบของ

ไมบรรทัดจนกวาไมบรรทัดจะ

ห ยุ ด สั่ น ไ ด  แ ม จ ะ ไ ด รั บ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การกําหนดและ

การควบคุมตัวแปร 

สามารถบอกตัวแปรตน ตัว

แปรตาม และตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีเก่ียวกับการ

ทดลองเรื่องการเกิดเสียงสูง 

เสี ย งต่ํ า ได ถู ก ต อ ง  ด ว ย

ตนเอง 

สามารถบอกตัวแปรตน ตัว

แปรตาม และตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ีเก่ียวกับการ

ทดลองเรื่องการเกิดเสียงสูง 

เสียงต่ําไดถูกตอง โดยอาศัย

การช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถบอกตัวแปรตน ตัว

แปรตาม และตัวแปรท่ีตอง

ควบ คุมให คงท่ี เก่ียวกับการ

ทดลองเรื่องการเกิดเสียงสูง 

เ สี ย ง ต่ํ า ไ ด  แ ม จ ะ ไ ด รั บ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 



๒๐๒ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การทดลอง สามารถทดลองเรื่องการ 

เกิดเสียงสูง เสียงต่ําท่ี

สอดคลองกับสมมติฐานของ

การทดลองและตัวแปรท่ี 

กําหนดไดถูกตองและ 

ครบถวน ดวยตนเอง 

สามารถทดลองเรื่องการ 

เกิดเสียงสูง เสียงต่ําท่ี

สอดคลองกับสมมติฐานของ

การทดลองและตัวแปรท่ี 

กําหนดไดถูกตองและ 

ครบถวน โดยอาศัยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทดลองเรื่องการ 

เกิดเสียงสูง เสียงต่ําท่ีสอดคลอง

กับสมมติฐานของการทดลอง

และตัวแปรท่ีกําหนดได  แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

 

การตีความหมาย

ขอมูลและลง

ขอสรุป 

 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา เสียงสูง เสียงต่ํา

เกิดจากความถ่ีการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียงแตกตางกัน 

ดวยตนเอง 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา เสียงสูง เสียงต่ํา

เกิดจากความถ่ีการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียงแตกตางกัน

โดยการช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา เสียงสูง เสียงต่ํา

เกิดจากความถ่ีการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียงแตกตางกัน 

แมจะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๒๐๔ 
 

 

 

 

 

ขนาดและความยาวของไมบรรทัด   

แรงท่ีใชกด การวางมือกดไมบรรทัดท่ีขอบโตะ 

                                   ความถี่ของการส่ันของไมบรรทัด ความถี่ของการส่ัน

ของไมบรรทัดมาก เสียงจะสูง ความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดนอย เสียงจะต่ํา 

ความยาวของไมบรรทัด 

เสียงท่ีไดยิน ความถี่ในการส่ันของไมบรรทัด 

จํานวนรอบของการส่ันของไมบรรทัดจนกวาไมบรรทัดจะหยุด 



๒๐๕ 
 

 

 

 

ส่ันเร็ว 

ส่ันชาลง 

ส่ันชาท่ีสุด 

เสียงสูง เสียงแหลม 

เสียงต่ําลง เสียงทุมลง 

เสียงต่ําท่ีสุด เสียงทุมท่ีสุด 

ความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดส่ันมาก เสียงจะสูง 

ความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดส่ันนอย เสียงจะต่ํา 

 



๒๐๖ 
 

 

 

 

ไมบรรทัดสวนท่ีเลยพนขอบโตะจะส่ัน เพราะเราใชมือกดอีกสวนหนึ่งไวกับโตะ 

ความยาวของไมบรรทัดสวนท่ีส่ันสัมพันธกับมวลของไมบรรทัด โดยถาไมบรรทัด                     

สวนท่ีส่ันมีความยาวมาก มวลของไมบรรทัดสวนท่ีส่ันจะมาก ถาไมบรรทัดสวน

ท่ีส่ันมีความยาวนอย มวลของไมบรรทัดสวนท่ีส่ันจะนอย 

มวลของไมบรรทัดสวนท่ีส่ันสัมพันธกับความถี่ของการส่ันของไมบรรทัด โดยไม

บรรทัดสวนท่ีส่ันมีมวลมาก ความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดจะนอย   ถาไมบรรทัด

สวนท่ีส่ันมีมวลนอย  ความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดจะมาก 

เกิดผลการส่ันของไมบรรทัดและระดับเสียงท่ีไดยินตางกัน โดยไมบรรทัดท่ีพน

ขอบโตะนอยใหความถี่สูง และไดยินเสียงสูง    สวนไมบรรทัดท่ีพนขอบโตะ

มากใหความถี่ต่ํา และไดยินเสียงต่ํา 



๒๐๗ 
 

 

 

 

เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงสูงท่ีสุด เม่ือความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดมากท่ีสุด             

เพราะไมบรรทัดสวนท่ีส่ัน มีมวลนอย ทําใหมีความถี่ของการส่ันมาก เสียงท่ีไดยินจึง

เปนเสียงสูง 

เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงต่ําท่ีสุด เม่ือความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดนอยท่ีสุด              

เพราะไมบรรทัดสวนท่ีส่ัน มีมวลมาก ทําใหมีความถี่ของการส่ันนอย เสียงท่ีได

ยินจึงเปนเสียงต่ํา 

 

เสียงสูง เสียงต่ําเกิดจากการส่ันของแหลงกําเนิดเสียงท่ีส่ันดวยความถี่ท่ีแตกตางกัน  

โดยเม่ือแหลงกําเนิดเสียงมีมวลนอย จะส่ันดวยความถี่มาก จะใหเสียงสูง แตถา

แหลงกําเนิดเสียงมีมวลมาก จะส่ันดวยความถี่นอย จะใหเสียงต่ํา และความถี่ของ

การส่ันของแหลงกําเนิดเสียงข้ึนกับมวลของแหลงกําเนิดเสียง 



๒๐๘ 
 

 

 

 

เสียงต่ํา 

เสียงสูงข้ึน 

เสียงสูงท่ีสุด 

ขวดท่ี ๑  ขวดท่ี ๒  และขวดท่ี ๓ มีมวลจากมากไปหานอย ตามลําดับ 



๒๐๙ 
 

 

 

 

ขวดท่ี ๑  ขวดท่ี ๒  และขวดท่ี ๓ มีเสียงต่ําไปเสียงสูง  ตามลําดับ 

ถามวลของน้ําในขวดมากจะไดยินเสียงต่ํา  และถามวลของน้ําในขวดนอย                  

จะไดยินเสียงสูง 

เสียงสูง เสียงต่ําเกิดจากการส่ันของแหลงกําเนิดเสียงท่ีส่ันดวยความถี่ท่ีแตกตาง 

กัน โดยถาแหลงกําเนิดเสียงส่ันดวยความถี่มาก จะเกิดเสียงสูง แตถาแหลงกําเนิด 

เสียงส่ันดวยความถี่นอย จะเกิดเสียงต่ํา ซ่ึงความถี่ในการส่ันของแหลงกําเนิด

เสียงข้ึนอยูกับมวลของแหลงกําเนิดเสียง 

เสียงสูง  เสียงต่ําท่ีไดยินสัมพันธกับความถี่ในการส่ันของน้ํา  คือน้ําท่ีส่ันดวย

ความถี่มาก เพราะน้ํามีมวลนอย จึงเกิดเสียงสูง สวนน้ําท่ีส่ันดวยความถี่นอย 

เพราะน้ํามีมีมวลนอย จึงเกิดเสียงต่ํา      
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สวนท่ีส้ันกวาและมีมวลนอยกวา 

 B 

ส้ันกวาและมีมวลของอากาศ

นอย 

F 

มีขนาดส้ันท่ีสุด จึงมีมวลนอย

ท่ีสุด 

A 
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คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔  เสียงดัง  เสียงคอย             เวลา  ๓  ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. สาระสําคัญของแผน 

เสียงดัง เสียงคอยข้ึนกับพลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง และระยะทางของผูฟงกับ

แหลงกําเนิดเสียง 

๒. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยูกับพลังงานของแหลงกําเนิดเสียง โดยแหลงกําเนิดเสียงท่ีสั่นดวย

พลังงานมาก จะทําใหเกิดเสียงดังมากกวาแหลงกําเนิดเสียงท่ีสั่นดวยพลังงานนอย  

การไดยินเสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยู กับท้ังพลังงงานของแหลงกําเนิดเสียงและระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงถึงผูฟง เม่ือฟงเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงท่ีระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ กัน ก็จะ

ไดยินเสียงดัง เสียงคอยแตกตางกัน โดยบริเวณท่ีอยูใกลแหลงกําเนิดเสียง พลังงานเสียงท่ีมาถึงหูจะมาก ทํา

ใหไดยินเสียงดัง สวนบริเวณท่ีอยูหางจากแหลงกําเนิดเสียงมาก พลังงานเสียงท่ีมาถึงหูจะนอย ทําใหไดยิน

เสียงคอย 

 

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

          อธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

         ๑. การสังเกต 

  ๒. การลงความเห็นจากขอมูล 

  ๓. การตั้งสมมติฐาน 

  ๔. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

  ๕. การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

  ๖. การทดลอง 

  ๓. การตีความหมายขอมูลและลงขอมูลสรุป                                   

 จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑.  มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒.  มีวินัย 

๓.  มีความมุงม่ันในการทํางาน 
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๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

      ๑.๑ การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ คน  

                ๑.๒ ครูอาจศึกษาวิธีการทํากิจกรรมและเนื้อหาท่ีใชสอนเก่ียวกับการเกิดเสียงดัง เสียงคอยไดจา

กวีดิทัศนตัวอยางปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสาหรับครู เรื่องเสียงดัง เสียงคอยข้ึนอยูกับ

อะไร ทาง http://ipst.me/9469 หรือ QR code   

  

 

 

๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

  ๒.๑ อางหรือภาชนะใสน้ํา   ๑ ใบ/กลุม 

 ๒.๒ สอมเสียงพรอมไมเคาะ   ๑ ชุด/กลุม 

  ๒.๓ สีผสมอาหาร   ๑ ขวด/หอง 

 ๒.๔ น้ํา    

     ๒.๕ หลอดดูดน้ํา    ๑ หลอด/คน     

  ๒.๖ ระฆังหรือกระดิ่ง   ๑ อัน/หอง 

        

  ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

 -                               

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

  ๓.๑  ใบงาน ๐๑ การเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

  ๓.๒  ใบงาน ๐๒ ระยะหางจากแหลงกําเนิดกับการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

  ๓.๓  ใบงาน ๐๓  แบบฝกหัด เรื่องเสียงดัง เสียงคอย 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

http://ipst.me/9469
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-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

 ๒.๓  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

..........................................................................................................................................................................
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง      เรื่องเสียงดัง เสียงคอย           เวลา  ๓ ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ครูทบทวนความรูเก่ียวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา และตรวจสอบความรูเดิมเก่ียววกับการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ เสียงดัง เสียงคอยเกิดข้ึนไดอยางไร 

 อภิปรายและนําเสนอเก่ียวกับการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

 ทําใบงาน ๐๑ การเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

 ทํากิจกรรมท่ี ๒ เสียงดัง เสียงคอยมีความสัมพันธกับระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงอยางไร 

 ทําใบงาน ๐๒ ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงกับการเกิดเสียงดัง เสียงคอย อภิปรายและนําเสนอ 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

 ทําใบงาน ๐๓ แบบฝกหัด เรื่องเสียงดัง เสียงคอย 

การวัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔  เสียงดัง เสียงคอย 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                         หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                 รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

การเกิดเสียงดั ง เสี ยง

คอย ข้ึนอยูกับพลังงานของ

แ ห ล ง กํ า เนิ ด เสี ย ง  โด ย

แหลงกําเนิดเสียงท่ีสั่นดวย

พลังงานมาก จะทําให เกิด

เสียงดังมากกวาแหลงกําเนิด

เสียงท่ีสั่นดวยพลังงานนอย  

การไดยินเสียงดัง เสียง

คอย ข้ึนอยูกับท้ังพลังงงาน

ของแหลงกําเนิดเสียงและ

ระยะหางจากแหลงกําเนิด

เสียงถึงผูฟง โดยเม่ือฟงเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงท่ีระยะ

จากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

กัน ก็จะไดยินเสียงดัง เสียง

คอยแตกตางกัน โดยบริเวณ

ท่ีอยู ใกลแหลงกําเนิดเสียง 

กิจกรรมการเรียนรู (๓ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๑๐ นาที) 

๑. ครูใหนักเรียนหลับตา แลวครูเคาะระฆังหรือกระด่ิง ๓ ครั้ง โดยเคาะดวยความแรงไมเทากัน จากนั้นให

นักเรียนลืมตา แลวอภิปรายโดยใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ เสียงท่ีไดยินท้ัง ๓ ครั้ง เหมือนหรือตางกันอยางไร (เสียงดัง เสียงคอยแตกตางกัน) 

 ๑.๒ นักเรียนคิดวาครูเคาะระฆังหรือกระดิ่งอยางไร เสียงท่ีไดยินจึงเปนเชนนั้น (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง โดยครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แตชักชวนใหนักเรียนเรียนรูในกิจกิจกรรมตอไป) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๒.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑  เสียงดัง เสียงคอยเกิดข้ึนไดอยางไร หนา ๘๗ โดยครูใหนักเรียนอานชื่อ

กิจกรรมและจุดประสงค แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้  

 ๒.๑ นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (การเกิดเสียงดัง เสียงคอย) 

 ๒.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (การสังเกต และออกแบบการทดลอง) 

      ๒.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (อธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงคอย) 

๓.  ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๘๗ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการทํา

กิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได โดยครูอาจใชคําถามดังตอไปนี้ 

๓.๑ คําถามการทดลองในกิจกรรมนี้คืออะไร (ถาเคาะสอมเสียงดวยแรงตางกันจะเกิดเสียงดัง เสียงคอย

ตางกันอยางไร) 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. สอมเสียงพรอมไมเคาะ   

๒. อางหรือภาชนะใสน้ํา   

๓. น้ํา 

๔. สีผสมอาหาร  

๕. หลอดดูดน้ํา  

๖. ระฆังหรือกระดิ่ง 

 

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การทํากิจกรรม 

๒. การบันทึกผลกิจกรรมในใบ

กิจกรรม 

๓. การทําแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔  เสียงดัง เสียงคอย 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                         หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                 รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

พลังงานเสียงท่ีมาถึงหูจะมาก 

ทํ าให ได ยิ น เสี ย งดั ง  ส วน

บ ริ เ ว ณ ท่ี อ ยู ห า ง จ า ก

แ ห ล ง กํ า เนิ ด เสี ย ง ม า ก 

พลั งงานเสียงท่ีมาถึงหู จะ

นอย ทําใหไดยินเสียงคอย 

จุดประสงคดานความรู 

   อธิบายการเกิดเสียงดัง

เสียงคอย 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. การสังเกต 

๒. การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

๓. การตั้งสมมติฐาน 

๔. การกําหนดนิยามเชิง

๓.๒ นักเรียนตองรวมกันออกแบบการทดลอง โดยตองรวมกันอภิปรายเก่ียวกับเรื่องอะไรบาง (การ

ตั้งสมมติฐาน  การกําหนดตัวแปร การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ วิธีการทดลอง) 

๓.๓ หลังจากนักเรียนทดลองตามท่ีออกแบบไวแลว ตองสรุปเก่ียวกับเรื่องอะไร (การเกิดเสียงดัง เสียง

คอย) 

๔. ครูอานคําถามการทดลองวา ถาเคาะสอมเสียงดวยแรงตางกันจะเกิดเสียงดัง เสียงคอยตางกันอยางไร 

ครูใหนักเรียนสังเกตอุปกรณ รวมกันออกแบบการทดลองจากอุปกรณท่ีกําหนดให ตั้งสมมติฐาน กําหนด

ตัวแปร ใหนิยามเชิงปฏิบัติการ วิธีการทดลอง  และบันทึกลงในใบงาน ๐๑ สิ่งท่ีเก่ียวของกับการเกิดเสียง

สูง เสียงต่ํา หนา  ๘๘  

๕. ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอ จากนั้นครูตรวจสอบการออกแบบการทดลองของนักเรียนแตละกลุมใหถูกตอง 

ดังนี้ 

     - สมมติฐาน เชน ถาเคาะสอมเสียงดวยแรงมาก จะเกิดเสียงดัง และเคาะสอมเสียงดวยแรงนอย จะเกิด

เสียงคอย 

- ตัวแปรตน ไดแก ขนาดของแรงท่ีเคาะสอมเสียงตางกัน 

- ตัวแปรตาม ไดแก การเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

- ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ไดแก สอมเสียง อางน้ําหรือภาชนะใสน้ํา ระดับน้ํา ตําแหนงท่ีเคาะสอม

เสียงหางจากอางน้ํา ตําแหนงของการเคาะสอมเสียง 

- นิยามเชิงปฏิบัติการ ไดแก เสียงดัง เสียงคอย สังเกตจากจํานวนวงของผิวน้ําหรือแรงกระเพ่ือมของผิว

น้ําท่ีเกิดจากการสั่นของน้ําสหีลังจากท่ีเคาะสอมเสียงใกล ๆ ผิวน้ํา โดยเสียงดังสังเกตจากจํานวนวงของ

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

 

เกณฑการประเมิน 

  ๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 



๒๑๗ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔  เสียงดัง เสียงคอย 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                         หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                 รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ปฏิบัติการ 

๕. การกําหนดและควบคุม

ตัวแปร 

๖. การทดลอง 

๓. การตีความหมายขอมูลและ

ลงขอมูลสรุป    

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือ

ในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีวินัย 

๓. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน 

 

ผิวน้ําหรือแรงกระเพ่ือมของผิวน้ํามากกวาเสียงคอย 

- วิธีการทดลอง ไดแก การใสน้ําสีลงในอางน้ําหรือภาชนะ จากนั้นเคาะสอมเสียงครั้งท่ี ๑ ดวยแรงเบา ๆ 

สังเกตการสั่นของน้ําสี บันทึกผล และเคาะสอมเสียงครั้งตอ ๆ ไป ดวยแรงท่ีมากข้ึน (จํานวนครั้งของแรง

ท่ีใชเคาะข้ึนอยูกับการออกแบบ) สังเกตและบันทึกผล 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๖. นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการออกแบบการทดลอง และสรุปอุปกรณท่ีจะตองใชในการทดลองเพ่ือ

ทดลองในชั่วโมงตอไป 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๗.  ครูทําใหเกิดเสียงดัง และเสียงคอยจากกิจกรรมตอไปนี้ ปรบมือ เปลงเสียง หรือใชไมตีโตะดวยแรงท่ี

แตกตางกัน แลวถามนักเรียนวา การทําใหเกิดเสียงดังและเสียงคอยในแตละกิจกรรมจะตองใชพลังงานใน

การทําใหเกิดเสียงแตกตางกันหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๕๐ นาที) 

๘. นักเรียนทําการทดลองตามท่ีออกแบบไว บันทึกผลการทดลอง พรอมกับสรุปผลการทดลอง และสรุป

ความสัมพันธของการเกิดเสียงดัง เสียงคอย กับการไดยินเสียงลงในใบงาน ๐๑ หนา ๘๙-๙๐ 

๙. นักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม  ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทดลอง โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๙.๑  การเคาะสอมเสียงแตละครั้ง จะไดยินเสียงแตกตางกันหรือไม อยางไร  (ไดยินเสียงแตกตางกัน ถา

เคาะดวยแรงมาก จะไดยินเสียงดังมาก ถาเคาะดวยแรงนอย จะไดยินเสียงดังนอยหรือเสียงคอย) 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

 

 



๒๑๘ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔  เสียงดัง เสียงคอย 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                         หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                 รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๙.๒  การเคาะสอมเสียงแตละครั้ง แลวจุมลงในน้ํา  มีการเปลี่ยนแปลงของผิวน้ําแตกตางกันหรือไม 

อยางไร (แตกตางกัน ถาเคาะดวยแรงมาก ผิวน้ําจะกระเพ่ือมมาก ถาเคาะดวยแรงนอย ผิวน้ําจะ

กระเพ่ือมนอย) 

๙.๓  เสียงท่ีไดยินสัมพันธกับพลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงหรือไม อยางไร (สัมพันธกัน โดย

เม่ือพลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงมาก จะเกิดเสียงดัง แตเม่ือพลังงานในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียงนอย จะเกิดเสียงคอย) 

๙.๔  พลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง สังเกตไดจากอะไร (การสั่นของผิวน้ําหรือจํานวนวงของผิว

น้ําหลังจากเคาะสอมเสียงใกล ๆ ผิวน้ํา ถาผิวน้ําสั่นมาก แสดงวาใชพลังงานในการสั่นมาก ถาผิว

น้ําสั่นนอย แสดงวาใชพลังงานในการสั่นนอย) 

๑๐.   นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๙๑-๙๒ 

  ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๑๑.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา การเกิดเสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยูกับพลังงานของ

แหลงกําเนิดเสียง โดยถาเคาะวัตถุดวยแรงมาก สอมเสียงจะสั่นดวยพลังงานมาก ทําใหเกิดเสียงดัง การ

เคาะวัตถุดวยแรงนอย สอมเสียงจะสั่นดวยพลังงานนอยทําใหเกิดเสียงคอย 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๒. ครนูําเขาสูบทเรียนโดยอาจใหนักเรียนดูคลิปวีดิทัศนสวนสนุกท่ีมีเสียงดังมาก ๆ  จากนั้นครใูชคําถามดังนี้ 

 ๑๒.๑ ลําโพงในงานเสียงดังหรือไม (เสียงดังมาก) 



๒๑๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔  เสียงดัง เสียงคอย 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                         หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                 รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

 ๑๒.๒ ถานักเรียนอยูใกล ๆ ลําโพงเราจะไดยินเสียงอยางไร (ไดยินเสียงดังมาก หัวใจเตนแรง) 

 ๑๒.๓ ถานักเรียนอยูหางจากลําโพง เสียงท่ีไดยินจะเปนอยางไร (ไดยินเสียงดังคอยลง) 

๑๒.๔ นักเรียนคิดวาระยะหางมีความสัมพันธกับเสียงดัง เสียงคอยหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง โดยครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แตชักชวนใหนักเรียนเรียนรูในกิจ

กิจกรรมตอไป) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๑๓ . ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๒ เสียงดัง เสียงคอยมีความสัมพันธกับระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงอยางไร หนา ๙๓ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมของนักเรียน

จนแนใจวานักเรียนทําได  

๑๔.  นักเรียนลงมือทํากิจกรรม โดยรวมกันอภิปรายวา ถาเคาะสอมเสียงดวยไมเคาะ ดวยแรงเทา ๆ กันท่ี

ระยะหางจากอางน้ําท่ีบรรจุสี ๑๐  ๓๐  และ ๕๐ เซนติเมตร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร บันทึกผล

ลงในใบงาน ๐๒ ระยะหางจากแหลงกําเนิดกับการเกิดเสียงดัง เสียงคอย หนา ๙๔  และอภิปรายวาถา

เปาหลอดดูดน้ําท่ีตัดปลายท่ีระยะหางจากผูสังเกตแตกตางกัน ไดแก ๑๐  ๓๐ และ ๕๐ เมตร จะมีผล

ใหไดยินเสียงอยางไร บันทึกผลลงใน    ใบงาน ๐๒ หนา ๙๕ 

๑๕ . ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอผลการอภิปราย ครูจดคําตอบของนักเรียนไวบนกระดาน เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบกับคําตอบท่ีไดหลังจากทํากิจกรรม  

๑๖. นักเรียนแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมเคาะสอมเสียงและการเปาหลอดดูดน้ําท่ีตัดปลายท่ีระยะตาง ๆ 

แลวบันทึกผลลงในใบงาน ๐๒ หนา ๙๔ – ๙๕ และนําเสนอ 



๒๒๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔  เสียงดัง เสียงคอย 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                         หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                 รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๗.  ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชแนวคําถามดังนี ้

๑๗.๑  การเคาะสอมเสียงท่ีระยะหางจากอางน้ําสีตางกัน มีการเปลี่ยนแปลงของผิวน้ําแตกตางกัน

หรือไม อยางไร   (แตกตางกัน โดยเม่ือเคาะสอมเสียงท่ีระยะใกล  ผิวน้ําจะกระเพ่ือมมาก ผูฟง

จะไดยินเสียงดัง และเม่ือเคาะสอมเสียงท่ีระยะไกล ผิวน้ําเกิดการกระเพ่ือมนอย ผูฟงจะไดยิน

เสียงคอย) 

๑๗.๒  เสียงท่ีไดยินเม่ือสังเกตท่ีระยะหางตางกันจากผูเปาหลอดดูดน้ําท่ีตัดปลายแตกตางกันหรือไม 

อยางไร (แตกตางกัน โดผูฟงอยูในระยะใกลกับผูเปาหลอดดูดน้ําท่ีตัดปลาย  ผูฟงจะไดยินเสียง

ดัง และเม่ือผูฟงอยูในระยะหางจากผูเปาหลอดดูดน้ําท่ีตัดปลายมากข้ึน ผูฟงจะไดยินเสียงคอย

ลง) 

๑๗.๓ เสียงดัง เสียงคอย มีความสัมพันธกับระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงหรือไม อยางไร (เสียงดัง 

เสียงคอยมีความสัมพันธกับระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงเม่ือผูฟงอยู ในระยะใกลกับ

แหลงกําเนิดเสียงจะไดยินเสียงดัง ถาไกลจากแหลงกําเนิดเสียงจะไดยินเสียงคอย) 

๑๘.  นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๙๖ – ๙๗ 

  ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๙.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา การไดยินเสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยูกับพลังงงานของ

แหลงกําเนิดเสียงและระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงผูฟง โดยเม่ือฟงเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงท่ี

ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ กัน จะไดยินเสียงดัง เสียงคอยแตกตางกัน เม่ืออยูในบริเวณท่ี

ใกลกับแหลงกําเนิดเสียง พลังงานเสียงท่ีมาถึงหูจะมาก ทําใหไดยินเสียงดัง แตเม่ืออยูในบริเวณหางจาก



๒๒๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔  เสียงดัง เสียงคอย 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                         หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๓   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                 รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

แหลงกําเนิดเสียงมาก พลังงานเสียงท่ีมาถึงหูจะนอย ทําใหไดยินเสียงคอย 

๒๐.  นักเรียนทําใบงาน ๐๓ แบบฝกหัด เรื่องเสียงดัง เสียงคอย หนา ๙๘ – ๙๙ 

 



๒๒๒ 
 

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔ เสียงดัง เสียงคอย 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี 
B๐Bลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได 

เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

๒. มีวินัย    

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน    

 

                                                                        รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 



๒๒๓ 
 

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๔ เสียงดัง เสียงคอย 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การลงความเห็นจากขอมูล  

การตั้งสมมติฐาน  

การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

การกําหนดและควบคุมตัวแปร  

การทดลอง  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต  สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางแรงท่ี

ใชในการเคาะสอมเสียง กับ

ความดังของเสียงท่ี ไดยิน                

การสั่นของสอมเสียง และ

การเปลี่ยนแปลงของผิวน้ํา

ดวยตน เอง   โดย ไม เพ่ิ ม

ความคิดเห็น  

สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวาง แรงท่ี

ใชในการเคาะสอมเสียง กับ

ความดังของเสียงท่ีไดยิน การ

สั่นของสอมเสียง และการ

เปลี่ ยนแปลงของผิวน้ํ าได 

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถใชประสาทรวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธ

ระหวาง แรงท่ีใชในการเคาะสอม

เสียง กับความดังของเสียงท่ีได

ยิน การสั่นของสอมเสียง และ              

การเปลี่ยนแปลงของผิวน้ํา  แม

จะไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

การลงความเห็น

จากขอมูล 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต

เก่ี ยวกับการเกิด เสี ยงดั ง 

เสี ย งค อ ย  ว า ข้ึ น อ ยู กั บ

สามารถลงความเห็ นจาก

ขอ มูล ท่ี ได จากการสั งเกต

เก่ียวกับการเกิดเสียงดัง เสียง

คอย วาข้ึนอยูกับพลังงานของ

ไมสามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต

เก่ียวกับการเกิดเสียงดัง เสียง

คอย วาข้ึนอยูกับพลังงานของ



๒๒๔ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

พลังงานของแหลงกําเนิด

เสี ย ง ท่ี แตกต าง กัน  และ

ข้ึน กับระยะทางระหว าง

แหลงกําเนิดเสียงกับผูฟงท่ี

แตกตางกันไดอยางมีเหตุผล 

ดวยตนเอง  

แหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตาง

กัน  และ ข้ึน กับ ระยะทาง

ระหวางแหลงกําเนิดเสียงกับ

ผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมี

เหตุผล โดยการช้ีแนะของครู

หรือผูอ่ืน 

แหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตางกัน 

และข้ึนกับระยะทางระหวาง

แหลงกําเนิดเสียงกับผูฟงท่ี

แตกตางกันไดอยางมีเหตุผล แม

จะไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

การตั้งสมมติฐาน สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธระหวาง

แรงท่ีกระทําตอแหลงกําเนิด

เสียงกับการเกิดเสียงดัง 

เสียงคอยไดอยางมีเหตุผล 

ดวยตนเอง 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือบอก

ความสัมพันธระหวางแรงท่ี

กระทําตอแหลงกําเนิดเสียง

กับการเกิดเสียงดัง เสียงคอย

ไดอยางมีเหตุผล โดยอาศัย

การช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธระหวางแรงท่ี

กระทําตอแหลงกําเนิดเสียงกับ

การเกิดเสียงดัง เสียงคอยได

อยางมีเหตุผล แมจะไดรับ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การกําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการ 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติเก่ียวกับความดัง

ความคอยของเสียง โดยการ

สังเกตจากการสั่นของน้ําสี

ในภาชนะ ถาเสียงดังมาก 

น้ําสีในภาชนะสั่นมาก ถาดัง

คอยน้ําสีในภาชนะสั่นนอย 

ได ดวยตนเอง 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติเก่ียวกับความดังความ

คอยของเสียง โดยการสังเกต

จากการสั่นของน้ําสีในภาชนะ 

ถาเสียงดังมาก น้ําสีในภาชนะ

สั่นมาก ถาดังคอยน้ําสีใน

ภาชนะสั่นนอยได โดยอาศัย

การช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติเก่ียวกับความดังความ

คอยของเสียง โดยการสังเกต

จากการสั่นของน้ําสีในภาชนะ 

ถาเสียงดังมาก น้ําสีในภาชนะ

สั่นมาก ถาดังคอยน้ําสีใน

ภาชนะสั่นนอยได แมจะไดรับ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การกําหนดและ

การควบคุมตัวแปร 

สามารถบอกตั วแป รต น   

ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ี

ตองควบคุมใหคงท่ีไดของ

การทดลองเรื่อ งการเกิด

เสียงดัง เสียงคอย โดยการ

เคาะสอมเสียงดวยแรงท่ี

แตกตางกันไดอยางถูกตอง 

ดวยตนเอง 

ส าม ารถ บ อ ก ตั ว แ ป รต น     

ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตอง

ควบ คุมให คงท่ี ได ของการ

ทดลองเรื่องการเกิดเสียงดัง 

เสียงคอย โดยการเคาะสอม

เสียงดวยแรงท่ีแตกตางกันได

อยางถูกตอง โดยอาศัยการ

ช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไม สามารถบอกตั วแปรตน    

ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตอง

ค วบ คุ ม ให ค ง ท่ี ได ข อ งก าร

ทดลองเรื่องการเกิดเสียงดั ง 

เสียงคอย โดยการเคาะสอม

เสียงดวยแรงท่ีแตกตางกันได

อ ย า ง ถู ก ต อ ง  แม จ ะ ได รั บ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การทดลอง สามารถออกแบบและทํา

การทดลองเรื่องการเกิด

เสียงดัง เสียงคอยท่ี

สามารถออกแบบและทําการ

ทดลองเรื่องการเกิดเสียงดัง 

เสียงคอยท่ีสอดคลองกับ

ไมสามารถออกแบบและทําการ

ทดลองเรื่องการเกิดเสียงดัง 

เสียงคอยท่ีสอดคลองกับ



๒๒๕ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ของการทดลองและตัว 

แปรท่ีกําหนดไดถูกตอง 

ครบถวน ดวยตนเอง 

สมมติฐานของการทดลองและ

ตัวแปรท่ีกําหนดไดถูกตอง 

ครบถวน โดยอาศัยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

สมมติฐานของการทดลองและ

ตัวแปรท่ีกําหนดได  แมจะไดรับ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การตีความหมาย

ขอมูลและลง

ขอสรุป 

 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา การเกิดเสียง

ดัง เสียงคอยข้ึนอยูกับ

พลังงานในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง และ

ระยะหางจากแหลงกําเนิด

เสียงถึงผูฟงได ดวยตนเอง 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา การเกิดเสียงดัง 

เสียงคอยข้ึนอยูกับพลังงานใน

การสั่นของแหลงกําเนิดเสียง 

และระยะหางจากแหลงกําเนิด

เสียงถึงผูฟงได โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา การเกิดเสียงดัง 

เสียงคอยข้ึนอยูกับพลังงานใน

การสั่นของแหลงกําเนิดเสียง 

และระยะหางจากแหลงกําเนิด

เสียงถึงผูฟงไดแมจะไดรับ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๒๒๗ 
 

 

 

 

 

ถาเคาะสอมเสียงดวยแรงมาก จะเกิดเสียงดัง และเคาะสอมเสียง

ดวยแรงนอย จะเกิดเสียงคอย 

 

คําตอบข้ึนอยูกับการอภิปรายของนักเรียน ตัวอยางคําตอบ เชน 

 

ขนาดของแรงท่ีเคาะสอมเสียง 

 

๑. ใสน้ําสีลงในอางน้ําหรือภาชนะ  

๒. เคาะสอมเสียงครั้งท่ี ๑ ดวยแรงเบา ๆ สังเกตการส่ันของน้ํา

สี บันทึกผล  

๓. เคาะสอมเสียงดวยแรงท่ีมากข้ึน  สังเกตและบันทึกผล 

๔. เคาะสอมเสียงอีกครั้งดวยแรงท่ีมากกวาขอ ๓ สังเกตและ

บันทึกผล 
 

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

สอมเสียง อางน้ําหรือภาชนะใสน้ํา ระดับน้ํา 

ตําแหนงท่ีเคาะสอมเสียงหางจากอางน้ํา     

ตําแหนงของสอมเสียงท่ีเคาะ 

จํานวนวงของผิวน้ําหรือแรงกระเพ่ือม 

 
ท่ีเกิดจากการส่ันของน้ําสีหลังจากท่ีเคาะสอมเสียงใกล ๆ ผิวน้ํา

ตางกัน เสียงดังสังเกตจากแรงกระเพ่ือมมากกวาเสียงคอย 
 



๒๒๘ 
 

 

 

 

คําตอบข้ึนอยูกับผลการทดลองของนักเรียน  นักเรียนอาจเขียน

บรรยาย หรือทําเปนตารางผลการทดลอง 

 



๒๒๙ 
 

 

 

 

คําตอบข้ึนอยูกับผลการทดลองของนักเรียน  เชน เม่ือเคาะสอมเสียงดวยแรง

ท่ีมากข้ึน จะไดยินเสียงดังมากกวาการเคาะสอมเสียงดวยแรงท่ีนอยกวา 

 

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยูกับแรงท่ีกระทํากับแหลงกําเนิดเสียง 

 



๒๓๐ 
 

 

 

 

ไดยินเสียงตางกัน ถาเคาะดวยแรงมาก จะไดยินเสียงดังมาก ถาเคาะดวย    

แรงนอยจะไดยินเสียงดังนอยหรือเสียงคอย 

แตกตางกัน ถาเคาะดวยแรงมาก ผิวน้ําจะกระเพ่ือมมาก ถาเคาะดวย          

แรงนอย  ผิวน้ําจะกระเพ่ือมนอย 

แตกตางกัน ถาเคาะสอมเสียงดวยแรงมาก สอมเสียงจะส่ันดวยพลังงานมาก    

ซ่ึงสังเกตจากผิวน้ําจะกระเพ่ือมมาก ถาเคาะสอมเสียงดวยแรงนอย สอมเสียง  

จะส่ันดวยพลังงานนอย สังเกตจากผิวน้ําจะกระเพ่ือมนอย 

 



๒๓๑ 
 

สัมพันธกัน สังเกตไดจาก เม่ือเคาะสอมเสียงดวยแรงมาก เกิดเสียงดังมาก    

น้ําจะกระเพ่ือมมาก ถาเคาะดวยแรงนอย จะเกิดเสียงคอย น้ําจะกระเพ่ือมนอย 

การเคาะวัตถุดวยแรงมาก สอมเสียงจะมีพลังงานในการส่ันมาก ทําใหเกิด

เสียงดัง  การเคาะวัตถุดวยแรงนอย   สอมเสียงมีพลังงานในการส่ันนอย    

ทําใหเกิดเสียงคอย   



๒๓๒ 
 

ผิวน้ําส่ันกระเพ่ือม 

ผิวน้ําส่ันกระเพ่ือมนอย 

ผิวน้ําส่ันกระเพ่ือมนอยท่ีสุด 

ตามท่ีนักเรียนอภิปราย 

ตามท่ีนักเรียนอภิปราย 

ตามท่ีนักเรียนอภิปราย 



๒๓๓ 
 

 

 

 

ตามท่ีนักเรียนอภิปราย 

ตามท่ีนักเรียนอภิปราย 

ตามท่ีนักเรียนอภิปราย 

ไดยินเสียงดัง 

ไดยินเสียงคอยลง 

ไดยินเสียงคอยท่ีสุด 



๒๓๔ 
 

 

 

 

แตกตางกัน ถาเคาะท่ีระยะใกล  ผิวน้ําจะกระเพ่ือมมาก ถาเคาะท่ีระยะไกล   

ผิวน้ําจะกระเพ่ือมนอย 

ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง ถาเคาะท่ีระยะใกล  จะไดยินเสียงดัง 

ถาเคาะท่ีระยะไกล จะไดยินเสียงคอย 

แตกตางกัน ถาเปาหลอดท่ีระยะใกล  จะไดยินเสียงดัง ถาเปาหลอดท่ีระยะไกล 

จะไดยินเสียงคอย 



๒๓๕ 
 

 

 

 

สัมพันธกัน เม่ืออยูใกลกับแหลงกําเนิดเสียงจะไดยินเสียงดัง และเม่ืออยูหาง

จากแหลงกําเนิดเสียงออกไป จะไดยินเสียงคอยลง  

การไดยินเสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยูกับพลังงานในการส่ันของแหลงกําเนิดเสียง

และระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงผูฟงได      



๒๓๖ 
 

 

 

 

ทําใหเกิดเสียงโดยการเขยาเมล็ดถั่วเขียวไปกระทบกับกลอง เพราะมีการส่ัน

ของเมล็ดถั่วเขียว 

 

เขยากลองใหแรงข้ึน เพราะการเพ่ิมแรงเขยาจะใหพลังงานกับเมล็ดถั่วเขียว

มากข้ึนทําใหเกิดเสียงดังมากข้ึน 

 

แตกตางกัน โดยท่ีกลองไมขีดไฟท่ีมีเมล็ดถั่วเขียวหลายเมล็ดจะเกิดเสียงดัง

มากกวากลองท่ีมีเมล็ดถั่วเขียวเพียง ๑ เมล็ด 

 



๒๓๗ 
 

 

 

 

คนท่ี ง ข ค และ ก จะยินเสียงคอยไปหาเสียงดัง ตามลําดับ เพราะ ง 

อยูไกลกับแหลงกําเนิดเสียงมากท่ีสุด 

 

การกิดเสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยูกับพลังงานในการส่ันของแหลงกําเนิดเสียง และ

ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง 

 



๒๓๘ 
 

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕  ระดับเสียง                        เวลา  ๒  ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. สาระสําคัญของแผน 

ความดังของเสียงท่ีไดยินบอกไดดวยระดับเสียง เสียงท่ีดังมากและเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญ

จัดเปนมลพิษทางเสียง 

๒. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

  ความดังของเสียงท่ีไดยินบอกไดดวยระดับเสียง มีหนวยวัดเปนเดซิเบล เสียงท่ีดังมาก ๆ ท่ีเปน

อันตรายตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญจัดเปนมลพิษทางเสียง  ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงหรือใสเครื่อง

ปองกันหู เม่ือตองอยูในบริเวณท่ีมีเสียงดังมาก ๆ  

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

   บอกระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ และอธิบายเก่ียวกับมลพิษทางเสียง 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

         ๑. การวัด 

  ๒. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล   

  ๓. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป                               

 จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑.  มีจิตสาธารณะตอสิ่งแวดลอม 

๒.  มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๓.  มีวินัย 

๔.  มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

          การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ คน  

 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

  ๒.๑ บัตรคําแหลงกําเนิดเสียง ๑ ชุด/กลุม 

 ๒.๒ เครื่องมือวัดระดับเสียง ๑ เครื่อง/หอง 



๒๓๙ 
 

  ๒.๓ สมารตโฟนหรือแท็บเล็ต และครูอาจเตรียมดาวนโหลดแอปพลิเคชันท่ีใชวัดระดับเสียง 

ซ่ึงเลือกใชไดท้ังในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS โดยใชคาคน เชน Sound 

level meter Decibel meter หรือ เดซิเบล    

  ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

 -                               

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

  ๓.๑  ใบงาน ๐๑ ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

  ๓.๒  ใบงาน ๐๒  แบบฝกหัด เรื่องระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

  ๓.๓  ใบความรู เรื่องระดับเสียงจากแหลงกําเนิดตาง ๆ 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

 ๒.๓  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 



๒๔๐ 
 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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



๒๔๑ 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง      เรื่องระดับเสียง           เวลา  ๒ ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับเสียงในชีวิตประจําวัน มลพิษทางเสียง และระดับเสียง 

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ เปนอยางไร 

 อภิปรายเก่ียวกับระดับเสียง 

 ทําใบงาน ๐๑ ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

การวัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 



๒๔๒ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕  ระดับเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                        หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

      ความดังของเสียงท่ีได

ยินบอกไดดวยระดับเสียง มี

หนวยวัดเปนเดซิเบล เสียง

ท่ีดังมาก ๆ ท่ีเปนอันตราย

ตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิด

ความรําคาญจัดเปนมลพิษ

ทางเสียง  ดังนั้นควร

หลีกเลี่ยงหรือใสเครื่อง

ปองกันหู เม่ือตองอยูใน

บริเวณท่ีมีเสียงดังมาก ๆ 

 

จุดประสงคดานความรู 

       บอกระดับเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

และอธิบายเก่ียวกับมลพิษ

ทางเสยีง 

 

กิจกรรมการเรียนรู  (๒ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑. ครูชวนนักเรียนสนทนาโดยซักถามวา นักเรียนเคยไดยินเสียงอะไรบางในชีวิตประจําวัน (เสียงนก เสียงรถ 

เสียงคน เสียงสุนัข ฯลฯ)   เสียงอะไรบางเม่ือไดยินแลวรูสึกไพเราะ (เสียงเพลง เสียงรองของนก เสียง

น้ําตก เสียงลมพัด ฯลฯ ) และเสียงอะไรบางท่ีไดยินแลวสรางความรําคาญหรือแสบแกวหู (เสียงเครื่องบิน 

เสียงเครื่องดนตรีท่ีดังมาก ๆ เสียงการเจาะถนน ฯลฯ)   

๒. ครูตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับระดับเสียง และมลพิษทางเสียง โดยครูถามคําถามวา   

๒.๑  ระดับเสียงหมายถึงอะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

๒.๒  ระดับเสียงวัดไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

๒.๓  มลพิษทางเสียงคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

จากนั้นครูชักชวนนักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑  ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ เปนอยางไร   

ข้ันสอน (๕๐ นาที) 

๓. ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงคในใบกิจกรรมท่ี ๑  ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

เปนอยางไร หนา ๑๐๖ แลวถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้  

๓.๑ นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ และแนวทางในการหลีกเลี่ยง

หรือลดมลพิษทางเสียง) 

๓.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (ใชเครื่องมือหรือใชแอปพลิเคชันวัดระดับเสียง และสืบคนขอมูล

 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคํา 

๒. เครื่องมือวัดระดับเสียง 

๓. สมารตโฟนหรือแท็บเล็ต   

 

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การทํากิจกรรม 

๒. การบันทึกผลกิจกรรมในใบ

กิจกรรม 

๓. การทําแบบฝกหัด 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕  ระดับเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                        หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. การวัด 

๒. การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

๓. การตีความหมายและ

การลงขอสรุป 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีจิตสาธารณะตอ

สิ่งแวดลอม 

๒. มีความสามัคคี 

ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

๓. มีวินัย 

๔. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน 

เก่ียวกับมลพิษทางเสียง) 

๓.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (บอกระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ และบอกแนวทาง

ในการหลีกเลี่ยงหรือลดมลพิษทางเสียง)  

๔.  ครใูหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ ขอ ๑ – ๓ หนา ๑๐๑ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอน

การทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได  

๕.  ครูแนะนําการใชเครื่องมือวัดระดับเสียง ถาไมมีครูแนะนําการโหลดแอปพลิเคชันลงในสมารตโฟนหรือ

แท็บเล็ต พรอมท้ังแนะนําวิธีใชแอปพลิเคชัน 

๖.  นักเรียนออกไปวัดระดับเสียงตามสถานท่ีท่ีนักเรียนสนใจ ๓ แหงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียงหรือแอป

พลิเคชันในสมารตโฟนหรือแทปเล็ต  บันทึกผลลงในใบงาน ๐๑ ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ 

หนา ๑๐๒ และนําเสนอผลการวัดระดับเสียง 

๗.  นักเรียนอานใบความรูเรื่องระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ หนา ๑๐๓  

๘.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและเรียงลําดับแหลงกําเนิดเสียงจากระดับความดังของเสียงมากไปหานอย 

บันทึกผลลงในใบงาน ๐๑ หนา ๑๐๕ แลวนําเสนอ 

๙.  ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๙.๑  ระดับความดังของเสียงเกิดจากสิ่งใด (ระดับความดังของเสียง เกิดจากความถ่ีในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง ระดับความดังของเสียงสูงหรือเสียงดังมากอาจเปนอันตรายตอผูฟงได) 

๙.๒  เสียงเบาท่ีสุดท่ีมนุษยเริ่มไดยินเสียง มีระดับเสียงก่ีเดซิเบล และเสียงดังท่ีสุดท่ีมนุษยทนได มีระดับ

เสียงก่ีเดซิเบล (เสียงเบาท่ีสุด คือ ๐ เดซิเบล และเสียงดังท่ีสุดคือ ๑๒๐ เดซิเบล)  

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ ทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 

  ๑. การตอบคําถามในใบ

กิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 



๒๔๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕  ระดับเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                        หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๙.๓ เสียงจากถนนท่ีมีการจราจรหนาแนน มีระดับเสียงสูงกวาหรือต่ํากวาเสียงจากเครื่องตัดหญาเทาใด  

(ตํ่ากวา เสียงจากถนนท่ีมีการจราจรหนาแนนมีระดับเสียง ๘๐ เดซิเบล ซ่ึงต่ํากวาเสียงจากเครื่อง

ตัดหญาท่ีมีระดับเสียง ๑๑๕ เดซิเบล) 

๙.๔ เสียงใดจัดเปนมลพิษทางเสียง (เสียงท่ีดังมาก ๆ ท่ีเปนอันตรายตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิดความ

รําคาญแกผูฟง) 

๙.๕ ถาไดยินเสียงดังกวาปกติตอเนื่องกันเปนเวลานาน จะทําใหเกิดผลอยางไร (ทําใหความสามารถใน

การไดยินลดลง อาจทําใหเกิดอาการหูตึง หรือหูหนวกได) 

๙.๖ เสียงคอยจัดเปนมลพิษทางเสียงไดหรือไม อยางไร (ได ถาเสียงคอยนั้นเปนเสียงท่ีกอใหเกิดความ

รําคาญ) 

๑๐. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา  ๑๐๗ ขอ ๑ – ๒  

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๑๑.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา ระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ มีคาแตกตางกัน 

ซ่ึงเสียงเบาท่ีสุดท่ีมนุษยเริ่มไดยินมีระดับเสียง ๐ เดซิเบล เสียงดังท่ีสุดท่ีมนุษยทนไดมีระดับเสียง ๑๒๐ 

เดซิเบล  มลพิษทางเสียงเปนเสียงท่ีดังมาก ๆ ท่ีเปนอันตรายตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญแก

ผูฟง 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑๒.  ครทูบทวนความรูท่ีไดเรียนไปแลวเก่ียวกับมลพิษทางเสียง โดยใชคําถามวาเสียงท่ีจัดเปนมลพิษทางเสียง

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

 

 



๒๔๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕  ระดับเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                        หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

เปนอยางไร (เสียงท่ีดังมาก ๆ ท่ีเปนอันตรายตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญแกผูฟง)  และอาจ

ใหนักเรียนยกตัวอยางเสียงท่ีจัดวาเปนมลพิษทางเสียง 

๑๓. ครูตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับแนวทางการปองกันหรือหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียง โดยครูใชคําถามวา  มี

วิธีการปองกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงอยางไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที) 

๑๔.  ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ ขอ ๔-๕ หนา ๑๐๑ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอน

การทํากิจกรรมของนักเรียนจนแนใจวานักเรียนทําได  

๑๕.  ครูเตรียมอุปกรณในการสืบคนขอมูล เชน แท็บเล็ต สมารตโฟน คอมพิวเตอร หนังสือเก่ียวกับแนวทาง

ในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง และใหเวลานักเรียนสืบคนขอมูล จากนั้นนักเรียนเขียนแนวทาง

ในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง ลงในใบงาน ๐๑ หนา ๑๐๖ 

๑๖.  นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีสืบคนไดมาจัดกระทําในรูปแบบท่ีนาสนใจเพ่ือนําเสนอใหเพ่ือนกลุมอ่ืนฟง 

โดยอาจใชเทคโนโลยีชวยในการนําเสนอได  และใหนักเรียนนําเสนอในเวลาท่ีเหมาะสม ระหวางท่ี

นักเรียนนําเสนอ ครูอาจชวยสรุปแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียงไวบนกระดาน 

๑๗.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมของแตละกลุม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

 ๑๗.๑  พฤติกรรมหรือกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียนใดบางท่ีทําใหเกิดเสียงท่ีจัดเปนมลพิษทาง 

           เสียง อยางไร (เชน การใชเครื่องตัดหญา เสียงดูดฝุน) 

  ๑๗.๒  วิธีการปองกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงทําอยางไรไดบาง (เชน หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

   สวมท่ีครอบหูหรือท่ีอุดหูเม่ือตองอยูในสถานท่ีท่ีเสียงดังรบกวน หรือไมฟงเสียงดังเปนเวลานาน



๒๔๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕  ระดับเสียง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ เสียง                        หนวยยอยท่ี ๑ เสียง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

เกินไป) 

๑๘.  นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๑๐๗ ขอ ๓-๕ 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๙.  นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปใหไดวา ความดังของเสียงท่ีไดยินบอกไดดวยระดับเสียง มีหนวย

วัดเปนเดซิเบล เสียงท่ีดังมาก ๆ ท่ีเปนอันตรายตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญจัดเปนมลพิษทาง

เสียง  ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงหรือใสเครื่องปองกันหู เม่ือตองอยูในบริเวณท่ีมีเสียงดังมาก ๆ 

๒๐.  นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องระดับเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตาง ๆ หนา ๑๐๘ - ๑๐๙ 



๒๔๗ 
 

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕  ระดับเสียง 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี 
B๐Bลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได 

เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีจิตสาธารณะตอสิ่งแวดลอม    

๒. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

๓. มีวินัย    

๔. มีความมุงม่ันในการทํางาน    

 

                                                                        รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %    ได  ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 



๒๔๘ 
 

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๕ ระดับเสียง 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การวัด  

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การวัด สามารถวัดระดับเสียงโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียงและ

ระบุหนวยของระดับเสียงได

ถูกตอง ดวยตนเอง 

สามารถวัดระดับเสียงโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียงและ

ระบุหนวยของระดับเสียงได

ถูกตอง โดยการช้ีแนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถวัดระดับเสียงโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียงและระบุ

หนวยของระดับเสียงได แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การจัดกระทําและ

สื่อความหมาย

ขอมูล  

สามารถแสดงความคิดเห็น              

ตอบคําถาม หรือนําเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับแนวทางใน

การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษ

ทางเสียงใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย

และชัดเจน เลือกใชวิธีการท่ี

เหมาะสมได ดวยตนเอง 

สามารถแสดงความคิดเห็น              

ตอบคําถาม หรือนํ าเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับแนวทางในการ

หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง

เสียงใหผูอ่ืนเขาใจไดงายและ

ชั ด เจน  เลื อ ก ใช วิ ธี ก าร ท่ี

เหมาะสมได  โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสามารถแสดงความ

คิ ด เห็ น  ต อ บ คํ าถ าม  ห รื อ

นําเสนอขอมูลเก่ียวกับแนวทาง

ในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษ

ทางเสียงใหผู อ่ืนเขาใจไดงาย

และชัดเจน เลือกใชวิธีการท่ี

เห ม า ะ ส ม ได  แ ม จ ะ ได รั บ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การตีความหมาย

ขอมูลและลง

ขอสรุป 

 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุป ได ว า  มลพิษทาง

เสียงเปนเสียงท่ีมีระดับเสียง

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา มลพิษทางเสียง

เปนเสียงท่ีมีระดับเสียงสูงท่ี

ไมสามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํ ากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวา มลพิษทางเสียง

เปนเสียงท่ีมีระดับเสียงสูงท่ีอาจ



๒๔๙ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

สูงท่ีอาจทําใหเกิดอันตราย

ตอหู หรือเสียงท่ีกอใหเกิด

ค ว า ม รํ า ค า ญ  เร า ค ว ร

หลีกเลี่ยงหรือหาทางปองกัน

มลพิษทางเสียงดวยตนเอง 

อาจทําให เกิดอันตรายตอหู 

หรือเสียงท่ีกอให เกิดความ

รําคาญ เราควรหลีกเลี่ยงหรือ

หาทางปองกันมลพิษทางเสียง  

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

ทําให เกิดอันตรายตอหู  หรือ

เสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญ 

เราควรหลีกเลี่ยงหรือหาทาง

ปองกันมลพิษทางเสียง  แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๒๕๑ 
 

 
 

 

นักเรียนตอบตามกิจกรรมท่ีนักเรียนเลือก 



๒๕๒ 
 

 
 

 

โรงงาน

อุตสาหกรรมท่ัวไป 

 

ถนนการจราจรหนาแนน 

เสียงท่ีดังมากทําใหเกิดอันตรายตอหู และเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญแกผูฟง   

หองทํางานท่ีเงียบ  

 

เสียงกระซิบ เสียงหายใจปกต ิ 

การพูดคุยธรรมดา 

 

เครื่องดูดฝุน  

 

เครือ่งเจาะถนน  

เครื่องตัดหญา  ดิสโกเธค  
เครื่องบินไอพนข้ึน

จากทางว่ิง 

วิทยุสเตอริโอ 

ในหอง 



๒๕๓ 
 

 
 

 

หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีเสียงดัง สวมท่ีครอบหูหรือท่ีอุดหูเม่ือตองอยูใน

สถานท่ีท่ีเสียงดังรบกวน หรือไมฟงเสียงดังเปนเวลานานเกินไป 



๒๕๔ 
 

 
 

 

ระดับเสียงคือระดับความดังของเสียง  

ต่ํากวา เสียงจากถนนท่ีมีการจราจรหนาแนนมีระดับเสียง ๘๐ เดซิเบล ต่ํากวาเสียง

จากเครื่องตัดหญาซ่ึงมีระดับเสียง ๑๑๕ เดซิเบล อยู ๓๕ เดซิเบล 

 

ระดับความดังของเสียงวัดไดดวยเครื่องมือวัดระดับเสียง มลพิษทางเสียงเปนเสียง

ดังท่ีทําใหเกิดอันตรายตอหู ซ่ึงข้ึนอยูกับระดับเสียงและระยะเวลาในการฟงเสียง 

หรือเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญ เราควรหลีกเล่ียงมลพิษทางเสียง หรือใชเครื่อง

ปองกันหากหลีกเล่ียงไมได 

 

ทําใหเราทราบถึงระดับความดังของเสียง ถาเสียงนั้นดังมาก เราจะไดหาวิธีปองกัน

อันตรายท่ีอาจเกิดกับหู 

เสียงคอยจะจัดวาเปนมลพิษทางเสียง ถาเสียงนั้นกอใหเกิดความรําคาญ 

 



๒๕๕ 
 

 
 

 

จัดวาเปนมลพิษทางเสียง เพราะมีระดับเสียงท่ีเกินกวา ๘๕ เดซิเบล               

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการไดยินได 

 

 

จําเปนตองปองกัน เพราะเกือบถึงระดับท่ีมนุษยไมสามารถทนได ควรออก

จากสถานท่ีท่ีมีเสียงดัง หรือปองกันตัวเองโดยใชท่ีครอบหู 

 

เสียงดัง 

 



๒๕๖ 
 

 
 

 

 

เสียงจากแหลงกําเนิดเสียง C มีระดับเสียงเกิน ๘๐ เดซิเบล ถาฟงติดตอกันนานเกิน

วันละ ๘ ช่ัวโมง จะเส่ียงตอการสูญเสียการไดยินหรือทําใหสมรรถภาพในการไดยิน

เส่ือมลง  

 



๒๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 

แรง 



๒๕๘ 
 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหนวยการเรียนรูที่ ๖ 

แรง (จํานวน  ๘ ช่ัวโมง) 

 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว ๒.๒  

เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ 

ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 

ตัวช้ีวัด 

ว. ๒.๒ ป. ๕/๑   อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุในกรณีท่ี

วัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 

ว. ๒.๒ ป.๕/๒   เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธท่ีกระทํา

ตอวัตถุ 

ว. ๒.๒ ป.๕/๓   ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

ว. ๒.๒ ป.๕/๔   ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 

ว. ๒.๒ ป.๕/๕   เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยูในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 
 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยการเรียนรูที่ ๖ แรง 

การทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันตองอาศัยแรง 

 

แรงเปนปริมาณท่ีมีท้ังขนาดและทิศทาง 

 

การเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ เขียนแทนดวยลูกศร โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรง 

และหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงท่ีมีกระทํา 

 

เม่ือมีแรงหลาย ๆ แรงกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน สามารถหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุโดยพิจารณาจาก

ทิศทางของแรงนั้น ๆ 

 

ถาแรงท่ีมากระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธจะเทากับผลบวกของแรงทุกแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

 

ถาแรงท่ีมากระทําตอวัตถุในทิศทางตรงขามกัน แรงลัพธจะเทากับผลตางของแรงทุกแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

 

เม่ือแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่งมีคาเปนศูนย 

 

แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  

 

แรงเสียดทานจะเกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุ แรงเสียดทานจะมีทิศ    

ตรงขามกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 

ถาออกแรงกระทําตอวัตถุท่ีมีขนาดของแรงเทากับแรงเสียดทาน วัตถุจะไมเคลื่อนท่ี  

 

ถาออกแรงท่ีกระทําตอวัตถุมีขนาดมากกวาแรงเสียดทาน วัตถุก็จะเคลื่อนท่ีได 

 

แรงเสียดทานมีผลทําใหวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีเปนชาลงจนหยุดนิ่ง 

 

การเพ่ิมหรือลดแรงเสียดทานจะสามารถนําไปใชประโยชนกับการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได  

 
� 

 



๒๖๐ 
 

 

โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ ๖ แรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยการเรียนรูที่ ๖ 

แรง 

(๘ ช่ัวโมง) 

หนวยยอยท่ี ๑ 

(แรง)  

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๑ 

(แรงและแรงลัพธ) 

 (๔ ช่ัวโมง) 

 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๒ 

(แรงเสียดทานมีผลตอการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุ) 

 (๒ ช่ัวโมง) 

 

 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี ๑.๓ 

(การใชประโยชนของแรงเสยีดทาน) 

 (๒ ช่ัวโมง) 

 

 



๒๖๑ 
 

 

 

 

 

หนวยยอยท่ี ๑  

แรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๒ 
 

หนวยยอยท่ี ๑  แรง 

        หนวยการเรียนรูท่ี ๖                                 ช่ือหนวย  แรง 

       จํานวนเวลาเรียน  ๘ ช่ัวโมง                                จํานวนแผนการจัดการเรียนรู   ๓ แผน 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญของหนวย 

 เม่ือมีแรงหลายแรงมากระทําตอวัตถุหนึ่ง ๆ ผลรวมของแรงเหลานั้น คือแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ   

การหาแรงลัพธตองพิจารณาท้ังขนาดและทิศทางของแรงท้ังหมดท่ีกระทําตอวัตถุนั้น ถาแรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุท่ีอยูนิ่งมีคาเปนศูนย วัตถุก็จะอยูนิ่งตอไป ถามีแรงมากระทําตอวัตถุเพ่ือใหวัตถุเคลื่อนท่ี โดยวัตถุนั้นสัมผัส

กับผิวสัมผัสของวัตถุอ่ืน จะเกิดแรงเสียดทานตานทานการเคลื่อนท่ีของวัตถุในบริเวณผิวสัมผัสของวัตถุคูนั้น 

และสําหรับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี จะมีแรงเสียดทานตานการเคลื่อนท่ีของวตัถุเชนกัน การเพ่ิมหรือลดแรงเสียด

ทานสามารถนํามาใชประโยชนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ว. ๒.๒   

เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ 

ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ว. ๒.๒ ป. ๕/๑   อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุในกรณีท่ี

วัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 

ว. ๒.๒ ป.๕/๒   เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูใน แนวเดียวกันและแรงลัพธท่ีกระทํา

ตอวัตถุ 

ว. ๒.๒ ป.๕/๓   ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

ว. ๒.๒ ป.๕/๔   ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 

ว. ๒.๒ ป.๕/๕   เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยูในแนวเดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุ 

 

 

 



๒๖๓ 
 

ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยยอยท่ี ๑ แรง 

 

การทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันตองอาศัยแรง 

 

แรงเปนปริมาณท่ีมีท้ังขนาดและทิศทาง 

 

การเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ เขียนแทนดวยลูกศร โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรง 

และหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงท่ีมีกระทํา 

 

เม่ือมีแรงหลาย ๆ แรงกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน สามารถหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุโดยพิจารณาจาก

ทิศทางของแรงนั้น ๆ 

 

ถาแรงท่ีมากระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธจะเทากับผลบวกของแรงทุกแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

 

ถาแรงท่ีมากระทําตอวัตถุในทิศทางตรงขามกัน แรงลัพธจะเทากับผลตางของแรงทุกแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

 

เม่ือแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่งมีคาเปนศูนย 

 

แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  

 

แรงเสียดทานจะเกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุ แรงเสียดทานจะมีทิศ   

ตรงขามกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 

ถาออกแรงกระทําตอวัตถุท่ีมีขนาดของแรงเทากับแรงเสียดทาน วัตถุจะไมเคลื่อนท่ี  

 

ถาออกแรงท่ีกระทําตอวัตถุมีขนาดมากกวาแรงเสียดทาน วัตถุก็จะเคลื่อนท่ีได 

 

แรงเสียดทานมีผลทําใหวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีเปนชาลงจนหยุดนิ่ง 

 

การเพ่ิมหรือลดแรงเสียดทานจะสามารถนําไปใชประโยชนกับการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได 

 

 



๒๖๔ 
 

โครงสรางของหนวยยอยท่ี ๑ แรง 

 

หนวยการเรียนรู ช่ือหนวยยอย จํานวนแผน ช่ือแผนการจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 

แรง 

หนวยยอยท่ี ๑  

แรง 

๓ 

 

 

๑.๑ แรงและแรงลัพธ ๔ 

๑.๒ แรงเสียดทานมีผลตอ

การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

๒ 

๑.๓ การใชประโยชนของ

แรงเสียดทาน 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๕ 
 

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ                    เวลา  ๔  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  สาระสําคัญของแผน 

    เม่ือมีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุ จะเสมือนมีแรงหนึ่งแรงท่ีเปนผลลัพธของแรงหลายแรงนั้นกระทํา

ตอวัตถุ 

 

๒.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ  คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

 เม่ือมีแรงหลาย ๆ แรงกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน สามารถหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุโดย

พิจารณาจากทิศทางของแรงนั้น ๆ ถาแรงท่ีมากระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธจะเทากับผลบวก

ของแรงทุกแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ถาแรงท่ีมากระทําตอวัตถุในทิศทางตรงขามกัน แรงลัพธจะเทากับผลตาง

ของแรงทุกแรงท่ีกระทําตอวัตถุ เม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุแลววัตถุยังคงอยูนิ่ง แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุท่ี

อยูนิ่งมีคาเปนศูนย 

การเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ เขียนแทนลูกศรโดยความยาวของลูกศรแสดงขนาด

ของแรง และหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงท่ีมีกระทํา 

 

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

๑. อธิบายความหมายของแรงลัพธ 

๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกันเม่ือวัตถุอยูนิ่ง 

๓. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

๔. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. การสังเกต 

๒. การวัด 

๓. การใชจํานวน  

๔. การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

๕. การสรางแบบจําลอง 

 

 



๒๖๖ 
 

   จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีวินัย 

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

      ๑.๑ การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ ๔ คน  

      ๑.๒ ครูอาจดูวีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครูเรื่องหาแรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุไดอยางไร เพ่ือเตรียมตัวกอนสอน จาก http://ipst.me/9477 หรือ QR Code ดานลางนี้ 

 

 
 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

  ๒.๑  ถุงทราย    ๑ ถุง/กลุม 

     ๒.๒  เครื่องชั่งสปริง   ๓ อัน/กลุม 

     ๒.๓  ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว   ๑ ถุง/กลุม 

 ๒.๔  กระดาษแข็งขนาด A4  ๑ แผน/กลุม 

 ๒.๕  เชือกยาว    ๑ เสน/กลุม 

 ๒.๖  ไมเสียบปลายแหลม   ๑ มัด/กลุม 

 

  ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

            - 

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

  ๓.๑  ใบงาน ๐๑ แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

๓.๒  ใบงาน ๐๒ แรงลัพธและผลของแรงลัพธ 

๓.๓  ใบงาน ๐๓ แบบฝกหัด เรื่องแรงลัพธและผลของลัพธ 

๓.๔  ใบความรู เรื่องแรงลัพธ  

 

http://ipst.me/9477


๒๖๗ 
 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

 ๒.๓)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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

 



๒๖๘ 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง           เรื่องแรงและแรงลัพธ                        เวลา  ๔  ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร         ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ครตูรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ แรงลัพธเปนอยางไร 

 ทําใบงาน ๐๑ แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

 อภิปรายเก่ียวกับแรงและแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

 ทํากิจกรรมท่ี ๒ แรงลัพธหาไดอยางไร 

 ทําใบงาน ๐๒ แรงลัพธและผลของแรงลัพธ 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับคาของแรงลัพธและผลของแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

 ทําใบงาน ๐๓ แบบฝกหัด เรื่องแรงลัพธและผลของแรงลัพธ 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

 



๒๖๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

     เม่ือมีแรงหลาย ๆ แรง

กระทําตอวัตถุในแนว

เดียวกัน สามารถหาแรง

ลัพธท่ีกระทําตอวัตถุโดย

พิจารณาจากทิศทางของ

แรงนั้น ๆ ถาแรงท่ีมา

กระทําตอวัตถุในทิศทาง

เดียวกัน แรงลัพธจะเทากับ

ผลบวกของแรงทุกแรงท่ี

กระทําตอวัตถุ ถาแรงท่ีมา

กระทําตอวัตถุในทิศ

ทางตรงขามกัน แรงลัพธจะ

เทากับผลตางของแรงทุก

แรงท่ีกระทําตอวัตถุ เม่ือ

ออกแรงกระทําตอวัตถุแลว

วัตถุยังคงอยูนิ่ง แรงลัพธท่ี

กิจกรรมการเรียนรู (๔ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑.  ครูใหนักเรียนดูวีดิทัศนเก่ียวกับการเลนชักเยอ แลวใชแนวคําถามดังตอไปนี้ 

๑.๑ การเลนชักเยอมีการออกแรงหรือไม รูไดอยางไร (มีการออกแรง รูไดจากการสังเกตเชือก เม่ือเริ่มตน

เชือกหยอนตอมาเปนเชือกตึงข้ึนได และเม่ือผูเรียนท้ัง ๒ ฝายดึงเชือกทําใหเชือกเคลื่อนท่ี)   

๑.๒ ในการเลนชักเยอ ถาตองการชนะจะตองทําอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๕๐ นาที)   

๒. ครูชักชวนนักเรียน โดยครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงคของใบกิจกรรมท่ี ๑  แรงลัพธเปน

อยางไร หนา ๑๑๓  แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้   

๒.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร  (ความหมายของแรงลัพธ การเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกันเม่ือวัตถุอยูนิ่ง) 

๒.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด  (สังเกตและใชเครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ) 

๒.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (อธิบายความหมายของแรงลัพธ เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกันเม่ือวัตถุอยูนิ่งและใชเครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรงท่ีกระทําตอ

วัตถุ) 

๓. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๑๑๓ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในข้ันตอนการทํา

กิจกรรมของนักเรียนดวยคําถามตอไปนี ้

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. ถุงทราย 

๒. ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว 

๓. เครื่องชั่งสปริง          

๔. กระดาษแข็ง      

๕. เชือกยาว  

๖. ไมเสียบปลายแหลม    

 

 

 

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การตอบคําถามแบบฝกหัด 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการทํา

กิจกรรม 

๓.  สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

 



๒๗๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

กระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่งมีคา

เปนศูนย 

การเขียนแผนภาพ

แสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

เขียนแทนลูกศรโดยความ

ยาวของลูกศรแสดงขนาด

ของแรง และหัวลูกศรแสดง

ทิศทางของแรงท่ีมีกระทํา 

 

จุดประสงคดานความรู 

๑. อธิบายความหมาย

ของแรงลัพธ 

๒. เขียนแผนภาพแสดง

แรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ี

อยูในแนวเดียวกันเม่ือ

วัตถุอยูนิ่ง 

 ๓.๑ นักเรียนตองเริ่มตนทําอยางไร (นําถุงทราย ๑ ถุงใสลงในถุงพลาสติกมีหูหิ้ว) 

    ๓.๒ ในการดึงถุงทรายครั้งท่ี ๑ ใชเครื่องชั่งสปริงก่ีอัน (๒ อัน) 

๓.๓ ตองดึงเครื่องชั่งสปริงท้ัง ๒ อัน อยางไร (ตองคอย ๆ ดึงเครื่องชั่งสปริงท้ัง ๒ อัน พรอมกันชา ๆ ใน

แนวดิ่ง รอจนถุงทรายอยูนิ่ง  จากนั้นอานคาเครื่องชั่งสปริงท้ัง ๒ อัน) ซ่ึงครูใหนักเรียนสังเกตการดึง

แนวดิ่งนั้นเปนอยางไร โดยใหนักเรียน ๒ คนดึงหรือใช ๑ คนดึงก็ได 

    ๓.๔ ในการดึงถุงทรายครั้งท่ี ๒ ใชเครื่องชั่งสปริงก่ีอัน (๑ อัน) 

    ๓.๕  ตองดึงเครื่องชั่งสปริง ๑ อันนี้อยางไร (ตองคอย ๆ ดึงเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่ง รอจนถุงทรายอยูนิ่ง 

จากนั้นอานคาของเครื่องชั่งสปริง) 

    ๓.๖ มีวิธีการอานเครื่องชั่งสปริงอยางไร (สังเกตตําแหนงของลูกตุมใหอยูในระดับสายตา แลวอานคา) 

๔. เม่ือครูแนใจวานักเรียนทําได ใหลงมือทํากิจกรรมไปทีละขอพรอมกันท้ังชั้น และบันทึกผลการทํากิจกรรม

ลงในใบงาน ๐๑ แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ หนา ๑๑๔  

๕. ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม จากนั้นครูอาจใชคําถามดังตอไปนี้ 

๕.๑ มีการออกแรงอยางไรบาง (การดึงและการผลัก) 

๕.๒ การออกแรงมีขนาดและทิศทางหรือไม (มี) 

๕.๓ ถาจะหาขนาดของแรงท่ีแมนยํา ตองใชเครื่องมืออะไร (เครื่องชั่งสปริง) 

๕.๔ ในกิจกรรมนี้ เครื่องชั่งสปริงใชทําอะไร (วัดคาของแรงท่ีใชในการดึงถุงพลาสติกท่ีมีถุงทรายบรรจุอยู) 

๕.๕ หนวยของแรงคืออะไร (นิวตัน) 

 

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

เกณฑการประเมิน 

  ๑. การตอบคําถามในใบ

กิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 



๒๗๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๓. อธิบายวิธีการหา    

แรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุ 

๔. เขียนแผนภาพแสดง

แรงและแรงลัพธท่ี

กระทําตอวัตถุ 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. การสังเกต  

๒. การวัด 

๓. การใชจํานวน 

๔. การตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

๕. การสรางแบบจําลอง 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๕.๖ แรงท่ีใชในกิจกรรมนี้เปนการดึงหรือการผลัก (การดึง) 

๕.๗ เม่ือใชเครื่องชั่งสปริง ๒  อันเก่ียวหูของถุงพลาสติกท่ีมีถุงทราย แลวดึงข้ึนในแนวดิ่ง ขนาดของแรงท่ี

อานไดจากเครื่องชั่งสปริงแตละอันเทากันหรือไม อยางไร (เทากัน โดยมีขนาดเทากับ...........นิวตัน) 

หากคาท่ีอานจากเครื่องชั่งสปริงแตละอันไมเทากันก็อาจเปนไปได เนื่องจากออกแรงดึงถุงทรายใน

แนวดิ่งในระดับไมเทากัน 

๕.๘  เม่ือใชเครื่องชั่งสปริง ๑ อันเก่ียวหูของถุงพลาสติกท่ีมีถุงทราย แลวดึงข้ึนในแนวดิ่ง ขนาดของแรงท่ี

อานไดเหมือนหรือแตกตางจากผลรวมของขนาดของแรงท่ีอานไดจากการใชเครื่องชั่งสปริง ๒ อัน

หรือไม อยางไร (เหมือนกัน โดยมีขนาดเทากับ...........นิวตัน) หรือมีคาใกลเคียงกัน 

๕.๙  ผลรวมของขนาดของแรงท่ีอานไดจากการใชเครื่องชั่งสปริง ๒ อัน มีคาไมเทากับขนาดของแรงท่ีอาน

ไดจากเครื่องชั่งสปริง ๑ อัน เพราะเหตุใด (แนวคําตอบ เชน การดึงถุงพลาสติกท่ีมีถุงทรายอยูไมเปน

แนวดิ่ง ประสิทธิภาพของเครื่องชั่งสปริง การอานคาไมถูกตอง)  

ข้ันสรุป (๕ นาที)   

๖. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา แรงท่ีกระทําตอวัตถุเพ่ือทําใหวัตถุเคลื่อนท่ี มีท้ังการดึงและ

การผลัก มีท้ังขนาดและทิศทาง เม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันใหวัตถุเริ่มเคลื่อนท่ี ถามีแรง

หลายแรงกระทําตอวัตถุ ผลบวกของแรงหลายแรงท่ีใชกระทําตอวัตถุจะเทากับการออกแรงหนึ่งแรงท่ี

กระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันนั้น 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๑๐ นาที) 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

 



๒๗๒ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑. มีความสามัคคี 

ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

๒. มีวินัย 

๓. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน 

 

๗. ครูยกตัวอยางหรือใหนักเรียนออกมาสาธิตผลักตูหรือสิ่งของอ่ืนหนาชั้นเรียนใหตูหรือสิ่งของนั้นเริ่มขยับ 

โดย 

 เหตุการณท่ี ๑ นักเรียน ๓ คน ออกแรงผลักตูหรือสิ่งของไปทางเดียวกัน  

 เหตุการณท่ี ๒ นักเรียน ๒ คน ออกแรงผลักตูหรือสิ่งของผลักไปทางเดียวกับเหตุการณท่ี ๑  

 เหตุการณท่ี ๓ นักเรียน ๑ คน ออกแรงผลักตูหรือสิ่งของผลักไปทางเดียวกับเหตุการณท่ี ๑  

ท้ังนี้ใหนักเรียน ๑ คน ออกแรงผลักตูหรือสิ่งของท้ัง ๓ เหตุการณ  

จากนั้นครูถามคําถามดังตอไปนี้ 

๗.๑ นักเรียนคนท่ีไดผลักตูหรือสิ่งของท้ัง ๓ เหตุการณ ในแตละเหตุการณ นักเรียนไดออกแรงในการผลัก

ใหตูเริ่มขยับเทากันหรือไม อยางไร (ไมเทากัน โดยเหตุการณท่ี ๓ ใชแรงมากสุด รองลงมาคือ

เหตุการณท่ี ๒ และเหตุการณท่ี ๑  ตามลําดับ) 

๗.๒ ทําไมจึงเปนเชนนั้น (เพราะในเหตุการณท่ี ๓ ตองออกแรงคนเดียวไมมีเพ่ือนชวย เหตุการณท่ี ๒ และ 

๑ มีเพ่ือนชวย แตก็มีจํานวนเพ่ือนชวยไมเทากัน ถามีเพ่ือนชวยมากก็ออกแรงนอย) 

๗.๓ ผลรวมของแรงท้ังหมดท่ีใชผลักตูจนตูเริ่มขยับของท้ัง ๓ เหตุการณเทากันหรือไม ทราบไดอยางไร 

(เทากัน ทราบไดจากตูใบเดิมเริ่มขยับเหมือนกัน) 

๗.๔ ถาออกแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุใหวัตถุเคลื่อนท่ีไปในทางเดียวกันจะเทากับขนาดของแรงหนึ่งแรง

ท่ีใชกระทําตอวัตถุหรือไม อยางไร (เทากัน เพราะทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีไดเหมือนกัน) 

๗.๕ แรงหลายแรงท่ีรวมกันกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันนี้เรียกวาแรงอะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง) 



๒๗๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขั้นสอน (๔๕ นาที) 

๘. ครูชวนนักเรียนหาคําตอบ โดยใหนักเรียนอานใบความรู เรื่องแรงลัพธ หนา ๑๑๖- ๑๑๘ จากนั้นนักเรียน

รวมกันอภิปรายความรูท่ีไดจากการอานใบความรู และวิธีการเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของ

แรง 

๙. ครูอธิบายเพ่ิมเติมวาแรงเปนปริมาณท่ีมีขนาดและทิศทาง โดยอาจยกตัวอยางการผลักโตะท่ีมีการออกแรง

ผลักมากหรือนอย การชักเยอท่ีมีการออกแรงดึงมากดึงนอยคือขนาดของแรง และทิศทางท่ีออกแรงดึงเปน

ทิศทางของแรง  และยกตัวอยางการเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงโดยใชลูกศร หัวลูกศร

แสดงทิศทางของแรงท่ีมากระทําตอวัตถุ ความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงนั้น ๆ ถาออกแรงกระทํา

ตอวัตถุมาก ลูกศรจะมีความยาวมาก  ถาขนาดของแรงนอย ลูกศรจะสั้น ถาเราออกแรงดึง หัวลูกศรแสดง

แรงจะชี้เขาหาตัวเรา ถาเราออกแรงผลัก หัวลูกศรแสดงแรงจะชี้ออกจากตัวเรา จากนั้นใหนักเรียนเขียน

แผนภาพขนาดและทิศทางของแรงท่ีใชดึงถุงพลาสติก และขนาดและทิศทางของแรงลัพธจากการใชเครื่อง

ชั่งสปริง ๒ อันและ ๑ อัน ท่ีกระทําตอถุงพลาสติกซ่ึงมีถุงทรายบบรจุอยูลงในรูป หนา ๑๑๕ โดยครูให

นักเรียนกําหนดความยาวของลูกศรเพ่ือแทนขนาดของแรงดวยตนเอง อาจใชสเกลของไมบรรทัดชวยใน

การกําหนดความยาวใหแมนยํา 

๑๐. ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๑๐.๑ เม่ือใชเครื่องชั่งสปริง ๒ อัน เก่ียวกับหูหิ้วของถุงพลาสติกขางละอันในแนวดิ่ง  แรงท่ีเครื่องชั่งสปริง

ท้ัง ๒ อันกระทําตอถุงทรายอยูในแนวเดียวกันหรือไม และมีทิศทางอยางไร (ครูอาจวาดภาพถุง

ทรายท่ีแขวนไวกับเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่งไวบนกระดาน แลวใหนักเรียนบอกทิศทางของแรงท่ี



๒๗๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

กระทําตอถุงทราย ซ่ึงแรงท่ีเครื่องชั่งสปริงท้ัง ๒ อัน กระทําตอถุงทรายอยูในแนวเดียวกัน มีทิศทาง

ชี้ข้ึนจากถุงทรายไปยังเครื่องชั่งสปริง) 

๑๐.๒ เม่ือวัดขนาดของแรงท่ีกระทําตอถุงทรายในแนวดิ่ง ผลรวมขนาดของแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่ง

สปริงท้ัง ๒ อันเปนอยางไร เม่ือเทียบกับขนาดของแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริง ๑ อัน (มีขนาด

ของแรงเทากัน) คาท่ีนักเรียนอานไดไมเทากัน แตควรเปนคาท่ีใกลเคียงกันได 

๑๐.๓ เม่ือวัดขนาดของแรงท่ีกระทําตอถุงทรายในแนวดิ่งแลว แรงลัพธเปน ๐ นิวตัน ขณะนั้นถุงทรายเปน

อยางไร ขนาดและทิศทางของแรงท่ีกระทําตอถุงทรายเปนอยางไร (ถุงทรายอยูนิ่ง ขนาดแรงท่ี

กระทําตอถุงทรายในทิศชี้ข้ึนเทากับขนาดของแรงโนมถวงของโลกท่ีกระทําตอถุงทรายในทิศชี้ลง) 

๑๐.๔ แรงลัพธของแรงท่ีเครื่องชั่งสปริงท้ังสองกระทําตอถุงทรายหาไดอยางไร (แรงลัพธหาไดจากการนํา

คาของแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริงแตละอันมารวมกัน) 

๑๐.๕ แรงลัพธของแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริง ๒ อัน เทียบคากับแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริง ๑ 

อันเปนอยางไร (มีคาเทากัน) 

๑๑. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๑๑๙-๑๒๐ 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๑๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา เม่ือมีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน สามารถ

หาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุเทากับผลบวกของแรงทุกแรงท่ีกระทําตอวัตถุ และแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ

ท่ีอยูนิ่งมีคาเปนศูนย การเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ เขียนแทนดวยลูกศรโดยความยาว

ของลูกศรแสดงขนาดของแรง และหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 



๒๗๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

ข้ันนํา (๕ นาที) 

๑๓. ครูนําภาพการเลนชักกะเยอระหวางคนหลาย ๆ  คนกับชาง ๑ เชือก แลวครูอาจใชคําถามดังนี้ 

๑๓.๑ การเลนชักเยอระหวางคนกับชาง ผูเขาแขงขันมีการออกแรงหรือไม รูไดอยางไร (มีการออกแรง รู

ไดจากการทําใหเชือกเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีจากหยุดนิ่งเปนเคลื่อนท่ีได) 

๑๓.๒ การออกแรงเลนชักเยอ ถาตองการใหคนชักเยอชนะชาง  ตองทําอยางไร (ใชคนจํานวนมากในการ

ออกแรงดึงเชือก โดยตองออกแรงใหมากกวาแรงท่ีชางดึง) 

๑๓.๓ หากตองใชคนมากกวา ๑ คน ดึงเชือกใหชนะชางได แตละคนตองออกแรงเทาใด และ เราจะมีวิธี

หาคาของแรงท้ังหมดท่ีกระทําตอเชือกไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๕๐ นาที)   

๑๔. ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงคในใบกิจกรรมท่ี ๒  แรงลัพธหาไดอยางไร ตอนท่ี ๑ หนา 

๑๒๑ แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้  

๑๔.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (การหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ) 

๑๔.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สังเกต) 

๑๔.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายการหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ เขียนแผนภาพแสดง

แรงและแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ) 

๑๕. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๒ หนา ๑๒๑ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการทํา

กิจกรรมของนักเรียนดวยคําถามดังนี ้



๒๗๖ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๕.๑ ตองทําอยางไรกับเชือก (ตัดเชือกยาวประมาณ ๘ เซนติเมตร ทําเชือกใหเปนวงแลวผูกปลายท้ัง

สองเขาดวยกัน แลวนํามาเก่ียวกับเครื่องชั่งสปริง ๒ อัน) 

๑๕.๒ ดึงเครื่องชั่งสปริงท้ังสองอันอยางไร (ดึงเครื่องชั่งสปริงท้ังสองอันในทิศตรงกันขาม ทําใหเชือกนั้น

อยูนิ่ง แลวอานคาท่ีได) 

๑๕.๓ นักเรียนตองดึงเครื่องชั่งสปริงก่ีครั้ง (ทําซํ้ากันท้ังหมด ๓ ครั้ง) 

๑๕.๔ นักเรียนตองเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงลงท่ีไหน (ในแผนภาพท่ี ๑) โดยครูให

นักเรียนเลือกคาท่ีวัดไดในครั้งใดครั้งหนึ่งมาเขียนลงในแผนภาพ 

๑๖. เม่ือครูแนใจวานักเรียนทําได ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม และบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน ๐๒ 

แรงลัพธและผลของแรงลพัธ ตอนท่ี ๑ หนา ๑๒๔ 

๑๗. เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมแลว ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

๑๘.  ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมของแตละกลุม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

       ๑๘.๑ เม่ือใชเครื่องชั่งสปริง ๒ อัน ดึงเชือกท่ีผูกเปนวงแลวเชือกยังคงอยูนิ่ง แรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่ง

สปริงแตละอันมีคาเทากันหรือไม (เทากัน) 

       ๑๘.๒ แรงท่ีใชดึงเชือกอยูในแนวเดียวกันหรือไม (แนวเดียวกัน เปนแนวนอนเหมือนกัน) 

       ๑๘.๓ แรงท่ีใชดึงเชือกอยูในทิศทางใด (อยูในทิศทางตรงกันขาม) 

๑๙. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๑๒๕ ขอ ๑-๒ 

 

 



๒๗๗ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๒๐. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา เม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงกันขาม แลววัตถุ

นั้นอยูนิ่ง แสดงวาขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุแตละขางมีขนาดเทากัน  

ช่ัวโมงท่ี ๔ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๒๑. ครูทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลววาแรงลัพธคืออะไร และหาไดอยางไรบาง (แรงลัพธเปนผลรวมของ

แรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุ เม่ือแรงท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธหาไดจากผลบวกของ

แรงเหลานั้น) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๒๒. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๒  ตอนท่ี ๒ ขอ ๑-๔ หนา ๑๒๒ จากนั้นครูตรวจสอบความ

เขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรมดวยคําถามดังนี้ 

 ๒๒.๑ ตองเจาะรูกระดาษแข็งก่ีรู และเจาะอยางไร (เจาะ ๓ รู ใหมีตําแหนงดังรูป โดยใชไมปลายแหลม

เจาะใหรูแตละรูหางจากขอบกระดาษประมาณ ๑ เซนติเมตร) 

๒๒.๒ ใชเครื่องชั่งสปริงทําอะไร (เก่ียวรูบนกระดาษ) ครูควรแนะนําการใชเครื่องชั่งสปริงและการอาน

คาท่ีถูกตองกอนลงมือทํากิจกรรม  

๒๒.๓ ตองออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงอยางไร (ออกแรงดึงในแนวนอนใหแนวแรงท้ัง ๓ แรงขนานกัน โดย

ท่ีกระดาษยังคงนิ่ง ซ่ึงจะดึงในทิศทางใดก็ได อานคาของเครื่องชั่งสปริงท้ัง ๓ เครื่อง) ครูสาธิต

การออกแรงดึงในแนวนอนใหนักเรียนดู 



๒๗๘ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๒๒.๔ ออกแรงดึงแลวอานคาของเครื่องชั่งสปริงอีกก่ีครั้ง (๒ ครั้ง โดยเปลี่ยนคาของแรงท่ีใช) 

๒๒.๕ มีการออกแรงดึงซํ้า ๓ ครั้งเพ่ืออะไร (เพ่ือตรวจสอบคาแรงใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน) 

๒๓. เม่ือครูแนใจวานักเรียนทํากิจกรรมไดจึงใหลงมือทํา และบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงาน ๐๒     

แรงลัพธและผลของแรงลัพธ ตอนท่ี ๒ หนา ๑๒๗ 

๒๔. เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมแลว ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียน

รวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมของแตละกลุม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๒๔.๑ แรงท่ีกระทําตอกระดาษแข็งอยูในทิศทางใด จึงทําใหกระดาษแข็งยังอยูนิ่ง (แรงดึงท่ีรูท่ี ๑ และ ๒ 

อยูในทิศทางเดียวกัน สวนแรงท่ีรูท่ี ๓ มีทิศทางตรงกันขามกับแรงท้ังสอง) 

๒๔.๒ หาแรงลัพธของตาชั่งสปริงอันท่ี ๑ และ ๒ ท่ีกระทําตอวัตถุไดอยางไร (นําคาของแรงท่ีอานไดมา

บวกกัน) 

๒๔.๓ คาของแรงท่ีอานไดจากตาชั่งสปริงอันท่ี ๑ และอันท่ี ๒ เปนอยางไร เม่ือเทียบกับคาของแรงท่ีอาน

ไดจากตาชั่งสปริงอันท่ี ๓ (คาของแรงท่ีอานไดจากตาชั่งสปริงอันท่ี ๑ และ ๒ รวมกันจะเทากับคา

ของแรงท่ีอานไดจากตาชั่งสปริงอันท่ี ๓) 

๒๕. ครูใหนักเรียนอานใบความรูเรื่อง การหาแรงลัพธ หนา ๑๒๓ จากนั้นรวมกันอภิปรายใหไดวา ถาออกแรง

กระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน แรงลัพธเทากับผลบวกของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ถาออกแรงกระทําตอวัตถุ

มีทิศทางตรงกันขามกัน แรงลัพธหาไดจากผลตางของแรงเหลานั้น  แลวถาออกแรงกระทําตอวัตถุแลว

วัตถุอยูนิ่ง แรงลัพธนั้นจะเปนศูนย 



๒๗๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑ แรงและแรงลัพธ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๔   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                               รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๒๖. ครูใหนักเรียนบันทึกขนาดของแรงลัพธลงในตาราง ๑ และขนาดและทิศทางของแรงลัพธลงในแผนภาพท่ี 

๑ หนา ๑๒๔ และขนาดของแรงลัพธลงในตาราง ๒ และขนาดและทิศทางของแรงลัพธลงในแผนภาพท่ี 

๒ หนา ๑๒๗  

๒๗. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

๒๗.๑ เม่ือออกแรงดึงเชือก แรงลัพธมีคาเทาใด หาไดอยางไร และเชือกเปนอยางไร (แรงลัพธมีคาเปน

ศูนย หาไดจากนําแรงท่ีใชดึงในทิศทางตรงกันขามมาลบกัน เชือกอยูนิ่ง) 

๒๗.๒ เม่ือออกแรงกระทําตอกระดาษแข็ง แลวกระดาษแข็งยังคงอยูนิ่ง แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคา

เปนเทาใด (แรงลัพธมีคาเปนศูนย) 

๒๘. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรมในขอท่ีเหลือ หนา ๑๒๕-๑๒๖ และ หนา ๑๒๘ 

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๒๙. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา แรงลัพธเปนผลรวมของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุ แรง

ท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกัน แรงลัพธหาไดจากผลบวกของแรงนั้น สวนแรงท่ีกระทําตอวัตถุใน

ทิศทางตรงกันขาม แรงลัพธหาไดจากผลลบของแรงนั้น เม่ือแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคาเปนศูนยวัตถุ

จะอยูนิ่ง 

๓๐. นักเรียนทําใบงาน ๐๓ แบบฝกหัด เรื่องแรงลัพธและผลของแรงลัพธ หนา ๑๒๙-๑๓๐ 

 
 

 
๑  



๒๘๐ 
 

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑  แรงและแรงลัพธ 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี 
Bลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได 

เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

๒. มีวินัย    

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน                                                                                             

 

                                                                        รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 

 

 



๒๘๑ 
 

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๑  แรงและแรงลัพธ 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การวัด  

การใชจํานวน  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

การสรางแบบจําลอง  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต  สามารถใชประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ    
ทิศทางการออกแรงกระทําตอ
วัตถุ และผลของการออกแรง
ได ดวยตนเอง โดยไมเ พ่ิม
ความคิดเห็น  

สามารถใชประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทางการออกแรงกระทํา
ตอวัตถุ และผลของการออก
แรงได โดยการช้ีแนะของ
ครูหรือผูอ่ืน  

ไมสามารถใชประสาทสัมผัส
ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
เก่ียวกับทิศทางการออกแรง
กระทําตอวัตถุ และผลของ
การออกแรง แมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การวัด สามารถใชเครื่องชั่งสปริงวัด

คาแรงท่ีกระทําตอวัต ถุ ได

อยางถูกตองเหมาะสม  และ

ระบุหนวยของแรงไดอยาง

ถูกตองดวยตัวเอง 

สามารถใชเครื่องชั่งสปริงวัด

คาแรงท่ีกระทําตอวัตถุได

อยางถูกตองเหมาะสม  และ

ระบุหนวยของแรงไดอยาง

ถูกตอง โดยการช้ีแนะของ

ครูหรือผูอ่ืน 

ไ ม ส ามา รถส าม า รถ ใ ช

เครื่องชั่งสปริงวัดคาแรงท่ี

ก ระ ทํ าต อ วั ต ถุ ไ ด อ ย า ง

ถูกตองเหมาะสม  และระบุ

หน ว ย ขอ งแ ร ง ไ ด อ ย า ง

ถู ก ต อ ง  แ ม จ ะ ไ ด รั บ

คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 



๒๘๒ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การใชจํานวน สามารถนําตัวเลขคาของแรงท่ี

วัดไดจากเครื่องชั่งสปริงมาคิด

คํานวณโดยการบวก ลบ เพ่ือ

หาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุได

ถูกตอง ดวยตนเอง 

สามารถนําตัวเลขคาของแรง

ท่ีวัดไดจากเครื่องชั่งสปริงมา

คิดคํานวณโดยการบวก ลบ 

เพ่ือหาแรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุไดถูกตอง โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําตัวเลขคาของ

แรงท่ีวัดไดจากเครื่ องชั่ ง

สปริงมาคิดคํานวณโดยการ

บวก ลบ  เพ่ือหาแรงลัพธท่ี

กระทําตอวัตถุไดถูกตอง แม

จะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 

การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

 

สามารถตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุปจากการทํา

กิจกรรมเก่ียวกับขนาดและ

ทิศทางของแรง และผลของ

แรงลัพธ ท่ีกระทํากับวัตถุได

ดวยตนเอง 

สามารถตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุปจากการทํา

กิจกรรมเก่ียวกับขนาดและ

ทิศทางของแรง และผลของ

แรงลัพธท่ีกระทํากับวัตถุได  

โดยการช้ีแนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุปจาก

การทํา กิจกรรมเ ก่ียว กับ

ขนาดและทิศทางของแรง 

แ ล ะ ผ ล ข อ ง แ ร ง ลั พ ธ ท่ี

กระทํากับวัตถุได  แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

การสรางแบบจําลอง ส า ม า ร ถ ส ร า งแบบ

จําลองการเขียนแผนภาพ

แสดงแรงท่ีเครื่องชั่งสปริง

กระทําตอวัตถุโดยใชลูกศร 

แสดงขนาดและทิศทางของ

แรง และอธิบายการหาแรง

ลัพธโดยใชแผนภาพท่ีเขียนได

ถูกตอง  ดวยตนเอง 

ส า ม า ร ถ ส ร า งแบบ

จําลองการเขียนแผนภาพ

แสดงแรงท่ีเครื่องชั่งสปริง

กระทําตอวัตถุโดยใชลูกศร 

แสดงขนาดและทิศทางของ

แรง และอธิบายการหาแรง

ลัพธโดยใชแผนภาพท่ีเขียน

ได ถูกตอง โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสรางแบบจําลอง

การเขียนแผนภาพแสดงแรง

ท่ีเครื่องชั่งสปริงกระทําตอ

วัตถุโดยใชลูกศรแสดงขนาด

และทิศทางของแรง และ

อธิบายการหาแรงลัพธโดย

ใชแผนภาพท่ีเขียนไดถูกตอง

แมจะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน   

 

 

 
 

 

 

 



๒๘๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๒๘๔ 
 

 

คําตอบข้ึนอยูกับการทํากิจกรรมของนักเรียน เชน 

๒.๕  ๒.๕  ๕  ๕  



๒๘๕ 
 

 

คําตอบข้ึนอยูกับการทํากิจกรรมของนักเรียน เชน 

๕ นิวตัน  

๕ นิวตัน  

๒.๕ นิวตัน  ๒.๕ นิวตัน  

๕ นิวตัน  



๒๘๖ 
 

เครื่องช่ังสปริงท้ังสองกระทําตอถุงทรายอยูในแนวเดียวกัน มีทิศทางไปทาง

เดียวกัน 

ผลรวมขนาดของแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริงสองอัน มีคาเทากับขนาดของแรง

ท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริง ๑ อัน 

แรงลัพธหมายถึงผลรวมของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถ ุ



๒๘๗ 
 

แรงลัพธของแรงท่ีเครื่องช่ังสปริงท้ังสองกระทําตอวัตถุหาไดโดยนําคาของแรงจาก

เครื่องช่ังสปริงท้ังสองอันมารวมกัน 

การหาแรงลัพธของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน และมีทิศทางเดียวกัน 

หาไดจากผลรวมของแรงเหลานั้น  

 



๒๘๘ 
 

คําตอบข้ึนอยูกับการทํากิจกรรมของนักเรียน เชน 

๓ นิวตัน ๓ นิวตัน 

๐ นิวตัน 

๓                        ๓                      ๐ 

๔                        ๔                      ๐ 

๕                        ๕                     ๐ 



๒๘๙ 
 

ขนาดของแรงเทากัน  ถาเครื่องช่ังสปริงอันท่ี ๑ ไดคาของแรง ๖๐ นิวตัน 

เครื่องช่ังสปริงอันท่ี ๒ ก็จะไดคาแรง ๖๐ นิวตันเหมือนกัน 

แรงท่ีเครื่องช่ังสปริงอันท่ี ๑ และอันท่ี ๒ กระทําตอเชือกอยูในแนวเดียวกัน 

แตมีทิศทางตรงกันขามกัน 

แรงลัพธของแรงท่ีเครื่องช่ังสปริงท้ังสองกระทําตอเชือกในแนวเดียวกัน แตมี

ทิศทางตรงกันขาม หาไดโดยนําคาของแรงท่ีกระทํามาลบกัน หรือหาไดจาก

ผลตางของแรงเหลานั้น 



๒๙๐ 
 

การหาแรงลัพธของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน แตมีทิศทาง

ตรงกันขาม หาแรงลัพธไดจากผลตางของแรงเหลานั้น 



๒๙๑ 
 

คําตอบข้ึนอยูกับการทํากิจกรรมของนักเรียน เชน 

๒ นิวตัน 

๒ นิวตัน 

๔ นิวตัน 

   ๒        ๒          ๔                  ๔                             ๐ 

   ๓        ๓          ๖                  ๖                             ๐ 

   ๓.๕    ๓.๕        ๗                 ๗                              ๐ 



๒๙๒ 
 

อยูในแนวเดียวกัน และทิศทางเดียวกัน 

แรงลัพธของแรงท่ีเครื่องช่ังสปริงอันท่ี ๑ และอันท่ี ๒ หาไดโดยการนาํคาแรง

มารวมกัน 

แรงลัพธของแรงท่ีเครื่องช่ังสปริงอันท่ี ๑ และ ๒ กระทําตอวัตถ ุหาไดจากผลรวมของแรง

ท่ีวัดไดจากเครื่องช่ังสปริงแตละอัน ซ่ึงมีคาเทากับแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริงอันท่ี ๓  

 

การหาแรงลัพธของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน และมีทิศทาง

เดียวกัน หาไดจากผลรวมของแรงเหลานั้น แตถามีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุใน

ทิศทางตรงกันขาม แรงลัพธหาไดจากผลตางของแรงเหลานั้น และเม่ือออกแรงกระทํา

ตอวัตถุแลววัตถุยังคงหยุดนิ่ง แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุจะมีคาเปนศูนย  

 



๒๙๓ 
 

๖๐ นิวตัน 

๖๐ นิวตัน 

๔๐ นิวตัน 

๔๐ นิวตัน 

๔๐ นิวตัน 

แรงลัพธเทากับ ๐ นิวตัน 



๒๙๔ 
 

 

 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ นิวตัน 
๕๐ นิวตัน ๕๐ นิวตัน 



๒๙๕ 
 

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ         เวลา  ๒  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  สาระสําคัญของแผน 

    แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุกับพ้ืนในทิศตรงขาม

กับทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ และวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีจะมีแรงเสียดทานท่ีทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ี 

 

๒.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ  คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุใหวัตถุเคลื่อนท่ีไปบนพ้ืน จะมีแรงเสียดทานตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  แรง

เสียดทานจะเกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุกับพ้ืนในทิศตรงขามกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  ถาออก

แรงกระทําตอวัตถุท่ีมีขนาดของแรงเทากับแรงเสียดทาน วัตถุจะไมเคลื่อนท่ี ถาออกแรงท่ีกระทําตอวัตถุมี

ขนาดมากกวาแรงเสียดทาน วัตถุก็จะเคลื่อนท่ีได และถาออกแรงกระทําตอวัตถุขณะท่ีวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี 

แรงเสียดทานมีผลทําใหวัตถุจะเคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง 

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม) (ถามี) 

  จุดประสงคดานความรู 

   ๑. อธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 ๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑.  การสังเกต  

๒.  การวัด     

๓.  การลงความเห็นจากขอมูล 

๔.  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

  จุดประสงคดานคุณธรรม 

              ๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

              ๒. มีวินัย 

              ๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

     ๑.๑ การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ ๔ คน  
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๑.๒ ครูเตรียมตัวกอนสอน โดยอาจดูวีดิทัศนตัวอยางปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครูเรื่องแรง   

เสียดทานมีผลตอวัตถุอยางไร ทาง http://ipst.me/8048  หรือ QR code ดานลางนี้ 

 
 

 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

  ๒.๑ เครื่องชั่งสปริง   ๑ อัน/กลุม 

 ๒.๒ ถุงทราย  ๑ ถุง/กลุม 

  ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

     - 

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

 ๓.๑  ใบงาน ๐๑ แรงเสียดทานกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 ๓.๒  ใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องแรงเสียดทาน 

 ๓.๓  ใบความรู เรื่องแรงเสียดทาน  

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

http://ipst.me/8048%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

 ๒.๓)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

......................................................................................................................................................................... 
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง           เรื่องแรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ                  เวลา  ๒  ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร         ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ตรวจสอบความรูเดิมเรื่องแรงเสียดทาน 

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ แรงเสียดทานมีผลตอการเคลื่อนท่ีของวัตถุอยางไร 

 ทําใบงาน ๐๑ แรงเสียดทานกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 อภิปรายเก่ียวกับแรงเสียดทาน 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับแรงเสียดทาน 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องแรงเสียดทาน 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

   เ ม่ือมีแรงกระทําตอ

วัตถุใหวัตถุเคลื่อนท่ีไปบน

พ้ืน จะมีแรงเสียดทานตาน

การเคลื่อนท่ีของวัตถุ  แรง

เสียดทานจะเกิดข้ึนระหวาง

ผิวสัมผัสของวัตถุกับพ้ืนใน

ทิศตรงขามกับทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุ  ถาออก

แรงกระทําตอวัตถุท่ีมีขนาด

ของแรงเทา กับแรงเสียด

ทาน วัตถุจะไมเคลื่อนท่ี ถา

ออกแรงท่ีกระทําตอวัตถุมี

ขนาดมากกวาแรงเสียดทาน 

วัตถุก็จะเคลื่อนท่ีได และถา

ออกแร งกระ ทํ าต อ วั ต ถุ

ขณะท่ีวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี 

กิจกรรมการเรียนรู (๒ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๑. ครูนําหนังสือ ๒ เลม มาวางเกยกัน เปดหนาหนังสือแตละเลมใหวางซอนกันทีละหนาสลับกันไปจนหมด

เลม ใหนักเรียน ๒ คนดึงท่ีสันหนังสือแตละเลมใหหนังสือท้ังสองแยกออกจากกัน แลวถามคําถามวา ดึง

หนังสือออกจากกันไดงายหรือยาก เหตุใดจึงเปนเชนนั้น (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

๒.  ครูถามนักเรียนวารูจักแรงเสียดทานหรือไม (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) แลวชักชวนนักเรียน

ไปหาคําตอบจากการทํากิจกรรมท่ี ๑  แรงเสียดทานบนพ้ืนผิวชนิดตาง ๆ เปนอยางไร 

ข้ันสอน (๕๐ นาที)   

๓.  ครูใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและจุดประสงคในใบกิจกรรมท่ี ๑  แรงเสียดทานมีผลตอการเคลื่อนท่ีของ

วัตถุอยางไร หนา ๑๓๒  แลวถามคําถามนักเรียนกอนการทํากิจกรรมดังนี้   

๓.๑  กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรือ่งอะไร (แรงเสียดทานท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของ  

วัตถุ) 

      ๓.๒  นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและการวัด) 

๓.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของ

วัตถุ และเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน) 

๔. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑  แรงเสียดทานมีผลตอการเคลื่อนท่ีของวัตถุอยางไร ขอ ๑-๓

หนา ๑๓๒ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในข้ันตอนการทํากิจกรรมดวยคําถามดังนี้ 

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. เครื่องชั่งสปริง   

๒. ถุงทราย  

   

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การตอบคําถามแบบฝกหัด 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการทํา

กิจกรรม 

๓.  สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

 

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

แรงเสียดทานมีผลทําใหวัตถุ

จะเคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง 

จุดประสงคดานความรู 

   ๑. อธิบายแรงเสียดทาน

ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

  ๒. เขียนแผนภาพแสดง

แรงเสียดทานและแรงท่ี

กระทําตอวัตถุในแนว

เดียวกัน 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑.  การสังเกต  

๒.  การวัด 

๓.  การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

๔.๑ การดึงเครื่องชั่งสปริงท่ีเก่ียวถุงทรายใหดึงในแนวใด อยางไร (ใหดึงในแนวราบ โดยท่ีถุงทรายยังคง

หยุดนิ่ง) 

๔.๒ ในการดึงถุงทรายครั้งท่ี ๑ แตกตางจากครั้งท่ี ๒ และ ๓ อยางไร (แตกตางกันท่ีการออกแรง โดยใช

แรงแตกตางกัน) 

๔.๓ หลังจากดึงถุงทรายแลว นักเรียนตองอภิปรายเก่ียวกับเรื่องอะไร (แรงท่ีกระทําตอถุงทรายใน

แนวราบ ซ่ึงมีผลใหถุงทรายยังคงอยูนิ่ง) 

๕.  เม่ือครูแนใจวานักเรียนทําได ใหลงมือทํากิจกรรมไปทีละขอ และบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในตารางของ

ใบงาน ๐๑ แรงเสียดทานกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ หนา ๑๓๓ และบันทึกผลในผลการอภิปราย  

๖.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชแนวคําถามดังนี้  

๖.๑ ในการดึงเครื่องชั่งสปริงท่ีเก่ียวถุงทรายครั้งท่ี ๑ ใชแรงเทาใด ถุงทรายเคลื่อนท่ีหรือไม (นักเรียนตอบ

ตามท่ีทํากิจกรรม) 

๖.๒ ในการดึงเครื่องชั่งสปริงท่ีเก่ียวถุงทรายครั้งท่ี ๒ และ ๓ ใชแรงเทาใด ถุงทรายเคลื่อนท่ีหรือไม 

(นักเรียนตอบตามท่ีทํากิจกรรม) 

๖.๓ เม่ือออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง มีแรงใดบางกระทําตอถุงทราย ทราบไดอยางไร  (มีแรงท่ีใชในการดึง

ถุงทรายกระทําตอถุงทราย แลวยังมีแรงท่ีตานทานการเคลื่อนท่ีของถุงทราย  ทราบไดโดยออกแรง

ดึงถุงทรายแลวดึงไดยาก) 

เกณฑการประเมิน 

  ๑. การตอบคําถามในใบ

กิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

 

 



๓๐๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๔. การตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือ

ในการทํางาน 

    กลุมรวมกัน 

๒. มีวินัย   

๓. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน  

 

 

 

๖.๔  เม่ือออกแรงดึงถุงทราย แลวถุงทรายหยุดนิ่ง แรงท่ีกระทําตอถุงทรายเปนอยางไร (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง แตอาจตอบไดวาแรงท่ีใชในการดึงถุงทรายท่ีกระทําตอถุงทรายเทากับแรงท่ี

ตานทานการเคลื่อนท่ีของถุงทราย ซ่ึงมีทิศทางตรงกันขาม จึงทําใหถุงทรายหยุดนิ่งได) 

๗. นักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๑๓๗ ขอ ๑-๓ 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๘. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา เม่ือออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงท่ีเก่ียวถุงทรายแลวถุงทรายไม

เคลื่อนท่ี  มีแรงท่ีใชดึงถุงทรายและแรงท่ีตานการเคลื่อนท่ีของถุงทราย ซ่ึงมีทิศทางตรงกันขามกับแรงท่ีใช

ดึง จึงทําใหถุงทรายอยูนิ่ง  

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ข้ันนํา (๕ นาที) 

๙. ครูใหนักเรียนสังเกตโตะนักเรียนหนาหอง ครูสาธิตผลักโตะ แตโตะยังไมเคลื่อนท่ี ครูอาจใชแนวคําถามดังนี้ 

 ๙.๑ มีแรงกระทํากับโตะนี้หรือไม อยางไร (มีแรงกระทํากับโตะ เปนแรงท่ีครูผลักโตะ) 

 ๙.๒ เม่ือครูผลักโตะ แลวโตะเคลื่อนท่ีหรือไม  (ไมเคลื่อนท่ี) 

     ๙.๓ เม่ือครูออกแรงกระทํากับโตะแลว เหตุใดโตะจึงไมเคลื่อนท่ี (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๕๐ นาที)   

๑๐. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑  แรงเสียดทานมีผลตอการเคลื่อนท่ีของวัตถุอยางไร ขอ ๔-๖

หนา ๑๓๒ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในข้ันตอนการทํากิจกรรมดวยคําถามดังนี ้



๓๐๒ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๐.๑ นักเรียนผลักถุงทรายท่ีอยูบนโตะใหเคลื่อนท่ี หลังจากนั้นใหนักเรียนทําอยางไรตอ (ใหนักเรียน

ปลอยมือแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของถุงทราย) 

๑๐.๒ การสังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของถุงทราย สังเกตอยางไร (สังเกตการเคลื่อนท่ีของถุง

ทรายวาเคลื่อนท่ีเร็วข้ึน หรือชาลง หรือหยุดเคลื่อนท่ี) 

๑๐.๓ หลังจากผลักถุงทรายแลว นักเรียนตองอภิปรายเก่ียวกับเรื่องอะไร (แรงท่ีทําใหถุงทรายท่ีกําลัง

เคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี) 

๑๑. เม่ือครูแนใจวานักเรียนทําได ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม และบันทึกผลการอภิปรายลงในใบงาน ๐๑ 

แรงเสียดทานกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ หนา ๑๓๓ 

๑๒.  ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

       ๑๒.๑ การเคลื่อนท่ีของถุงทรายหลังจากปลอยมือแลวเปนอยางไร (ถุงทรายจะเคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง) 

       ๑๒.๒ ขณะท่ีถุงทรายกําลังเคลื่อนท่ี มีแรงกระทําตอถุงทรายหรือไม ทราบไดอยางไร (มีแรงกระทําตอ

ถุงทราย ทราบไดโดยถุงทรายมีการเคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง) 

       ๑๒.๓ แรงท่ีเกิดข้ึน เกิดบริเวณใดและมีทิศทางอยางไร (แรงท่ีเกิดข้ึนเกิดบริเวณถุงทรายกับพ้ืนโตะ มี

ทิศทางตรงกันขามกับการเคลื่อนท่ีของถุงทราย) 

      ๑๒.๔  แรงท่ีมีทิศทางตรงกันขามกับการเคลื่อนท่ีของถุงทราย เรียกวาแรงอะไร (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง) 

๑๓.  ครูชวนนักเรียนหาคําตอบของแรงท่ีเกิดข้ึน โดยใหนักเรียนอานใบความรู เรื่องแรงเสียดทาน หนา ๑๓๕-

๑๓๖  จากนั้นรวมกันอภิปรายความรูท่ีได โดยครูอาจใชคําถามดังนี ้



๓๐๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑๓.๑ แรงท่ีตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุคือแรงอะไร มีทิศทางอยางไร (แรงเสียดทานมีทิศตรงขามกับแรง

ท่ีกระทําตอวัตถุ) 

๑๓.๒ แรงเสียดทานเกิดข้ึนบริเวณใด (แรงเสียดทานเกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุกับพ้ืนท่ีวัตถุ

สัมผัส) 

๑๓.๓ เม่ือดึงถุงทรายในแนวราบแลวถุงทรายยังคงนิ่ง มีแรงเสียดทานเกิดข้ึนหรือไม มีขนาดและ

ทิศทางอยางไร (เม่ือดึงถุงทรายในแนวราบมีแรงเสียดทานท่ีมีขนาดเทากับแรงท่ีใชดึงถุงทราย 

และมีทิศตรงกันขามกับแรงท่ีใชดึงถุงทราย) 

๑๓.๔ เม่ือผลักถุงทรายไปบนโตะแลวปลอยมือ ถุงทรายเคลื่อนท่ีตอไป แตเคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง    

มีแรงเสียดทานเกิดข้ึนหรือไม มีขนาดและทิศทางอยางไร (มีแรงเสียดทานเกิดข้ึนในทิศตรงขาม

กับแรงท่ีผลักถุงทราย โดยแรงเสียดทานมีขนาดนอยกวาแรงท่ีใชในการผลักถุงทราย จึงทําใหถุง

ทรายยังคงเคลื่อนท่ีได แตเม่ือวัตถุเคลื่อนท่ีไป แรงท่ีกระทําตอถุงทรายลดลงจนเทากับแรง     

เสียดทาน ถุงทรายจึงหยุดการเคลื่อนท่ีในท่ีสุด) 

๑๔. ครูใหนักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอถุงทรายในใบงาน ๐๑ หนา ๑๓๔ และอาจใหนักเรียน

นําเสนอ 

๑๕. ครูใหนักเรียนตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม ขอ ๔-๖ หนา ๑๓๖-๑๓๘  

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๖. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา  เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุใหวัตถุเคลื่อนท่ีไปบนพ้ืน จะมีแรง

เสียดทานตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  แรงเสียดทานจะเกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุกับพ้ืนในทิศตรง



๓๐๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                        หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                                    ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขามกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  ถาออกแรงกระทําตอวัตถุท่ีมีขนาดของแรงเทากับแรงเสียดทาน 

วัตถุจะไมเคลื่อนท่ี ถาออกแรงท่ีกระทําตอวัตถุมีขนาดมากกวาแรงเสียดทาน วัตถุก็จะเคลื่อนท่ีได และ

ถาออกแรงกระทําตอวัตถุขณะท่ีวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี แรงเสียดทานมีผลทําใหวัตถุจะเคลื่อนท่ีชาลงจน

หยุดนิ่ง 

๑๗.  นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องแรงเสียดทาน หนา ๑๓๙-๑๔๐ 

 

 

 
 

 
๑  

 



๓๐๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

เรื่องแรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 



๓๐๖ 
 

 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒ แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี 
Bลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได 

เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

๒. มีวินัย    

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน                                                                                             

 

                                                                        รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

 
 

 

 

 

 



๓๐๗ 
 

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๒  แรงเสียดทานกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การวัด  

การลงความเห็นจากขอมูล  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต  สามารถใชประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ    
แรงท่ีกระทํากับถุงทราย และ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี
ของถุงทรายได ดวยตนเอง 
โดยไมเพ่ิมความคิดเห็น  

สามารถใชประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ    
แรงท่ีกระทํา กับถุงทราย 
และการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนท่ีของถุงทรายได โดย
การช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 
โดยไมเพ่ิมความคิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาทสัมผัส
ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
เก่ียวกับ    แรงท่ีกระทํากับ
ถุ ง ท ร า ย  แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี
ของถุงทราย แมจะไดรับ
คําแนะนําจากครูหรือผูอ่ืน 

การวัด สามารถใชเครื่องชั่งสปริงได

อยางถูกตองเหมาะสม  และ

ระบุหนวยของแรงไดอยาง

ถูกตอง ดวยตนเอง 

สามารถใชเครื่องชั่งสปริงได

อยางถูกตองเหมาะสม  และ

ระบุหนวยของแรงไดอยาง

ถูกตอง โดยการช้ีแนะของ

ครูหรือผูอ่ืน 

ไม สามารถ ใช เ ครื่ อ งชั่ ง

ส ป ริ ง ไ ด อ ย า ง ถู ก ต อ ง

เหมาะสม  และระบุหนวย

ของแรงไดอยางถูกตอง แม

จะไดรับคําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 

การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

สามารถเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับลักษณะและชนิดของ

แรงท่ีกระทําตอถุงทรายได

อยางมีเหตุผล จากความรู

ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม เ ติ ม ค ว า ม

คิดเห็นเก่ียวกับลักษณะและ

ชนิดของแรงท่ีกระทําตอถุง

ทรายไดอยางมีเหตุผล  จาก

ไมสามารถเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเก่ียวกับลักษณะและ

ชนิดของแรงท่ีกระทําตอถุง



๓๐๘ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

หรือประสบการณเดิมได ดวย

ตนเอง 

ความรูหรือประสบการณเดิม 

โดยอาศัยคําแนะนําของครู

หรือผูอ่ืน 

ทราย  แมจะไดรับคําแนะนํา

จากครูหรือผูอ่ืน 

การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

 

สามารถตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุปจากการทํา

กิจกรรมเก่ียวกับแรงเสียด

ทานท่ีกระทําตอวัตถุ และผล

ของแรงเสียดทานท่ีมีตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของ

วัตถุได ดวยตนเอง 

สามารถตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุปจากการทํา

กิจกรรมเก่ียวกับแรงเสียด

ทานท่ีกระทําตอวัตถุ และผล

ของแรงเสียดทานท่ีมีตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี

ของวัตถุได  โดยการช้ีแนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุปจาก

การทํากิจกรรมเก่ียวกับแรง

เสียดทานท่ีกระทําตอวัตถุ 

และผลของแรงเสียดทานท่ีมี

ตอการเปลี่ ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุได แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๓๑๐ 
 

 

 

นักเรียนตอบตามการทํากิจกรรมของนักเรียน เชน 

แรงท่ีใชดึงถุงทราย  

ถุงทรายจะเคล่ือนท่ีชาลง ๆ จนหยุดนิ่ง 

 

แรงท่ีตานการเคล่ือนท่ีของถุงทราย 

แรงท่ีตานการเคล่ือนท่ีของถุงทราย  

๐.๘ 

 

๑.๐ 

 

๑.๒ 

 



๓๑๑ 
 

 

แรงท่ีใชดึง 

แรงเสียดทาน 

แรงท่ีใชผลัก 

แรงเสียดทาน 



๓๑๒ 
 

นักเรียนตอบตามกจิกรรมท่ีไดจากการทํากิจกรรม 

 

 
 มีแรงเสียดทานกระทําตอถุงทราย  เพราะออกแรงดึงเครื่องช่ังสปริงท่ีเกี่ยวถุงทราย

แลว แตถุงทรายไมเคล่ือนท่ี 

 

 
 

เกิดแรงเสียดทานข้ึนบริเวณถุงทรายท่ีสัมผัสกับพ้ืน มีขนาดเทากับแรงท่ีเครื่องช่ัง

สปริงดึงถุงทราย แตมีทิศทางตรงกันขามกับแรงท่ีเครื่องช่ังสปริงดึงถุงทราย 

 

 
 
มีแรงเสียดทานกระทําตอถุงทรายท่ีกําลังเคล่ือนท่ี เพราะถุงทรายเคล่ือนท่ีชาลงจน

หยุดนิ่ง 

 

 
 
เกิดแรงเสียดทานข้ึนบริเวณถุงทรายสัมผัสกับพ้ืน มีทิศทางตรงกันขามกับการ

เคล่ือนท่ีของถุงทราย 

 

 
 



๓๑๓ 
 

 

 

แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคล่ือนท่ีของวัตถุ ทําใหวัตถุอยูนิ่ง หรือวัตถุท่ี

เคล่ือนท่ีอยูแลวเปล่ียนเปนเคล่ือนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง แรงเสียดทานเกิดข้ึน

ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุกับพ้ืนผิวท่ีวัตถุนั้นสัมผัส โดยแรงเสียดทานมีทิศตรง

ขามกับทิศทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  

 

 
 



๓๑๔ 
 

แรงของสอง

พ่ีนอง 

แรงเสียดทาน 

แรงเสียดทาน 



๓๑๕ 
 

 

 

 

แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวางพ้ืนกลองไมกับพ้ืนผิว D มีมากท่ีสุด เพราะ

ตองใชแรงมากสุดในการผลักใหกลองไมเริ่มเคล่ือนท่ีได ซ่ึงแรงนี้จะมีคา

เทากับแรงเสียดทานการเคล่ือนท่ี และแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวางพ้ืน

กลองไมกับพ้ืนผิว B  นอยท่ีสุด เพราะออกแรงในการผลักนอยท่ีสุด 

เพ่ือใหกลองไมเริ่มเคล่ือนท่ี 



๓๑๖ 
 

คําช้ีแจงประกอบแผนจัดการเรียนรู  หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 

    แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน                  เวลา  ๒  ช่ัวโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  สาระสําคัญของแผน 

    แรงเสียดทานมีประโยชนกับการทํากิจกรรมบางกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  

๒.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําไปใช (ใหระบุส่ิงท่ีตองการเนนหรือขอสังเกต ขอเสนอแนะ คําแนะนํา)   

ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบขายเนื้อหา  

แรงเสียดทานมีประโยชนกับการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน กิจกรรมบางอยางจําเปนตองเพ่ิมแรง

เสียดทานใหมากข้ึน เพ่ือใหทํากิจกรรมไดงายข้ึน เชน การใชรองเทาท่ีมีพ้ืนทําดวยวัสดุกันลื่น  กิจกรรม

บางอยางจําเปนตองลดแรงเสียดทาน เพ่ือใชแรงนอยลง เชน การใสน้ํามันหลอลื่นในเครื่องจักรกลเพ่ือลด

แรงเสียดทานในบริเวณท่ีวัตถุสัมผัสกัน  

๒.๒  จุดประสงคการเรียนรู (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม)  

  จุดประสงคดานความรู 

  อธิบายการใชประโยชนของแรงเสียดทานในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

   จุดประสงคดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. การสังเกต 

๒. การลงความเห็นจากขอมูล  

      ๒.  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

   จุดประสงคดานคุณธรรม 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีวินัย 

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๑)  การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุม) (ถามี) 

      การจัดกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ ๔ คน  

 ๒)  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ ของครู นักเรียน (ถามี) 

 ส่ิงท่ีครูตองเตรียม คือ  

  ๒.๑ กะละมัง   ๑ อัน/กลุม 

 ๒.๒ ผาเช็ดมือ   ๑ ผืน/กลุม 

 ๒.๓ ขวดน้ํามีฝาปดขนาด ๑ ลิตร ๑ ขวด/กลุม 

 ๒.๔ ถาดพลาสติกขนาดกลาง  ๑ อัน/กลุม 



๓๑๗ 
 

 ๒.๕ แผนพลาสติกลูกฟูก  ๑ แผน/กลุม 

 ๒.๖ ถุงทราย   ๑ ถุง/กลุม 

 ๒.๗ น้ํา 

 ๒.๘ น้ําสบู 

  ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม คือ 

     - 

 ๓)  เตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การจัดกิจกรรม (ถามี) 

 ๓.๑  ใบงาน ๐๑ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

 ๓.๒  ใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถามี) 

  ๑)  วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

๑.๑  สังเกตการตอบคําถามในชั้นเรียน 

๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๑.๓  สังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรมขณะทํากิจกรรม 

      ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ  

๒.๑)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานความรู 

        ตรวจใหคะแนนจากการตอบคําถามในใบงาน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได   ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได   ๑  คะแนน 

๒.๒)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร (ดังแนบ)  แลวนําคะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 

 ๒.๓)  เครื่องมือและเกณฑในการประเมินดานคุณธรรม     

สังเกตคุณลักษณะดานคุณธรรมโดยใชแบบประเมินดานคุณธรรม (ดังแนบ) แลวนํา

คะแนนมารวมกัน แลวใชเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 



๓๑๘ 
 

 

๓) การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน 

- ทําแบบฝกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 

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

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

 



๓๑๙ 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง           เรื่องการใชประโยชนจากแรงเสียดทาน                  เวลา  ๒  ช่ัวโมง  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร         ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ครูทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลวเก่ียวกับแรงเสียดทาน และตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับการใชประโยชนของแรงเสยีด

ทาน 

ข้ันสอน 

 ทํากิจกรรมท่ี ๑ แรงเสียดทานมีประโยชนหรือไม 

 ทําใบงาน ๐๑ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

 อภิปรายเก่ียวกับการใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

ข้ันสรุป 
 อภิปรายและลงขอสรุปเก่ียวกับการใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

 ทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบคําถาม 

 ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการทําแบบฝกหัด 

 



๓๒๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                      หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                               ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ขอบเขตเนื้อหา 

    แรงเสียดทานมี

ประโยชนกับการทํา

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมบางอยาง

จําเปนตองเพ่ิมแรงเสียด

ทานใหมากข้ึน เพ่ือใหทํา

กิจกรรมไดงายข้ึน เชน การ

ใชรองเทาท่ีมีพ้ืนทําดวย

วัสดุกันลื่น  กิจกรรม

บางอยางจําเปนตองลดแรง

เสียดทาน เพ่ือใชแรง

นอยลง เชน การใส

น้ํามันหลอลื่นใน

เครื่องจักรกลเพ่ือลดแรง

เสียดทานในบริเวณท่ีวัตถุ

สัมผัสกัน  

 

กิจกรรมการเรียนรู   (๒ ช่ัวโมง) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

ข้ันนํา (๑๐ นาที) 

๑. ครยูกตัวอยางกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับแรงเสียดทาน เชน การปนจักรยานในสนามหญา แลวใชคําถามดังนี้ 

๑.๑ การปนจักรยานมีแรงเสียดทานเกิดข้ึนหรือไม ทราบไดอยางไร (มีแรงเสียดทานเกิดข้ึน ทราบไดจาก

ใชแรงในการปนจักรยานเพ่ือทําใหจักรยานเคลื่อนท่ีไปได) 

๑.๒ แรงเสียดทานหมายถึงอะไร (แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ) 

๑.๓ ในชีวิตประจําวัน แรงเสียดทานมีประโยชนกับการทํากิจกรรมใดบาง อยางไร (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง) 

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๒. ครูชักชวนนักเรียนหาคําตอบเก่ียวกับประโยชนจากแรงเสียดทาน โดยใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและ

จุดประสงค ในใบกิจกรรมท่ี ๑ แรงเสียดทานมีประโยชนหรือไม หนา ๑๔๒ แลวถามคําถามนักเรียนกอน

การทํากิจกรรมดังนี้   

๒.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (ประโยชนของแรงเสียดทานในการทํากิจกรรมตาง ๆ) 

๒.๒ นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สังเกต)     

๒.๓ เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายประโยชนของแรงเสียดทานในการทํากิจกรรมตาง ๆ) 

๓. ครูใหนักเรียนอานวิธีทําในใบกิจกรรมท่ี ๑ หนา ๑๔๒ จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการทํา

กิจกรรมของนักเรียนดวยคําถามดังตอไปนี ้

ส่ือ / แหลงเรียนรู 

๑. กะละมัง   

๒. ผาเช็ดมือ 

๓.ขวดน้ํามีฝาปดขนาด ๑ ลิตร

๔. ถาดพลาสติกขนาดกลางแผน

๕.แผนพลาสติกลูกฟูก 

๖. ถุงทราย 

๗. น้ํา 

๘. น้ําสบู 

๙. ภาพกิจกรรมท่ีตองลดหรือ

เพ่ิมแรงเสียดทาน เชน ภาพ

กระดานลื่น ภาพพ้ืนรองเทา

  

    

 

 

 

 



๓๒๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                      หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                               ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

 

 

จุดประสงคดานความรู 

   อธิบายการใชประโยชน

ของแรงเสียดทานในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ 

 

จุดประสงคดานทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. การสังเกต  

๒. การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

๓. การตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

 

จุดประสงคดานคุณธรรม 

๓.๑ ในการทํากิจกรรมนักเรียนเริ่มสังเกตสิ่งใด (สังเกตการออกแรงเม่ือยกขวดน้ําท่ีมีน้ําอยูเต็มดวยมือท่ี

แหงขางเดียว และมือท่ีจุมน้ําสบู)  

๓.๒ ใชแผนพลาสติกลูกฟูกสําหรับทํากิจกรรมอะไร (ทํากิจกรรมเก่ียวกับแรงเสียดทาน โดยวางแผน

พลาสติกลูกฟูกลงในถาด แลวนําถุงทรายวางลงบนแผนพลาสติก แลวดันแผนพลาสติกลูกฟูกให

เคลื่อนท่ี) 

๓.๓ ขณะดันแผนพลาสติกลูกฟูกใหนักเรียนสังเกตอะไร (สังเกตการออกแรง) 

๓.๕ จากนั้นทําอยางไรตอกับแผนพลาสติกลูกฟูก (ใสน้ําสบูลงในถาดซ่ึงมีแผนพลาสติกลูกฟูกท่ีมีถุงทราย

วางดานบนแลวดันแผนพลาสติกลูกฟูกใหเคลื่อนท่ี สังเกตการออกแรง) 

๔. เม่ือครูแนใจวานักเรียนทํากิจกรรมได จึงใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม และบันทึกผลการทํากิจกรรมลงใน

ใบงาน ๐๑ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน หนา ๑๔๓ 

๕. ครูอาจสุมนักเรียนนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

๖. ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมของแตละกลุม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๖.๑ เม่ือยกขวดดวยมือท่ีแหง ยกข้ึนไดงายหรือยาก ตองออกแรงมากหรือนอยในการยก (ยกไดงาย ออก

แรงนอย)  

๖.๒ เม่ือจุมมือในน้ําผสมน้ําสบู แลวยกขวดจะยกไดงายหรือยากกวาเดิม ตองออกแรงมากหรือนอย

กวาเดิม (ยากกวาเดิม ตองออกแรงมากกวาเดิม) 

๖.๓ เม่ือดันถุงทรายบนแผนพลาสติกในถาดท่ีแหงจะดันไดงายหรือยาก ตองออกแรงมากหรือนอย (ดันได

ยาก ตองออกแรงมาก)  

ภาระงาน / ช้ินงาน 

๑. การตอบคําถามแบบฝกหัด 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการทํา

กิจกรรม 

๓.  สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

 

วิธีการประเมิน 

๑. การตอบคําถามในใบกิจกรรม 

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

๓. สังเกตดานคุณธรรมขณะทํา

กิจกรรม 

 

 

 

 



๓๒๒ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                      หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                               ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือ

ในการทํางานกลุมรวมกัน 

๒. มีวินัย   

๓. มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน  

 

 

 

๖.๔ เม่ือดันถุงทรายบนแผนพลาสติกในถาดท่ีใสน้ําสบูจะดันไดงายหรือยาก ตองออกแรงมากหรือนอย 

(ดันไดงายข้ึน  ออกแรงนอยลง) 

๖.๕ น้ําสบูชวยเพ่ิมหรือลดแรงเสียดทาน (ลดแรงเสียดทาน) 

๖.๖  กิจกรรมใดเม่ือลดแรงเสียดทานแลว ทําใหทํากิจกรรมไดยากข้ึน หรือออกแรงมากข้ึน (การยกขวด) 

๖.๗  กิจกรรมใดเม่ือลดแรงเสียดทานแลว ทําใหทํากิจกรรมไดงายข้ึน หรือออกแรงนอยลง (การดันแผน

พลาสติกลูกฟูกไปบนถาด) 

๖.๘  การทํากิจกรรมตาง ๆ ตองอาศัยแรงเสียดทานหรือไม อยางไร (ข้ึนอยูกับแตละกิจกรรมบางกิจกรรม

ตองเพ่ิมแรงเสียดทานเพ่ือใหทํากิจกรรมไดงายข้ึน แตกิจกรรมบางอยางถาลดแรงเสียดทานจะทําให

ทํากิจกรรมไดงายข้ึน) 

ข้ันสรุป (๕ นาที) 

๗. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา การเพ่ิมหรือลดแรงเสียดทานสามารถนําไปใชใหเปน

ประโยชนได กิจกรรมบางอยางจําเปนตองเพ่ิมแรงเสียดทานใหมากข้ึน เพ่ือใหทํากิจกรรมงายข้ึน แต

กิจกรรมบางจําเปนตองลดแรงเสียดทาน เพ่ือใหใชแรงนอยลง 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

ขั้นนํา (๕ นาที) 

๘. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางกิจกรรมท่ีลดและเพ่ิมแรงเสียดทาน แลวครูจดคําตอบไวบนกระดาน 

 

 

เกณฑการประเมิน 

  ๑. การตอบคําถามในใบ

กิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๒. มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขณะทํากิจกรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะดานคุณธรรม 

- มากกวา ๘๐ % ได ๓ คะแนน 

- ๕๐% - ๗๙ % ได ๒ คะแนน 

- ต่ํากวา ๕๐%   ได ๑  คะแนน 

 

 



๓๒๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                      หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                               ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ข้ันสอน (๔๕ นาที)   

๙. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนผลการทํากิจกรรมในตาราง ๑ และตาราง ๒ หนา ๑๔๓ จากนั้นใหนักเรียน

ตอบคําถามหลังจากทํากิจกรรม หนา ๑๔๔-๑๔๕ 

๑๐. ครูเตรียมบัตรภาพกิจกรรมตาง ๆ ประมาณ ๖ ภาพ เชน ภาพลักษณะรองหยักของฝาขวดน้ํา การเลน

กระดานลื่น การสีไวโอลิน พ้ืนรองเทา การใชน้ํามันหลอลื่นโซจักรยาน การใชแผนยางกันลื่นในหองน้ํา 

หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีท้ังลดและเพ่ิมแรงเสียดทาน แลวใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันจัดกลุมภาพกิจกรรมใดท่ีใช

ประโยชนของการเพ่ิมหรือลดแรงเสียดทาน แลวออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

๑๑. ครแูละนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมของแตละกลุม โดยใชแนวคําถามดังนี้ 

๑๑.๑ ภาพกิจกรรมใดท่ีเพ่ิมแรงเสียดทานแลวจะทํากิจกรรมไดงายข้ึน อยางไร (เชน ฝาขวดน้ําท่ีไมเรียบ 

ทําใหจับเพ่ือเปดฝาไดงาย การสีไวโอลิน เสียงท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากแรงเสียดทานระหวางคันชัก

และสายไวโอลิน ทําใหสายไวโอลินเกิดการสั่นและเกิดเสียง พ้ืนรองเทาท่ีมีรอยเพ่ือไมใหลื่นเวลา

เดินท่ีพ้ืนเรียบ การใชแผนยางกันลื่นในหองน้ําทําใหเดินบนพ้ืนไมลื่นงาย) 

๑๑.๒ ภาพกิจกรรมใดท่ีเม่ือลดแรงเสียดทานแลว จะทํากิจกรรมไดงายข้ึน อยางไร (เชน การเลน

กระดานลื่น โดยทําใหพ้ืนกระดานเรียบจะไดลื่นลงมาไดงาย การใชน้ํามันหลอลื่นโซจักรยาน ทํา

ใหโซจักรยานหมุนไดคลองข้ึน) 

 

 

 



๓๒๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓ การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ แรง                      หนวยยอยท่ี ๑ แรง                        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                รายวิชาวิทยาศาสตร                                               ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕   

ข้ันสรุป (๑๐ นาที) 

๑๒. นักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปไดวา การเพ่ิมหรือลดแรงเสียดทานสามารถนําไปใชใหเปน

ประโยชนได กิจกรรมบางอยางจําเปนตองเพ่ิมแรงเสียดทานใหมากข้ึน เพ่ือใหทํากิจกรรมงายข้ึน แต

กิจกรรมบางจําเปนตองลดแรงเสียดทาน เพ่ือใหใชแรงนอยลง  

๑๓. นักเรียนทําใบงาน ๐๒ แบบฝกหัด เรื่องการใชประโยชนจากแรงเสียดทาน หนา ๑๔๖-๑๔๗  

 

 
 

 
๑  

 



๓๒๕ 
 

แบบประเมินดานคุณธรรม 

       แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

 

ช่ือผูประเมิน/กลุมประเมิน…………………………………………………………………………….……………………… 

ช่ือกลุมรับกาประเมิน…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครั้งท่ี…………………….. วัน ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……………..…...….…… 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี 
B๐Bลักษณะ/พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได 

เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม

รวมกัน 

   

๒. มีวินัย    

๓. มีความมุงม่ันในการทํางาน                                                                                             

 

                                                                        รวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด  = …………… คะแนน 

 

คุณลักษณะตามจุดประสงคดานคุณธรรม 

-   มากกวา  ๘๐ %    ได  ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได  ๒  คะแนน 

-   ต่ํากวา  ๕๐  %     ได  ๑  คะแนน 
 

 
 

 

 

 

 



๓๒๖ 
 

แบบประเมินดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑.๓  การใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ส่ิงท่ีประเมิน คะแนน 

การสังเกต  

การลงความเห็นจากขอมูล  

การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

รวมคะแนน  

 

เกณฑการประเมิน 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต  สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

การออกแรงยกขวดน้ําและ

การดันแผนพลาสติกได ดวย

ตน เอง  โ ดย ไม เ พ่ิ มความ

คิดเห็น  

สามารถใชประสาทสัมผัสใน

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

การออกแรงยกขวดน้ําและ

การดันแผนพลาสติกได โดย

การช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน  

ไมสามารถใชประสาทสัมผัส

ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล

เก่ียวกับการออกแรงยกขวด

น้ําและการดันแผนพลาสติก

ได  แมจะไดรับคําแนะนํา

จากครูหรือผูอ่ืน 

การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

สามารถเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับการออกแรงยกขวด

น้ําและการดันแผนพลาสติก

วาออกแรงงายหรือยากได

อยางมีเหตุผล จากความรู

หรือประสบการณเดิมได ดวย

ตนเอง 

ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม เ ติ ม ค ว า ม

คิดเห็นเก่ียวกับการออกแรง

ยกขวดน้ําและการดันแผน

พลาสติกวาออกแรงงายหรือ

ยากไดอยางมีเหตุผล  จาก

ความรูหรือประสบการณเดิม 

โดยอาศัยคําแนะนําของครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเก่ียวกับการออกแรง

ยกขวดน้ําและการดันแผน

พลาสติกวาออกแรงงายหรือ

ยากไดอยางมีเหตุผล  แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 



๓๒๗ 
 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช  (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

 

สามารถตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุปจากการทํา

กิ จกร รม ได ว า  ในการ ทํ า

กิ จ ก ร ร ม บ า ง อ ย า ง ต อ ง                 

การเพ่ิมหรือลดแรงเสียดทาน

เพ่ือใหทํากิจกรรมนั้น ๆ ได

งายข้ึนและไดประโยชนมาก

ข้ึน ดวยตนเอง 

สามารถตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุปจากการทํา

กิจกรรมไดว า  ในการทํา

กิจกรรมบางอยางตองอาศัย                 

การเพ่ิมหรือลดแรงเสียด

ทาน เ พ่ื อ ให ทํ า กิ จ ก ร รม    

นั้ น  ๆ  ได ง า ย ข้ึนและ ได

ประโยชนมากข้ึน โดยการ

ช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุปจาก

การทํากิจกรรมไดวา ในการ

ทํากิจกรรมบางอยางตอง

อาศัยการเพ่ิมหรือลดแรง

เสียดทานเพ่ือใหทํากิจกรรม

นั้ น  ๆ  ได ง า ย ข้ึนและ ได

ประโยชนมาก ข้ึน  แมจะ

ไดรับคําแนะนําจากครูหรือ

ผูอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๓๒๙ 
 

 

ออกแรงนอย 

ออกแรงมาก 

ออกแรงมาก 

ออกแรงนอย 



๓๓๐ 
 

 

เม่ือใชมือจุมน้ําสบูแลวยกขวดน้ําตองออกแรงมากกวาเม่ือใชมือแหงยกขวดน้ํา 

เพราะน้ําสบูทําใหมือล่ืน จึงตองออกแรงจับขวดน้ํามากกวา 

เม่ือใชน้ําสบูเทลงในถาด ตองออกแรงในการดันใหแผนพลาสติกเคล่ือนท่ีนอยกวา

เม่ือถาดแหง เพราะน้ําสบูทําใหถาดล่ืน จึงออกแรงในการดันแผนพลาสติกนอยลง 

น้ําสบูมีผลทําใหแรงเสียดทานลดลง 

การยกขวดน้ําท้ังท่ีมือแหงตองอาศัยแรงเสียดทานเพ่ือใหยกขวดไดงายข้ึน 

สวนการยกขวดน้ําท้ังท่ีมือเปยกน้ําสบูไมตองอาศัยแรงเสียดทาน  



๓๓๑ 
 

 

ในการทํากิจกรรมบางอยางตองอาศัยแรงเสียดทาน การทํากิจกรรมบางอยางไม

ตองอาศัยแรงเสียดทาน  

 

การดันแผนพลาสติกลูกฟูกท่ีมีน้ําสบูเปนการลดแรงเสียดทาน เพ่ือใหดันแผน

พลาสติกลูกฟูกเคล่ือนท่ีในถาดไดงายข้ึน 

 



๓๓๒ 
 

 

 

 

 

 

น้ําสบูชวยทําใหล่ืน จึงทําใหถอดแหวนออกไดงายข้ึน 

ยางมีพ้ืนผิวท่ีฝด ชวยใหเดินไมล่ืนงายบนพ้ืน 

การใชผารองชวยทําใหพ้ืนผิวเรียบ ล่ืนข้ึน จึงลาก

ของหนักไดงายข้ึน 

วัสดุผิวเรียบ ทําใหคนไถลลงมาจากกระดาน

ล่ืนไดงาย 



๓๓๓ 
 

 

 

การใชแผนยางปูรองผาเช็ดเทาในหองน้ําเปนการเลือกพ้ืนผิววัสดุท่ีชวยเพ่ิม

แรงเสียดทาน ทําใหไมล่ืนขณะเช็ดเทา ซ่ึงเปนหลักการเพ่ิมแรงเสียดทาน

เชนเดียวกันการเปดฝาขวดเกลียว ทําใหเปดฝาขวดน้ําไดงายข้ึน 

รองหยักดานขางทําใหพ้ืนผิวขรุขระมากข้ึน 

จึงเปดขวดไดงายข้ึน 



๓๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ 

ดาว 



๓๓๕ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ 
ดาว (จ านวน ๖ ชั่วโมง) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว ๓.๑   

เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 
ตัวช้ีวัด 

ว. ๓.๑ ป. ๕/๑  เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง  
ว. ๓.๑ ป.๕/๒   ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 

และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 

 

ล าดับการน าเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว 
 

ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้ามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
 

ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ 

 

ดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบ       

ดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา   

 

การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต 

 

กลุ่มดาวฤกษต์่าง ๆ ที่ปรากฏในท้องฟ้า แต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์เรียงกันที่ต าแหน่งคงท่ีและมีเส้นทางการขึ้น 

และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏต าแหน่งเดิม 

 

การสังเกตต าแหน่งและการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์  สามารถท าได้โดยใช้แผนที่ดาว ซ่ึง

ระบุมุมทิศและมุมเงยของกลุ่มดาวนั้นปรากฏ และแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ บนท้องฟ้า

ในรอบปี 

 
ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวบนท้องฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๓๓๗ 

 

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑.๒ 

(การขึ้นและตกของดาว)  

(๔ ช่ัวโมง) 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑.๑ 

(ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์)  

(๒ ช่ัวโมง) 
 

 

หน่วยย่อยท่ี ๑ 

(ดาว การขึ้นและตกของดาว)  



๓๓๘ 

 

 

 

 

 

 

หน่วยย่อยที่ ๑  

ดาว การขึ้นและตกของดาว 
 

 

 

 

 

 

 



๓๓๙ 

 

 
หน่วยย่อยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว 

        หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗                                      ชื่อหน่วย  ดาว 
       จ านวนเวลาเรียน  ๖ ชั่วโมง                                      จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๒ แผน 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระส าคัญของหน่วย 
ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้ามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดาวบนท้องฟ้าส่วน

ใหญ่เป็นดาวฤกษ์ มนุษย์ใช้จินตนาการท าให้มองเห็นกลุ่มของดาวฤกษ์เป็นรูปร่างต่าง ๆ กลุ่มดาวเหล่านั้นมี

รูปร่างคงที่และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน และปรากฏในต าแหน่งเดิม แผนที่ดาวเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตต าแหน่งและการข้ึนและตกของกลุ่มดาว 

มาตรฐานและตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ว. ๓.๑   

เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 
ตัวช้ีวัด 

ว. ๓.๑ ป. ๕/๑   เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง  
ว. ๓.๑ ป.๕/๒   ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 

และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษบ์นท้องฟ้าในรอบปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๐ 

 

ล าดับการน าเสนอแนวคิดหลักของหน่วยย่อยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว 
 

ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้ามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
 

ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ 

 

ดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบ       

ดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา   

 

การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต 

 

กลุ่มดาวฤกษต์่าง ๆ ที่ปรากฏในท้องฟ้า แต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์เรียงกันที่ต าแหน่งคงท่ีและมีเส้นทางการขึ้น 

และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏต าแหน่งเดิม 

 

การสังเกตต าแหน่งและการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์  สามารถท าได้โดยใช้แผนที่ดาว ซ่ึง

ระบุมุมทิศและมุมเงยของกลุ่มดาวนั้นปรากฏ และแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ บนท้องฟ้า

ในรอบปี 

 
ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวบนท้องฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๑ 

 

โครงสร้างของหน่วยย่อยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยย่อย จ านวนแผน ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ 
ดาว 

หน่วยย่อยที่ ๑  
ดาว การขึ้นและ
ตกของดาว 

๒ 
 
 

๑.๑ ดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์ 

๒ 

๑.๒ การข้ึนและตกของ

ดาวและการใช้แผนที่ดาว 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๒ 

 

ค าชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์                              เวลา  ๒  ชั่วโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  สาระส าคัญของแผน 
ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้ามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
๒.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการน าไปใช้ (ให้ระบุสิ่งท่ีต้องการเน้นหรือข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า) 

ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
 ๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา  

ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณท่ีอยู่นอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ์ และ
ดาวเคราะห์  ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง จึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง แต่
สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา 

๒.๒  จุดประสงค์การเรียนรู้ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม) (ถ้ามี) 

จุดประสงค์ด้านความรู้ 
      อธิบายความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

จุดประสงค์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
๑. การสังเกต 
๒. การลงความเห็นจากข้อมูล 
๓. การสร้างแบบจ าลอง 
จุดประสงค์ด้านคุณธรรม   
๑. มีความมุ่งมั่นในการท างาน  
๒. ใฝ่เรียนรู้  

     ๓. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการท างานกลุ่มร่วมกัน 
 ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑) การเตรียมตัวของครู นักเรียน (การจัดกลุ่ม) (ถ้ามี) 
    การจัดกลุ่ม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน  

๒) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ของครู นักเรียน (ถ้ามี) 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม คือ  
๒.๑  คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต และดาวน์โหลดโปรแกรมส าหรับการวาดภาพหรือ

การน าเสนองาน เช่น Paint PowerPoint 
๒.๒ ดินสอสี   
๒.๓ กระดาษวาดรูป หรือวัสดุอ่ืน ๆ เพื่อให้นักเรียนใช้ในการออกแบบจ าลองเพ่ืออธิบายการมอง 



๓๔๓ 

 

เห็นและการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
๒.๔ ครดูาวน์โหลดวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องการมองเห็นดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ และ

ดวงจันทร์ได้อย่างไร http://ipst.me/8771 เพ่ือเตรียมตัวในการ 
อธิบายแนวคิดให้นักเรียนเข้าใจ 

 

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียม คือ 

- 

๓) เตรียมใบงาน ใบความรู้ (ถ้ามี) 

 ๓.๑  ใบงาน ๐๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

 ๓.๒ ใบความรู้เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์  

๓.๓  ใบงาน ๐๒ แบบฝึกหัด เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถ้ามี) 
๑) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.๑ สังเกตการตอบค าถามในชั้นเรียน 
๑.๒ การตอบค าถามในแบบฝึกหัด 
๑.๓ สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม 
๑.๔ สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะท ากิจกรรม 

 ๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์  
๒.๑  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 

   ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน  แล้วใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
-   มากกว่า  ๘๐ %          ได้   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได้   ๒  คะแนน 

-   ต่ ากว่า  ๕๐  %    ได้   ๑  คะแนน 

๒.๒  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ (ดังแนบ)  แล้วน าคะแนนมารวมกัน แล้วใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 

-   มากกว่า  ๘๐ %          ได้   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได้   ๒  คะแนน 

-   ต่ ากว่า  ๕๐  %    ได้   ๑  คะแนน 

๒.๓  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคุณธรรม     
สังเกตคุณลักษณะด้านคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม (ดังแนบ) แล้วน าคะแนน

มารวมกัน แล้วใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 

http://ipst.me/8771


๓๔๔ 

 

-   มากกว่า  ๘๐ %          ได้   ๓  คะแนน 

-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได้   ๒  คะแนน 

-   ต่ ากว่า  ๕๐  %    ได้   ๑  คะแนน 

๓) การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน 
  ท าแบบฝึกหัดในใบงานหลังเรียน 

 
๓. อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ............................................. 
....................................................................................................................................................................... ... 



๓๔๕ 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว          เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์                  เวลา  ๒  ชั่วโมง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

 

 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า  ตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับดาว  และทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้า 

ขั้นสอน 
 ร่วมกันท ากิจกรรมที่ ๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เป็นอย่างไร 

 ท าใบงาน ๐๑  ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์                                

ขั้นสรุป  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

 ท าใบงาน ๐๒ แบบฝึกหัด เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

วัดและประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบค าถาม 

 ประเมินจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 



๓๔๖ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                             หน่วยย่อยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว                                                เวลา   ๒   ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
ขอบเขตเนื้อหา 
      ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้า
อยู่ในอวกาศซึ่งเป็น บริเวณท่ี
อยู่นอกบรรยากาศของโลก  
มีทั้งดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์  
ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง 
จึงสามารถมองเห็นได้ ส่วน
ดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิด
แสง แต่สามารถมองเห็นได้
เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์
ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา 
 
จุดประสงค์ด้านความรู้ 
อธิบายความแตกต่างของ  
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้   (๒ ชั่วโมง) 
ชั่วโมงที่ ๑ 
ขั้นน า (๕ นาที) 
๑. ครทูบทวนความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนเกี่ยวกับดาวในท้องฟ้า  โดยใช้ค าถามว่า ดาวบนท้องฟ้าที่นักเรียน

รู้จักมีอะไรบ้าง (ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวดวงอ่ืน ๆ)  
๒. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้า โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ดาวฤกษ์ท่ีรู้จักมีอะไรบ้าง และมีลักษณะอย่างไร  
 ๒.๒ ดาวเคราะห์ที่รู้จักมีอะไรบ้าง และมีลักษณะอย่างไร  
 ๒.๓ เรามองเห็นดาวฤกษ์ได้อย่างไร  
 ๒.๔ เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้อย่างไร  
     นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง และครูเขียนค าตอบไว้บนกระดาน 
ขั้นสอน (๕๐ นาที) 
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบกิจกรรมที่ ๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เป็นอย่างไร หน้า ๑๕๑ โดยครูให้

นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์  จากนั้นครูใช้ค าถามในการอภิปราย 
    ๓.๑  กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร  (ความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์) 
    ๓.๒  นักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีการใด (สร้างแบบจ าลอง) 
    ๓.๓  เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์) 

สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
๑. คอมพิวเตอร์            

สมาร์ตโฟนหรือแทปเล็ต 
๒. ดินสอสี 
 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
๑. การบันทึกผลการท า

กิจกรรม 
ในใบกิจกรรม 

  ๒. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
 
วิธีการประเมิน 
๑. การตอบค าถามใน

แบบฝึกหัด 
๒. สังเกตทักษะกระบวนการ   

ทางวิทยาศาสตร์ในการท า
กิจกรรม 



๓๔๗ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                             หน่วยย่อยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว                                                เวลา   ๒   ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
จุดประสงค์ด้านทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๑. การสังเกต 
๒. การลงความเห็นจากข้อมูล 
๓. การสร้างแบบจ าลอง 
 
จุดประสงค์ด้านคุณธรรม 
 ๑. มีความมุ่งมั่นในการ

ท างาน  
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มีความสามัคคี ช่วยเหลือ

ในการท างานกลุ่มร่วมกัน 

๔. นักเรียนอ่านวิธีการท ากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ ๑ ข้อ ๑-๓ หน้า ๑๕๑ จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท ากิจกรรมจนแน่ใจว่านักเรียนท าได้ 

๕. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันวาดรูปเพื่อแสดงความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ตามความเข้าใจลง
ในใบงาน ๐๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ หน้า ๑๕๒ 

๖. ครูสุ่มนักเรียนน าเสนอรูปของนักเรียน และตรวจสอบแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียน และชักชวน
นักเรียนหาค าตอบที่ถูกต้องจากการอ่านใบความรู้เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ หน้า ๑๕๓-๑๕๔ 

๗. ครูชวนนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดแสงและการมองเห็นวัตถุ และสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านใบ
ความรู้ โดยใช้ค าถามดังนี้ 
๗.๑  ในห้องเรียนมีสิ่งใดบ้างที่เป็นแหล่งก าเนิดแสง อะไรบ้างที่ไม่เป็นแหล่งก าเนิดแสง (ค าตอบขึ้นอยู่กับ

สิ่งของในห้องเรียน เช่น สิ่งที่เป็นแหล่งก าเนิดแสง คือ หลอดไฟ โคมไฟ ไฟฉายที่เปิดไฟ สิ่งที่ไม่เป็น
แหล่งก าเนิดแสง คือ โต๊ะเรียน ม้านั่ง สมุด ดินสอ)  

๗.๒  เรามองเห็นวัตถุท่ีเป็นแหล่งก าเนิดแสงได้อย่างไร (แสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งก าเนิดแสงเดินทางเข้าสู่
ตาเรา)  

๗.๓  เรามองเห็นวัตถุท่ีไม่เป็นแหล่งก าเนิดแสงได้อย่างไร (แสงจากแหล่งก าเนิดแสงตกกระทบวัตถุแล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตาเรา)  

    ๗.๔ ดาวฤกษเ์ป็นแหล่งก าเนิดแสงหรือไม่ อย่างไร (เป็นแหล่งก าเนิดแสง เพราะมีแสงในตัวเอง ท าให้เรา
มองเห็นดาวบนท้องฟ้าเป็นแสงระยิบระยับ) 

     ๗.๕ เรามองเห็นดาวฤกษ์ได้อย่างไร (แสงจากดาวฤกษ์เข้าสู่ตาเราโดยตรง) 

๓. สังเกตด้านคุณธรรมขณะท า
กิจกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
๑. การตอบค าถามใน

แบบฝึกหัดได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

-   มากกว่า  ๘๐ %   ได้   ๓  คะแนน 
-   ๕๐ %  -  ๗๙  %  ได้  ๒  คะแนน 
-   ต่ ากว่า  ๕๐  %    ได้  ๑  คะแนน 
๒.  มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขณะท ากิจกรรม 
-   มากกว่า  ๘๐ %   ได้ ๓  คะแนน 
-   ๕๐ %  -  ๗๙  % ได้ ๒  คะแนน 
-   ต่ ากว่า  ๕๐  %   ได้  ๑  คะแนน 

๓. มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม 
-   มากกว่า  ๘๐ %   ได้  ๓  คะแนน 
-   ๕๐ %  -  ๗๙  % ได้  ๒  คะแนน 
-   ต่ ากว่า  ๕๐  %   ได้  ๑  คะแนน 



๓๔๘ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                             หน่วยย่อยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว                                                เวลา   ๒   ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
  ๗.๖ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ เพราะเหตุใด (เป็นดาวฤกษ์เพราะมีแสงในตัวเอง) 
  ๗.๗ ดาวเคราะห์และดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไร (ไม่มีแสงในตัวเอง แสงนิ่งไม่กระพริบ) 

๗.๘ เรามองเห็นดาวเคราะห์และดวงจันทร์ได้อย่างไร (แสงจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบดาวเคราะห์และ
ดวงจันทร์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา) 

๗.๙ ท าไมจึงเรียกดาวเคราะห์ว่าดาวพเนจร (เพราะดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา
ต่างกัน ท าให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงไป) 

     ๗.๑๐ ท าไมจึงเรียกดาวฤกษ์ว่าดาวประจ าที่ (เพราะดาวฤกษ์อยู่ไกลจากโลกมาก เมื่อมองจากโลกไปจึง
เหมือนไม่เคลื่อนที่) 

๘. นักเรียนร่วมกันออกแบบจ าลอง เพ่ืออธิบายการมองเห็นและการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
บันทึกร่างแบบจ าลองพร้อมอุปกรณ์ท่ีใช้แทน ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์และอ่ืน ๆ  

๙. ครูอาจให้นักเรียนน าเสนอร่างแบบจ าลอง เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้และความถูกต้อง จากนั้นให้
นักเรียนแบ่งหน้าที่เพ่ือเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท าแบบจ าลองในชั่วโมงต่อไป ถ้านักเรียนคิดไม่ได้ครูอาจ
แนะน าโดยให้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ วัตถุทรงกลมขนาดเล็ก กล่องมีฝาปิด ไฟฉายขนาดใหญ่ ไฟฉายขนาดเล็ก 
แล้วลองให้นักเรียนออกแบบจ าลองจากอุปกรณ์ท่ีก าหนดให้ 

ขั้นสรุป (๕ นาที) 
๑๐. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปไดว้่า เรามองเห็นดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์อ่ืน ๆ ได้ เพราะดวง

อาทิตย์และดาวฤกษ์อ่ืน ๆ มีแสงในตัวเองจึงเป็นแหล่งก าเนิดแสง สามารถส่องแสงเข้าสู่ตาเราโดยตรง  

 



๓๔๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                             หน่วยย่อยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว                                                เวลา   ๒   ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
ส่วนดาวเคราะห์เป็นดาวไม่มีแสงในตัวเอง ต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อน
เข้าสู่ตาเรา เราจึงจะมองเห็นดาวเคราะห์ได้ 

ชั่วโมงที่ ๒ 
ขั้นน า (๕ นาที) 
๑๑. ครทูบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับการมองเห็นและการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และดาว

เคราะห์ หากนักเรียนยังเข้าใจไม่ถูกต้อง ครูต้องแก้ไขให้ถูกต้อง 
ขั้นสอน (๔๕ นาที) 
๑๒. นักเรียนอ่านวิธีท ากิจกรรม  ในใบกิจกรรมที่ ๑ ข้อ ๔ – ๕ หน้า ๑๕๑  จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจ

ขั้นตอนการท ากิจกรรมจนแน่ใจว่านักเรียนท าได้ 
๑๓. นักเรียนท าแบบจ าลองตามท่ีออกแบบไว้ แล้วเตรียมน าเสนอ 
๑๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอการมองเห็นและการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ และอภิปรายใน

หัวข้อต่อไปนี้  
๑๔.๑ วัตถุท่ีใช้แทนดวงอาทิตย์คืออะไร ท าไมถึงใช้แทนดวงอาทิตย์ (แนวค าตอบ เช่น ไฟฉายขนาดใหญ่

เพราะมีแสงสว่างในตัวเอง) 
๑๔.๒ วัตถุ...............(ท่ีนักเรียนเลือก) ใช้แทนอะไร เพราะเหตุใด (ใช้..........แทนดาวเคราะห์ หรือดวง

จันทร์ เพราะไม่มีแสงในตัวเอง) 



๓๕๐ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                             หน่วยย่อยที่ ๑ ดาว การขึ้นและตกของดาว                                                เวลา   ๒   ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                  รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
๑๔.๓ วัตถุอะไรที่นักเรียนเลือกใช้แทนดาวฤกษ์ เพราะอะไร (ตอบตามกิจกรรมที่นักเรียนออกแบบ เช่น 

ไฟฉายขนาดเล็ก เพราะมีแสงในตัวเอง) 
๑๔.๔ เรามองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (มองเห็นแตกต่างกัน เราสามารถ

มองเห็นดาวฤกษ์ได้ แต่ดาวเคราะห์เราจะมองไม่เห็นถ้าไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์มาตกกระทบแล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตาเรา) 

๑๔.๕ ในวันและเวลาเดิมของแต่ละคืน เราจะมองเห็นต าแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์บนท้องฟ้า
เปลี่ยนไปหรือไม่ เพราะเหตุใด (ในวันและเวลาเดิมของแต่ละคืน ต าแหน่งของดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์เปลี่ยนแปลงต าแหน่งไปจากเดิม เพราะการหมุนรอบตัวเองของโลก) 

๑๕.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความรู้ที่ได้กับรูปที่วาดไว้ในข้อ ๑ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร 

๑๖. นักเรียนตอบค าถามหลังจากท ากิจกรรม หน้า ๑๕๖-๑๕๗       
ขั้นสรุป (๑๐ นาที) 
๑๗. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปให้ได้อีกครั้งว่า ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง 

สามารถส่องแสงเข้าสู่ตาเรา เราจึงมองเห็น ดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง ไม่มีแสงใน
ตัวเอง แต่เราสามารถมองเห็นได้เพราะดวงจันทร์และดาวเคราะห์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์หรือดาว
ฤกษ์เข้าสู่ตาเรา ดาวเคราะห์เป็นดาวพเนจร ส่วนดาวฤกษ์เป็นดาวประจ าที่ 

๑๘. นักเรียนท าใบงาน ๐๒ แบบฝึกหัด เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ หน้า ๑๕๘ 
 



๓๕๑ 

 

แบบประเมินด้านคุณธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑  ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
 

ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อกลุ่มรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครั้งท่ี………………….... วัน ……………..……... เดอืน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………...........…… 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

ที ่ ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนที่ได้ 
เกิด = ๑ ไม่เกิด = ๐ 

๑. มีความมุ่งมั่นในการท างาน                                                                                             
๒. ใฝ่เรียนรู้    
๓. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม

ร่วมกัน 
   

 

 รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด  = …………… คะแนน 
 
 
คุณลักษณะตามจุดประสงค์ด้านคุณธรรม 
-   มากกว่า  ๘๐ %     ได้   ๓  คะแนน 
-   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได้   ๒  คะแนน 
-   ต่ ากว่า  ๕๐  %      ได้   ๑  คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 



๓๕๒ 

 

แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑  ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

 
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 

๓ หมายถึง ดี    ๒ หมายถึง  พอใช้    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
การสังเกต  
การลงความเห็นจากข้อมูล  
การสร้างแบบจ าลอง  

รวมคะแนน  
 

เกณฑก์ารประเมิน 

ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช ้(๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต สามารถใช้ประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการมองเห็นแสงจาก

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จาก

แบบจ าลองด้วยตนเอง โดย

ไม่เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

 

สามารถใช้ประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการมองเห็นแสงจาก

ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จาก

แบบจ าลอง โดยการชี้แนะ

ของครูหรือผู้อ่ืน 

 

ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของสิ่งที่

เกิดข้ึนเกี่ยวกับการมองเห็น

แสงจากดาวเคราะห์และ

ดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง  

แม้จะได้รับค าแนะน าจากครู

หรือผู้อื่น 

การลงความเห็น

จากข้อมูล 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า มองเห็นดาว
เคราะห์ได้ เพราะดาวเคราะห์
ได้รับแสงจากดวงทิตย์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตาเรา ส่วนดวง
อาทิตย์หรือดาวฤกษ์ส่องแสง

สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้ว่า มองเห็นดาว

เคราะห์ได้ เพราะดาวเคราะห์

ได้รับแสงจากดวงทิตย์แล้ว

สะท้อนเข้าสู่ตาเรา ส่วนดวง

อาทิตย์หรือดาวฤกษ์ส่องแสง

ไม่สามารถลงความเห็นจาก

ข้อมูลได้ว่า มองเห็นดาว

เคราะห์ได้ เพราะดาว

เคราะห์ได้รับแสงจากดวง

ทิตย์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา 

ส่วนดวงอาทิตย์หรือดาว



๓๕๓ 

 

ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

ระดับความสามารถ 

ดี (๓) พอใช ้(๒) ควรปรับปรุง (๑) 

เข้าสู่ตาเราโดยตรง  ด้วย
ตนเอง 

เข้าสู่ตาเราโดยตรง โดยการ

ชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

ฤกษ์ส่องแสงเข้าสู่ตาเรา

โดยตรง แม้จะได้รับ

ค าแนะน าจากครูหรือผู้อื่น 

การสร้าง
แบบจ าลอง 

สามารถอธิบายและเชื่อมโยง
สิ่งที่สังเกตเห็นจากการสร้าง
แบบจ าลองเกี่ยวกับการ
มองเห็นและการเคลื่อนที่ของ
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้
ถูกต้อง ด้วยตนเอง 

สามารถอธิบายและเชื่อมโยง
สิ่งที่สังเกตเห็นจากการสร้าง
แบบจ าลองเกี่ยวกับการ
มองเห็นและการเคลื่อนที่ของ
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้
ถูกต้อง โดยการชี้แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

ไม่สามารถอธิบายและ
เชื่อมโยงสิ่งที่สังเกตเห็นจาก
การสร้างแบบจ าลอง
เกี่ยวกับการมองเห็นและ
การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ได้ถูกต้อง 
แม้จะได้รับค าแนะน าจากครู
หรือผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

 
 



๓๕๕ 

 

 

 

 

ดาวฤกษ์ (stars) 

 ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น  ธาตุไฮโดรเจน ดาวฤกษ์ทุกดวง  

มีความเหมือนกันคือ มีพลังงานในตัวเองและเป็นแหล่งก าเนิดธาตุต่าง ๆ เช่น ธาตุฮีเลียม ลิเทียม เบริลเลียม 

ส่วนธาตุที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่จะเกิดจากดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มาก ๆ  

 ดาวฤกษ์เกิดจากการหดตัวของเนบิวลา (Nebula) หรือฝุ่นแก๊สระหว่างดวงดาว (Tnterstellardust) 

เมื่อกลุ่มแก๊สเหล่านี้หดตัวและสะสมมวลมากพอ ก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวส์ชั่นกลายเป็นดาวฤกษ์      

ดาวฤกษ์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มในกาแลคซี กาแลคซีทั้งหมดอยู่ในเอกภพ ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือ    

ดวงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ห่างประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร  

 
 

รูปที่ ๑ ดวงอาทิตย์ 

 

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยถึงปานกลางและอยู่ใกล้โลกที่สุด  เป็นดาวฤกษ์ที่นักดาราศาสตร์

ศึกษามากที่สุด ดวงอาทิตย์เกิดจากการยุบหดตัวหรือรวมตัวของเนบิวลาเมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านปีมาแล้ว 

และจะฉายแสงสว่างอยู่ในสภาพสมดุลเช่นนี้ทุกวันต่อไปอีกประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านปี 

 

จุดจบดาวฤกษ์ 

 ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีมวลต่างกัน จึงมีวิวัฒนาการและจุดจบที่ต่างกัน ซึ่งจุดจบของดาวฤกษ์ แบ่งได้

ออกเป็น ๒ แบบ ตามขนาดมวลของดาวฤกษ์ 

 



๓๕๖ 

 

 ดาวฤกษ์ท่ีมีมวลน้อย  คือมีขนาดเท่าหรือเล็กกว่าดวงอาทิตย์ จะยุบตัวกลายเป็น “ดาวแคระขาว” 

(White Dwarf) ซึ่งในที่สุดจะถึงจุดจบโดยเปลี่ยนเป็น “ดาวแคระด า” (Black Dwarf) 

 

 ดาวฤกษ์ท่ีมีมวลมาก  คือมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์จะมีความสว่างมาก จึงใช้พลังงานในอัตราสูงมาก 

ท าให้มีช่วงชีวิตสั้น และจบชีวิตด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่า “ซูเปอร์โนวา” (Supernova)  เหลือเพียง

ซากแกนกลางของดาว คือ ดาวนิวตรอนที่มีความหนาแน่นสูงมาก หากดาวฤกษ์มีมวลเริ่มต้นมากกว่า ๑๘ เท่า

ของดวงอาทิตย์  เมื่อเกิดการซูเปอร์โนวา  เศษซากดาวที่ตกกลับมายังดาวนิวตรอนจะมีมากพอที่จะท าให้ดาว

นิวตรอนมีมวลเพิ่มข้ึนเกินกว่า ๓ เท่าของมวลดวงอาทิตย์ ความดันภายในไม่อาจต้านทานแรงโน้มถ่วงที่สูงขึ้น

เรื่อย ๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้นดาวนิวตรอนจะยุบตัวลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็น “หลุมด า” (Black Hole) 

 

ดาวเคราะห์ 

 ดาวเคราะห์ คือวัตถุขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ ก่อนคริสต์ทศวรรษ ๑๙๙๐  มีดาวเคราะท่ีเรารู้จัก

เพียง ๙ ดวง (ทั้งหมดอยู่ในระบบสุริยะและในสมัยนั้น นับรวมดาวพลูโต) ปัจจุบันเรารู้จักดาวเคราะห์ใหม่อีก

มากกว่า ๑๐๐ ดวง ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบ คือ โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ 

 ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดในปัจจุบัน  กล่าวว่าดาวเคราะห์ที่ก่อตัวขึ้นจากการยุบตัวลงของ

กลุ่มฝุ่นและแก๊ส  พร้อมๆกับการก่อก าเนิดดวงอาทิตย์ที่ใจกลาง  ดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง  สามารถ

มองเห็นได้เนื่องจากพ้ืนผิวสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะ  มีดาวบริวารโคจร

รอบ ยกเว้นดาวพุธและดาวศุกร์  และสามารถพบระบบวงแหวนได้  ในดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อย่างเช่น      

ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส  และดาวเนปจูน  มีเพียงดาวเสาร์เท่านั้นที่สามารถมองเห็นวงแหวนได้

ชัดเจนด้วยกล้องโทรทรรศน์ 

 

 
 

รูปที่ ๒ ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะ 

 



๓๕๗ 

 

การจ าแนกดาวเคราะห์ 

 ๑  ก าหนดวงโคจรของโลกเป็นหลัก  

  ๑.๑ ดาวเคราะห์ชั้นใน (Interior Planets)  ได้แก่ ดาวพุธ  ดาวศุกร์ 

  ๑.๒ ดาวเคราะห์ชั้นนอก (Superior Planets)  ได้แก่  ดาวอังคาร  ดาวเคราะห์น้อย   

ดาวพฤหัสบด ี ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน 

 ๒. ก าหนดทางโคจรของดาวเคราะห์น้อยเป็นหลัก 

  ๒.๑ ดาวเคราะห์วงใน  (Inner Planets)   ได้แก่ ดาวพุธ  ดาวศุกร์  โลก  และดาวอังคาร 

  ๒.๓ ดาวเคราะห์วงนอก (Outer Planets)  ได้แก่  ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส 

และดาวเนปจูน 

 ๓. พิจารณาส่วนประกอบของดาวเคราะห์เป็นหลัก 

  ๓.๑ ดาวเคราะห์หิน (Terrestrial Planets)  คือดาวเคราะห์เหมือนโลก ได้แก่ ดาวพุธ  ดาว

ศุกร์  ดาวอังคารและโลก 

  ๓.๒ ดาวเคราะห์แก๊ส (Jovian Planets)  คือดาวเคราะห์ที่เหมือนดาวพฤหัสบดี ได้แก่  

ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



๓๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน 



๓๕๙ 

 

นักเรียนบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง 



๓๖๐ 

 

 

นักเรียนออกแบบเองตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 

ไฟฉายกระบอกเล็ก 

วัตถุทรงกลมเช่น ลูกปิงปอง ลูกมะนาว 

                          ไฟฉายใหญ่แทนดวงอาทิตย์  กล่องมีฝาปิดแทนอวกาศ 



๓๖๑ 

 

 

 

     นักเรียนตอบตามแบบจ าลองที่ท าไว้ เช่น ไฟฉายแทนดาวฤกษ์เพราะเป็น   
แหล่งก าเนิดแสง มีแสงในตัวเอง ลูกปิงปองแทนดาวเคราะห์เพราะไม่มีแสง
ในตัวเอง  

     มองเห็นแตกต่างกัน  ดาวฤกษ์เราสามารถมองเห็นได้โดยตรง เพราะมีแสง

ในตัวเอง ดาวเคราะห์เราจะมองไม่เห็น ต้องอาศัยแสงจากดาวฤกษ์มากระทบ

ดาวเคราะห์ก่อน แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา เราจึงมองเห็น 

ในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละคืน เราจะมองต าแหน่งของดาวฤกษ์และ

ดาวเคราะห์บนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไป เพราะการหมุนรอบตัวเองของโลก 



๓๖๒ 

 

     เรามองเห็นดาวฤกษ์ได้ เพราะดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง มีแสงในตัวเอง
สามารถส่องเข้าตาเราได้ ดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเอง แต่เราสามารถมองเห็นได้
เพราะดาวเคราะห์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา  
ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงทิตย์ใช้เวลาแตกต่างกัน ท าให้คนบนโลกเห็นดาว
เคราะห์เปลี่ยนแปลงต าแหน่งได้ในรอบปี แต่ดาวฤกษ์อยู่ไกลจากโลกมาก เม่ือมอง
จากโลกจึงเหมือนดาวฤกษ์ไม่เคลื่อนที่ 



๓๖๓ 

 

 

 
 
 

เป็นดาวฤกษ์ เพราะมีแสงสว่าง และอยู่ประจ าที่   



๓๖๔ 

 

ค าชี้แจงประกอบแผนจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว          เวลา  ๔  ชั่วโมง 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. สาระส าคัญของแผน 
การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง  ๆเกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง  ๆที่ ปรากฏใน

ท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีการเรียงตัวของดาวฤกษ์ในกลุ่มนั้น และมีเส้นทางการขึ้นและตกแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มมีเส้นทางการ
ขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน การสังเกตต าแหน่งและการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์สามารถท าได้โดย
ใช้แผนที่ดาว  
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการน าไปใช้ (ให้ระบุสิ่งที่ต้องการเน้นหรือข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า)  
     ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา  
 กลุ่มดาวฤกษ์ปรากฏบนท้องฟ้ามีลักษณะและมีชื่อเรียกแตกต่างกันเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ 

เช่น กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวหมีใหญ่  กลุ่มดาวค้างคาว  
ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง

ต าแหน่งไปทุกเวลาและทุกวันตามเส้นทาง เมื่อครบรอบ ๑ ปี ดาวนั้นกลับมาปรากฏที่ต าแหน่งเดิม 
แผนที่ดาวเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดูดาว โดยมีการระบุชื่อและต าแหน่งของกลุ่มดาวในเวลาต่าง ๆ 

ของวันและเดือนที่สังเกต และจะระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏบนท้องฟ้า ผู้สังเกตสามารถใช้มือ
ในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า   

๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม) (ถ้ามี) 
จุดประสงค์ด้านความรู ้
อธิบายเกี่ยวกับการข้ึนและตกของกลุ่มดาว โดยใช้แผนที่ดาว 
จุดประสงค์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
๑.  การสังเกต       
๒.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
๓.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
๔.  การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
๕.  การลงความเห็นจากข้อมูล 
๖.  การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

จุดประสงค์ด้านคณุธรรม 
 ๑.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการท างานกลุ่มร่วมกัน 
 ๒.  มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู ้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 



๓๖๕ 

 

๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
๑) การเตรียมตัวของครู นักเรยีน (การจัดกลุ่ม) (ถ้ามี) 

๑.๑  การจัดกลุ่ม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน  
๑.๒  ศึกษาวิธีการใช้แผนที่ดาว เพ่ือการสอนและสามารถให้ค าแนะน านักเรียนได้ 

 ๒)  การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ของครู นักเรียน (ถ้ามี)  
           สิ่งท่ีครูต้องเตรียม คือ  

๒.๑ เตรียมท านิทานเกี่ยวกับกลุ่มดาว เช่น นิทานเรื่อง กลุ่มดาวนายพราน  กลุ่มดาวคนคู่  
กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวค้างคาว  

 ๒.๒ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการดูดาว เช่น  

       -แผนที่ดาว (เฉพาะแผ่นที่ ๒)  ๑ แผ่น/คน 

-เขม็ทิศ    ๑ อัน/กลุ่ม 

       -แผ่นใส     ๔ แผ่น/คน (ถ้าเป็นไปไม่ได้เป็น ๔ แผ่น/กลุ่ม) 

       -ปากกาเคมี (แบบไม่ละลายน้ า)  ๑ ด้าม/คน 

       -เทปใส    ๑ ม้วน/กลุ่ม 

   ๒.๓  ครูเตรียมเรื่องเล่าเรื่องนิทานดาวลูกไก่เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน    

๒.๔  ดูปฏิทินล่วงหน้า เพ่ือก าหนดวันที่จะให้นักเรียนดูดาว โดยวันที่จะสามารถ

สังเกตเห็นกลุ่มดาวได้ชัดเจนจะเป็นช่วง แรม ๑๐ ค่ า – ขึ้น ๕ ค่ า เนื่องจากไม่มีแสง

จากดวงจันทร์มาบดบัง 

๒.๕ ครูเตรียมคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต โดยครูอาจดาวน์โหลดโปรแกรม 

เช่น Stellarium, Celestia หรือโปรแกรมประยุกต์ เช่น Skyview Free, Star 

Chart, Space Journey  ไว้เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 

๒.๖  ครูเตรียมสมาร์ตโฟนเพื่อลงโปรแกรมประยุกต์ AR วิทย์ ป.5 เพ่ือส่องดูเก่ียวกับ

ท้องฟ้า 

๒.๗  ครูอาจศึกษาวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องกลุ่มดาวมีปรากฏการณ์การขึ้น

และตกเป็นอย่างไร       http://ipst.me/9466                                           

 



๓๖๖ 

 

 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม 
             -- 
 ๓) เตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม (ถ้ามี) 

๓.๑  ใบงาน  ๐๑ ต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ 
๓.๒  นิทานเรื่องกลุ่มดาวนายพราน  กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาว

ค้างคาว 
๓.๓  ใบความรู้เรื่องท้องฟ้า 
๓.๔  ใบความรู้เรื่องการใช้แผนที่ดาว 
๓.๕  ใบความรู้เรื่องมุมทิศมุมเงย 
๓.๖  ใบงาน ๐๒ แบบฝึกหัด  เรื่องกลุ่มดาวฤกษ์ในท้องฟ้า 

๒.๔ วัดผลประเมินผล (ถ้ามี) 
๑) วิธีการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.๑  การตอบค าถามในใบกิจกรรม 
๑.๒  สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม 
๑.๓  สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะท ากิจกรรม 

๒) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์  
๒.๑  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 

   ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แล้วใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
 -   มากกว่า  ๘๐ %     ได้   ๓  คะแนน 

 -   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได้   ๒  คะแนน 

 -   ต่ ากว่า  ๕๐  %     ได้   ๑  คะแนน 

๒.๒  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ (ดังแนบ)  แล้วน าคะแนนมารวมกัน แล้วใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 

     -   มากกว่า  ๘๐ %     ได้   ๓  คะแนน 

 -   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได้   ๒  คะแนน 

 -   ต่ ากว่า  ๕๐  %     ได้   ๑  คะแนน 

 ๒.๓  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคุณธรรม     
สังเกตคุณลักษณะด้านคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม (ดังแนบ) แล้วน า

คะแนนมารวมกัน แล้วใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
      -   มากกว่า  ๘๐ %     ได้   ๓  คะแนน 



๓๖๗ 

 

 -   ๕๐ %  -  ๗๙  %   ได้   ๒  คะแนน 

 -   ต่ ากว่า  ๕๐  %     ได้   ๑  คะแนน 

๓) การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบฝึกหัดก่อนเรียน หลังเรียน 
ท าแบบฝึกหัดในใบงานหลังเรียน 

๓. อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................



๓๖๘ 

 

 
  

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑.๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                               เรื่องการขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว                                  เวลา ๔ ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        รายวิชาวิทยาศาสตร์                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า  ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของโลก การหมุนรอบตัวเองของโลก 

ขั้นสอน  ท ากิจกรรมที่ ๑ คืนนี้มีกลุ่มดาวอะไรในท้องฟ้า 

 ท าใบงาน ๐๑ ต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ 

 น าเสนอและอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
ขั้นสรุป  ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการขึ้นตกและตกของกลุ่มดาวโดยใช้แผนที่ดาว        

 ท าใบงาน ๐๒ แบบฝึกหัด  เรื่องกลุ่มดาวฤกษ์ในท้องฟ้า 
การวัดและประเมินผล  ประเมินจากการตอบค าถาม 

 ประเมินจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

 ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
 

 

 



๓๖๙ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
ขอบเขตเนื้อหา 
        กลุ่มดาวฤกษ์ปรากฏ
บนท้องฟ้ามีลักษณะและมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันเกิดจาก
จินตนาการของมนุษย์ เช่น 
กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาว
คนคู่ กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาว
หมีใหญ่  กลุ่มดาวค้างคาว     
        ดาวฤกษ์และกลุ่มดาว
ฤกษ์มีเส้นทางการข้ึนและตก
ตามเส้นทางเดิมทุกคืน โดย
จะมีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งไปทุกเวลาและทุก
วันตามเส้นทาง เมื่อครบรอบ 
๑ ปี กลุ่มดาวนั้นกลับมา
ปรากฏที่ต าแหน่งเดิม 
       แผนที่ดาวเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการดูดาว 

กิจกรรมการเรียนรู้ (๔  ชั่วโมง) 
ชั่วโมงที่ ๑ 
ขั้นน า (๑๐ นาที) 
๑. ครนู าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้อาจเล่าเรื่องนิทานดาวลูกไก่ จากนั้นใช้ค าถามว่า 

๑.๑ กลุ่มดาวลูกไก่มีที่มาว่าอย่างไร (ลูกไก่ตายแล้วไปเกิดไปดาวลูกไก่) 
๑.๒ ในธรรมชาติ กลุ่มดาวลูกไก่เกิดจากลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวใช่หรือไม่ อย่างไร (ไม่ใช่ กลุ่มดาวนี้อยู่

นอกโลก มีลักษณะเป็นดาว ๗ ดวงอยู่ด้วยกันคล้ายเรื่องเล่า) 
๑.๓ ยังมีกลุ่มดาวอะไรอีกบ้าง กลุ่มดาวนั้นมีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามประสบการณ์เดิมของ

ตนเอง) 

ขั้นสอน (๔๕ นาที) 
๒.  ครแูบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน  ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที ่๑ คืนนี้มีกลุ่มดาว

อะไรบ้างในท้องฟ้า หน้า ๑๖๐  ครูให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และจุดประสงค์ และตรวจสอบความ

เข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนในกิจกรรมนี้โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 

    ๒.๑ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การขึ้นและตกของกลุ่มดาวโดยใช้แผนที่ดาว) 
๒.๒ นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
๒.๓ เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายเกี่ยวกับการขึ้นและตกของกลุ่มดาวโดยใช้แผนที่ดาว) 

สื่อ /แหล่งเรียนรู้ 
๑. แผนที่ดาว 
๒. เข็มทิศ  
๓. แผ่นใส  
๔. ปากกาเคมี (แบบไม่ละลายน้ า) 
๕. เทปใส 
๖. คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือ
สมาร์ตโฟน 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 

๑. การบันทึกผลการท ากิจกรรม    
ในใบงาน 

๒. การท าแบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 



๓๗๐ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
โดยมีการระบุชื่อและ
ต าแหน่งของกลุ่มดาวในเวลา
ต่าง ๆ ของวันและเดือนที่
สังเกต  และระบุมุมทิศและ
มุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ
บนท้องฟ้า ผู้สังเกตสามารถ
ใช้มือในการประมาณค่าของ
มุมเงยเมื่อสังเกตดาวใน
ท้องฟ้า   
 
จุดประสงค์ด้านความรู้ 
       อธิบายเกี่ยวกับการข้ึน
และตกของกลุ่มดาว โดยใช้
แผนที่ดาว 
 
จุดประสงค์ด้านทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

๓. จากนั้นครูชวนนักเรียนท ากิจกรรม โดยให้นักเรียนอ่านวิธีท าในใบกิจกรรมที่ ๑  หน้า ๑๖๐  ข้อที่ ๑ 
แล้วตรวจสอบความเข้าใจขั้นตอนการท ากิจกรรม และสร้างข้อตกลงร่วมกับนักเรียนว่าให้นักเรียนอ่าน
แล้วสรุปลักษณะของกลุ่มดาวฤกษ์และท่ีมาของรูปร่างต่าง ๆ ของกลุ่มดาวฤกษ์ โดยอาจให้นักเรียน
บันทึกลงในใบงาน ๐๑ ต าแหน่งและเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ หน้า ๑๗๖-๑๗๗ และ
เตรียมน าเสนอ  

๔. ครูอาจแบ่งให้แต่ละกลุ่มอ่านนิทาน เรื่องกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ หน้า ๑๖๒ – ๑๖๙  ไม่ซ้ ากัน และให้
ออกมาน าเสนอร่วมกันทั้งชั้น 

๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปลักษณะของกลุ่มดาวฤกษ์และที่มาของรูปร่างต่าง ๆ ของกลุ่มดาวฤกษ์ 
และทราบว่ากลุ่มดาวใดขึ้นบนท้องฟ้าก็จะมีกลุ่มดาวอื่นขึ้นตามมา เช่น ถ้าพบกลุ่มดาวสิงโต อีกม่ไกล
จะพบกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสตามมา นอกจากนี้การเรียกชื่อกลุ่มดาวต่าง ๆ นั้นมาจากจินตนาการ ซึ่ง
กลุ่มดาวหนึ่งอาจมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวจระเข้ เป็นกลุ่มดาวเดียวกัน 

ขั้นสรุป (๕ นาที) 
๖. นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า การมองเห็นกลุ่มดาวมีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจากการจินตนาการ

ของมนุษยท์ี่พยายามลากเส้นเชื่อมโยงดาวฤกษ์ดวงที่สว่างและมองเห็นอยู่ใกล้กันเข้าด้วยกัน 
ชั่วโมงที่ ๒ 
ขั้นน า (๕ นาที) 
๗. ครตูรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยอาจใช้ประเด็นค าถาม ดังนี้ 

วิธีการประเมิน 
๑. ประเมินผลจากการตอบค าถาม 
๒. สังเกตทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม 
๓. ประเมินผลจากการท า
แบบฝึกหัด  
๔. สังเกตด้านคุณธรรมขณะท า
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๑ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
๑.  การสังเกต       
๒.  การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับสเปซ 
๓.  การหาความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับเวลา 
๔.  การจัดกระท าและสื่อ

ความหมายข้อมูล 
๕.  การลงความเห็นจากข้อมูล 
๖.  การตีความหมายข้อมูลและ

ลงข้อสรุป 
 
จุดประสงค์ด้านคุณธรรม 
๑. มีความสามัคคี ช่วยเหลือ
ในการท างานกลุ่มร่วมกัน  
๒.  มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 

และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  

  

๗.๑ นักเรียนเคยสังเกตท้องฟ้าหรือไม่ ท้องฟ้ามีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

๗.๒ นักเรียนสามารถสามารถระบุต าแหน่งต่าง ๆ บนท้องฟ้าได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง)  

ขั้นสอน (๕๐ นาที) 
๘.  ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ ๑ คืนนี้มีกลุ่มดาวอะไรบ้างในท้องฟ้า โดยอ่านวิธีท าข้อ ๒ – ๓ หน้า 

๑๖๐ 

๙. นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องท้องฟ้าหน้า ๑๗๐ และเปิด AR เพ่ือเป็นสื่อเสริมเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ท้องฟ้า จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของจุดเหนือศีรษะและเส้นขอบฟ้า  

๑๐. ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค าถามดังนี้ 
๑๐.๑ เส้นขอบฟ้าคืออะไร (เส้นขอบฟ้าคือแนวเส้นที่เราเห็นท้องฟ้าบรรจบกับพ้ืนน้ าหรือพ้ืนดิน)
๑๐.๒ เรามีวิธีการสังเกตเส้นขอบฟ้าอย่างไร (ยื่นแขนออกไปข้างหน้าตามแนวราบ  มองไปตามแนว 
        ปลายแขนให้ไกลสุดซึ่งจะตรงกับเส้นขอบฟ้า แล้วหมุนตัวและมองตามปลายแขนไปยังขอบ

ฟ้าอย่างต่อเนื่องจะเห็นแนวเส้นขอบฟ้า) 
๑๐.๓ เราจะเดินทางไปถึงเส้นขอบฟ้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่ได้ เพราะเส้นขอบฟ้าเป็นเพียง

ต าแหน่งที่สมมติขึ้นจากการมองเห็น) 
๑๐.๔ จุดเหนือศีรษะอยู่บริเวณใด มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร (อยู่บริเวณกลางศีรษะของเรา 

มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดจอมฟ้า) 

เกณฑ์การประเมิน 
๑. การตอบค าถามในใบงานได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง 
-   มากกวา่  ๘๐ %  ได ้ ๓  คะแนน 
-   ๕๐ % - ๗๙  %  ได้   ๒  คะแนน 
-   ต่ ากวา่  ๕๐  %   ได้   ๑  คะแนน 
๒. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขณะท ากิจกรรม 
-   มากกวา่  ๘๐ %  ได ้ ๓  คะแนน 
-   ๕๐ % - ๗๙  %   ได ้ ๒  คะแนน 
-   ต่ ากวา่  ๕๐  %    ได้  ๑  คะแนน 
๓. มีคุณธรรมจริยธรรมขณะท า
กิจกรรม 
-   มากกวา่  ๘๐ %   ได้  ๓  คะแนน 
-   ๕๐ % -  ๗๙  %  ได ้ ๒  คะแนน 
-   ต่ ากวา่  ๕๐  %    ได้  ๑  คะแนน 

 



๓๗๒ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
 ๑๐.๕ เรามีวิธีสังเกตจุดจอมฟ้าอย่างไร (ยกแขนข้ึน ชี้นิ้วขึ้นไปในแนวดิ่ง และมองไปยังปลายนิ้ว) 

๑๐.๖ เราเดินทางไปยังจุดจอมฟ้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่ได้ เพราะจุดจอมฟ้าเป็นเพียงต าแหน่ง
ที่สมมติข้ึนจากการมองเห็น) 

๑๑. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องมุมทิศและมุมเงย หน้า ๑๗๑-๑๗๒ จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
และฝึกการหามุมทิศ  โดยวิธีใช้เข็มทิศ โดยอาจใช้ค าถามดังนี้ 

๑๑.๑ มุมทิศคืออะไร วัดได้อย่างไร (มุมที่ท ากับทิศเหนือโดยวัดจากทิศเหนือไปตามเข็มนาฬิกา วัด
โดยการใช้เข็มทิศ) 

๑๑.๒ อักษร N ในเข็มทิศหมายถึงอะไร (ทิศเหนือ) 
๑๑.๓ นอกจากตัวอักษร N แล้ว ยังมีอักษรใดอีกบ้าง และตัวอีกษรนั้นหมายความว่าอย่างไร (W S 

และ E โดย W หมายถึง ทิศตะวันตก S หมายถึงทิศใต้ E หมายถึงทิศตะวันออก) 
๑๑.๔ ขั้นตอนการใช้เข็มทิศท าอย่างไร (วางเข็มทิศบนพ้ืนราบแล้วหมุนตลับจนหัวลูกศรทับบน

ตัวอักษร N)  
๑๑.๕ ในห้องเรียนของเราทิศเหนืออยู่ทางใด (นักเรียนตอบตามสภาพจริงในห้องเรียน) 

     ครูอาจเพิ่มเติมว่า นักเรียนสามารถใช้ Application ในสมาร์ตโฟนเพื่อหาค่ามุมทิศตามท่ีครู
ก าหนด เช่น ๐ องศา ๑๐๐ องศา หรือ ๓๒๐ องศา จากนั้นครูให้นักเรียนท าอักษร N W S E ไปติดที่
ผนังห้องตามทิศที่หาได้  
๑๒.  ครูตรวจสอบความเข้าใจและฝึกการหามุมเงยโดยอาจใช้ค าถามว่า มุมเงยคืออะไร วัดได้อย่างไร 

(มุมที่ท ากับเส้นขอบฟ้า ซึ่งวัดจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปในแนวดิ่ง การวัดท าได้โดยเหยียดแขนออกไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๓ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
จนสุดแขนในแนวระดับ หลับตาข้างหนึ่ง ใช้ตาอีกข้างหนึ่งเล็งไปยังปลายนิ้วมือ ใช้มือวัดมุมเงยโดย
เริ่มจากเส้นขอบฟ้าต่อขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่เราต้องการทราบค่ามุมเงย 

๑๓.  ครูตรวจสอบการหาค่ามุมทิศ มุมเงย โดยครูก าหนดค่ามุมทิศและมุมเงยให้ เพื่อให้นักเรียนชี้
ต าแหน่งที่มีมุมทิศและมุมเงยตามท่ีครูก าหนด หรือครูอาจก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ให้ แล้วให้
นักเรียนบอกค่ามุมทิศและมุมเงยโดยประมาณ 

ขั้นสรุป (๕ นาที) 
๑๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า เราสมมติท้องฟ้ามีจุดจอมฟ้า เส้นขอบฟ้า และระบุมุมทิศ

และมุมเงยเพ่ือไว้สังเกตกลุ่มดาวทีป่รากฏบนท้องฟ้า โดยผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่า
ของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า   

ชั่วโมงที่ ๓ 
ขั้นน า (๑๐ นาที) 
๑๔. ครนู าเข้าสู่กิจกรรม โดยใช้ค าถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ถ้านักเรียนพบดาวดวงหนึ่งบนท้องฟ้า นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าดาวดวงนั้นชื่ออะไร  
  ๑๔.๒ ถ้านักเรียนอยากบอกให้เพื่อนนักเรียนได้มองเห็นดาวดวงนี้ด้วยนักเรียนจะท าอย่างไร 
 
 
 



๓๗๔ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   

ขั้นสอน (๔๕ นาที) 
๑๕.  ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ ๑ คืนนี้มีกลุ่มดาวอะไรบ้างในท้องฟ้า โดยอ่านวิธีท าข้อ ๔–๘ หน้า 

๑๖๐-๑๖๑  

๑๖. ครูแจกซองแผนที่ดาว (ซองพลาสติกสีด า) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสอดแผ่นกระดาษขนาด A๔ สีขาว
เข้าไป และร่วมกันสังเกต โดยให้นักเรียนหันซองด้านที่เขียนว่า “ด้านทิศเหนือ” จากนั้นครูน า
อภิปรายโดยใช้ค าถามดังนี้ 

  ๑๖.๑ ซองแผนที่ดาวมีลักษณะอย่างไร (มีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมสีด าที่เจาะเป็นช่องตรงกลาง         
คล้ายครึ่งวงกลมไว้ ด้านล่างเป็นฐานคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า) 

      ๑๖.๒ บริเวณท่ีใสไม่มีสี มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม แทนอะไร (ท้องฟ้า) 
 ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า บริเวณนี้คือท้องฟ้าด้านฟ้าเหนือ ซึ่งเมื่อเราออกไปมองท้องฟ้า แล้ว

หันหน้าไปทางทิศเหนือ ยืนกางแขนออกท้ังสองข้าง ครึ่งทรงกลมท้องฟ้าที่อยู่ด้านหน้าตั้งแต่
ปลายแขนด้านหนึ่งผ่านกลางศีรษะของเรามายังปลายแขนอีกข้างหนึ่งก็คือท้องฟ้าด้านทิศ
เหนือ  หากพลิกซองแผนที่ดาวกลับอีกด้านก็จะเป็นครึ่งทรงกลมท้องฟ้าด้านฟ้าใต้ คือเมื่อ
ออกไปมองท้องฟ้า แล้วหันหน้าไปทางทิศใต้ ยืนกางแขนออกทั้งสองข้าง ท้องฟ้าที่อยู่
ตรงหน้าตั้งแต่ปลายแขนด้านหนึ่งผ่านกลางศีรษะของเรามายังปลายแขนอีกข้างหนึ่งก็คือ
ท้องฟ้าด้านทิศใต้ 

 ๑๖.๓ ตัวเลขบนขอบด้านบนของซองแผนที่ดาวคืออะไร (คือ ค่าของมุมเงยที่วัดจากขอบฟ้าขึ้นไป 



๓๗๕ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
           บนท้องฟ้า) 

๑๖.๔ จุดเหนือศีรษะอยู่บริเวณใดในท้องฟ้า (กลางศีรษะผู้สังเกตซึ่งเป็นมุมเงยที่ ๙๐ องศา) 
๑๖.๕ ตัวเลขที่อยู่บริเวณขอบฟ้า คืออะไร (คือ มุมทิศ เป็นมุมที่ท ากับทิศเหนือวัดในทิศทางตาม

เข็มนาฬิกา ถ้ามุมทิศ ๐ องศา หรือ ๓๖๐ องศา เป็นทิศเหนือ มุมทิศ ๔๕ องศา เป็นทิศ    
ตะวันออกเฉียงเหนือ มุมทิศ ๙๐ องศา เป็นทิศตะวันออก มุมทิศ ๑๓๕ องศา เป็นทิศ
ตะวันออก เฉียงใต้ มุมทิศ ๑๘๐ องศา เป็นทิศใต้ มุมทิศ ๒๒๕ องศา เป็นทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ มุมทิศ ๒๗๐  องศา เป็นทิศตะวันตก มุมทิศ ๓๑๕ องศา เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) 

๑๖.๖ สัญลักษณ์รูปดาวขนาดแตกต่างกันที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายของซองแผนที่ดาว บอกให้เรารู้

อะไร (บอกให้รู้อันดับความสว่างของดาว ถ้าตัวเลขมีค่าติดลบมากแสดงว่าตอนนั้นสว่าง

มาก) 

๑๖.๗ บนซองแผนที่ดาวยังมีสัญลักษณ์ท่ีบอกอะไรอีกบ้าง (กาแลกซี่ เนบิวลา ทางช้างเผือก 

ต าแหน่ง ดวงอาทิตย์ เส้นศูนย์สูตร) 

  ๑๖.๘ เมื่อนักเรียนพลิกซองแผนที่ดาวด้านทิศใต้ สังเกตว่าซองแผนที่ดาวด้านนี้มีข้อมูลเหมือนหรือ
แตกต่างจากด้านทิศเหนือหรือไม่ อย่างไรบ้าง (เหมือนกัน) 

๑๗. ครูแจกแผนที่ดาวแผ่นที่ ๒ ให้นักเรียนสังเกต แล้วน าอภิปรายโดยใช้ค าถามดังนี้ 
๑๗.๑ จากขอบแผ่นแผนที่ดาว พบข้อความอะไรบ้าง (พบข้อความดังนี้ คือ แผ่นดาวแผ่นที่ ๒ และ

ซีกฟ้าเหนือ/ใต้) 



๓๗๖ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
              ครูให้นักเรียนพลิกแผ่นดาวไปยังหน้าที่เขียนว่า ซีกฟ้าเหนือ จากนั้นถามนักเรียนต่อไปว่า 

๑๗.๒ ถัดเข้ามาด้านใน นักเรียนสังเกตพบอะไรอีก (พบชื่อเดือนทั้ง ๑๒ เดือน) 
๑๗.๓ ตัวเลข ๕-๒๕ ในแต่ละช่วงเดือน หมายถึงอะไร (วันที่) 

      ๑๗.๔ จุดต่าง ๆ ที่มีเส้นโยงอยู่ตรงกลางแผ่นวงกลม คืออะไร (กลุ่มดาวต่าง ๆ) 
๑๘. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องการใช้แผนที่ดาว หน้า ๑๗๓ – ๑๗๕  
๑๙. ครูให้นักเรียนฝึกการใช้แผนที่ดาว โดยก าหนดวันที่ เดือน และเวลาและให้นักเรียนบอกชื่อดาวที่พบ

พบในท้องฟ้า และอาจให้นักเรียนน ากลับบ้านไปเพ่ือสังเกตดาวที่พบบนท้องฟ้าเปรียบเทียบกับดาว
ที่พบในแผนที่ดาว 

๒๐. ครูแนะน าโปรแกรม stellarium และ Celestia โปรแกรมประยุกต์ (Application) บนสมาร์ตโฟน 
เช่น Skyview Free, Star Chart และ Space Journey เพ่ือไว้ใช้ดูดาว และอาจให้นักเรียนไปลอง
เล่นดู 

๒๑. นักเรียนลองใช้แผนที่ดาวโดยครูให้นักเรียนน าแผ่นกระดาษ A๔ ในซองแผนที่ดาวออกแล้วใส่แผนที่
ดาวด้านซีกฟ้าเหนือลงในซองด้านทิศเหนือ (สังเกตจากเส้นขอบฟ้ามีลักษณะคล้ายปากยิ้ม) จากนั้น
ครูให้นักเรียนหมุนแผนที่ดาวไปที่เวลา ๑๘.๐๐ น.ของวันใดก็ได้ของสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะเรียนเรื่อง
นี้ เช่น หมุนแผนที่ดาวไปที่วันที่ ๒๐ มกราคม เวลา ๑๘.๐๐ น. จากนั้นถามนักเรียน ดังนี้ 
๒๑.๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ มกราคม ในท้องฟ้ามีกลุ่มดาวใดปรากฏอยู่บ้าง และอยู่  

ต าแหน่งใดของท้องฟ้า (เห็นดาวพอลลักซ์และดาวคาสเตอร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวคนคู่ทางทิศ
ตะวันออก (มุมทิศประมาณ ๗๗ องศา) สูงจากขอบฟ้าที่มุมเงยประมาณ ๑๕-๓๐ องศากลุ่ม



๓๗๗ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
ดาวสารถีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (มุมทิศประมาณ ๗๗ องศา) สูงจากขอบฟ้าที่มุม
เงยประมาณ ๓๐-๔๕   องศา กระจุกดาวลูกไก่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่สูงจาก
ขอบฟ้าที่มุมเงยประมาณ ๖๐  องศา กลุ่มดาวหมีเล็กอยู่ทางทิศเหนือสูงจากขอบฟ้าที่มุมเงย
ประมาณ ๑๕ องศา กลุ่มดาวค้างคาวอยู่ทางทิศเหนือ (มุมทิศ ๙๐ องศา) สูงจากขอบฟ้าที่
มุมเงยประมาณ ๔๕ องศา กลุ่มดาว หงส์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (มุมทิศ ๓๑๕ องศา) 
สูงจากขอบฟ้าที่มุมเงยประมาณ ๑๕ องศา) 

๒๑.๒ ถ้าหมุนแผ่นดาวให้เวลาผ่านไป ๑ ชั่วโมง คือเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. กลุ่มดาวในท้องฟ้า
เป็นอย่างไร (กลุ่มดาวคนคู่ กลุ่มดาวสารถี และกระจุกดาวลูกไก่เคลื่อนที่สูงขึ้นไปในท้องฟ้า
กลุ่มดาวค้างคาวจะเคลื่อนที่ต่ าลง และกลุ่มดาวหงส์ตกลับขอบฟ้า ส่วนกลุ่มดาวหมีเล็กยังคง
อยู่ที่เดิม) 

๒๑.๓ ที่เวลา ๒๒.๐๐ น.  กลุ่มดาวในท้องฟ้าเป็นอย่างไร (กลุ่มดาวมีการเคลื่อนที่ กลุ่มดาวคนคู่
เคลื่อนที่สูงขึ้นไปเกือบถึงจุดเหนือศีรษะ ทางทิศตะวันออกมีกลุ่มดาวสิงโตปรากฏขึ้นจากขอบ
ฟ้า กลุ่มดาวหมีใหญ่หรือกลุ่มดาวจระเข้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มดาวค้างคาว
ปรากฏอยู่ ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ สูงจากขอบฟ้าที่มุมเงยประมาณ ๑๕ องศา ส่วนกลุ่ม
ดาวหมีเล็กยังคงอยู่ต าแหน่งเดิม) 

๒๑.๔ กลุ่มดาวคนคู่ตกลับขอบฟ้าเวลากี่นาฬิกา (กลุ่มดาวคนคู่ตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ ๐๕.๔๐ 
น.) 



๓๗๘ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
๒๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการดูดาว (หรือท าเป็นรายบุคคลได้ถ้ามีแผ่นใสจ านวนเพียงพอ) 

โดยติดแผ่นพลาสติกใสลงในแผนที่ดาว ใช้แผนที่ดาวที่ติดแผ่นพลาสติกใสนี้ สังเกตกลุ่มดาวบน
ท้องฟ้า ใช้ปากกาเคมีจัดต าแหน่งของกลุ่มดาว ๓ กลุ่มบนแผ่นพลาสติกใสพร้อมเขียนชื่อกลุ่มดาว 
และบันทึกรูปร่างของกลุ่มดาวที่ ๓ กลุ่ม ในเวลา ๑๘.๐๐, ๑๙.๐๐ ๒๐.๐๐ และ ๒๑.๐๐ ลงใน
ตาราง ๒ หน้า ๑๗๘ – ๑๘๑ 

๒๓.  ตัดแผ่นพลาสติกท่ีจุดต าแหน่งและชื่อของดาวทั้ง ๓ กลุ่มแต่ละเวลาลงในใบงาน หน้า ๑๘๒ – ๑๘๕ 
๒๔. ครูตรวจสอบความเข้าใจขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยอาจใช้ค าถามดังนี้ 

๒๔.๑ หลังจากนักเรียนวางแผนการสังเกตกลุ่มดาวโดยใช้แผนที่ดาวไปแล้ว นักเรียนต้องไป
สังเกตกลุ่มดาวที่ใด (ท่ีบ้าน โดยสังเกตกลุ่มดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจริง) 

๒๔.๒ นักเรียนหามุมทิศและมุมเงยอย่างไร (ใช้เข็มทิศหามุมทิศและใช้มือหามุมเงย นักเรียนบาง
คนอาจตอบว่าใช้สมาร์ตโฟนในการหามุมทิศ) 

๒๔.๓ เราใช้กระดาษสีหุ้มไฟฉายเมื่อไร และท าไมต้องหุ้มด้วยกระดาษสี (ใช้กระดาษสีหุ้มไฟฉาย
เพ่ือดูลักษณะของดาวในแผ่นดาว และหุ้มเพ่ือไม่ให้แสงจากไฟฉายรบกวนการมองเห็น) 

        จากนั้นครูย้ าเรื่องความปลอดภัยเวลาออกไปดูดาวด้วย 
๒๕.  ในคืนถัดไปสังเกตต าแหน่งของกลุ่มดาวที่เลือกไว้ในข้อ ๒๐ อีกครั้ง ในเวลาเดิม และเปรียบเทียบ

กับผลที่บันทึกไว้ในตาราง ๒ และในแผ่นพลาสติกใส 

ขั้นสรุป (๕ นาที) 



๓๗๙ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
๒๖. นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า แผนที่ดาวเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดูดาว โดยมีการระบุ

ชื่อและต าแหน่งของกลุ่มดาวในเวลาต่าง ๆ ของวันและเดือนที่สังเกต และจะระบุมุมทิศและมุมเงย
ที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏบนท้องฟ้า ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาว
ในท้องฟ้า   

ชั่วโมงที่ ๔ 
ขั้นน า (๕ นาที) 
๒๗. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพดาวกลุ่มต่าง ๆ แล้วสอบถามนักเรียนว่ากลุ่มดาวนั้น ๆ มี

ชื่อว่าอะไรบ้าง 
ขั้นสอน (๕๐ นาที) 
๒๘. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ ๑ คืนนี้มีกลุ่มดาวอะไรบ้างในท้องฟ้า โดยอ่านวิธีท าข้อ ๙–๑๑ หน้า

๑๖๑ 
๒๙.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบรูปร่าง การเรียงตัวของดาวแต่ละดวงของกลุ่มดาวฤกษ์ท่ีเลือก

สังเกต   

๓๐. หมุนแผนที่ดาวเพื่อสังเกตเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ที่เลือกไว้ ของวันที่สังเกตท้ังสอง
วัน บันทึกผลและเตรียมน าเสนอ 

๓๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการสังเกตกลุ่มดาว 

๓๒. ครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 



๓๘๐ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
๓๒.๑ กลุ่มดาวที่สังเกตคือกลุ่มดาวอะไร นักเรียนสังเกตกลุ่มดาวนั้นเวลาใดบ้าง (นักเรียนตอบตาม

สิ่งที่สังเกตได้) 
๓๒.๒ ในแต่ละเวลาที่สังเกต กลุ่มดาวนั้นอยู่ที่ต าแหน่งเดิมหรือไม่ อย่างไร (ไม่อยู่ต าแหน่งเดิม แต่

ย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง) 
      ๓๒.๓ นักเรียนมีวิธีบอกต าแหน่งกลุ่มดาวอย่างไร (บอกค่ามุมทิศและมุมเงย) 

๓๒.๔ นักเรยีนใช้เครื่องมืออะไรหามุมทิศ และวัดค่ามุมเงยเพ่ือหาต าแหน่งของกลุ่มดาว (ใช้เข็มทิศ
หรือสมาร์ตโฟนหาค่ามุมทิศ ใช้มือหาค่ามุมเงย) 

๓๒.๕ ในคืนหนึ่ง ๆ กลุ่มดาวที่นักเรียนสังเกตมีการเคลื่อนที่หรือไม่ อย่างไร (มีการเคลื่อนที่ โดย
เคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกจนเคลื่อนที่ต่ าลงไปทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก) 

๓๒.๖ ขณะที่สังเกตกลุ่มดาวในแต่ละเวลา นักเรียนเห็นกลุ่มดาวเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือไม่ อย่างไร 
(กลุ่มดาวไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง แต่จะยังคงมีรูปร่างเดิม) 

๓๓. สังเกตต าแหน่งของกลุ่มดาวที่เลือกไว้ในวันและเวลาเดิมของปีถัดไปจากแผนที่ดาวโดยหมุนไป ๑
รอบ และ ๒ รอบ แล้วเปรียบเทียบต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกกลุ่มดาวนี้ในปัจจุบัน บันทึก
ผลลงในใบงาน ๐๑ หน้า ๑๘๖ – ๑๘๙  และเตรียมน าเสนอ 

๓๔.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอการเปรียบเทียบต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว 
       ครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน ตามประเด็นต่างๆดังนี้  



๓๘๑ 

 

 
  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว                                            หน่วยย่อยที่ ๑  ดาว การขึ้นและตกของดาว                                           เวลา   ๔  ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                               รายวิชาวิทยาศาสตร์                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   
๓๔.๑ ถ้าหมุนแผนที่ดาวไป ๑ ปี แล้วนักเรียนดูดาวในวันที่ เดือนและเวลาเดิม จะมองเห็นกลุ่มดาว

เป็นอย่างไร (จะมองเห็นกลุ่มดาวขึ้นและตก ในเวลาเดิม เหมือนปีนี้ โดยไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปร่าง) 

๓๔.๒ ถ้าหมุนแผนที่ดาวไป ๒ ปี แล้วนักเรียนดูดาวในวันที่ เดือนและเวลาเดิม จะมองเห็นกลุ่มดาว

เป็นอย่างไร (จะมองเห็นกลุ่มดาวขึ้นและตกในเวลาเดิมเหมือนปีนี้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปร่าง แต่ละปีการขึ้นและตกของกลุ่มดาวจะเป็นเช่นนี้ซ้ า ๆ เป็นแบบรูป) 

๓๔.๓ การปรากฏขึ้นตกของกลุ่มดาวเป็นวัฏจักรหรือไม่ เพราะเหตุใด (เป็นวัฏจักร เพราะปรากฏ

ขึ้นและตกเป็นแบบรูปซ้ า ๆ ไม่สิ้นสุด) 

ขั้นสรุป (๕ นาที) 
๓๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกตาม

เส้นทางเดิมทุกคืน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งไปทุกเวลาและทุกวันตามเส้นทาง เมื่อครบรอบ 
๑ ปี เราจะให้กลุ่มดาวนั้นกลับมาปรากฏที่ต าแหน่งเดิม 



๓๘๒ 

 

 
  

แบบประเมินด้านคุณธรรม  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว                            

 
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน…………………………………………………………………………………………………………………..................... 

 ชื่อกลุ่มรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ประเมินผลครั้งที…่……………….... วัน ……………..……... เดอืน ………..……….…. พ.ศ. ……...….…………............... 
 เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 

ที ่ ลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนที่ได้ 
เกิด = ๑ ไม่เกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคีช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม
ร่วมกัน                            

   

๒. มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

   

 

                                                                                         รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด  = …………… คะแนน 
 

คุณลักษณะตามจุดประสงค์ด้านคุณธรรม 
-   มากกว่า  ๘๐ %      ได้  ๓  คะแนน 
-   ๕๐ %  -  ๗๙  %     ได้  ๒  คะแนน 
-   ต่ ากว่า  ๕๐  %       ได้   ๑  คะแนน 
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒ การขึ้นและการตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 

 
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
๓ หมายถึง ดี    ๒  หมายถึง  พอใช้    ๑  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 

สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
การสังเกต  

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา  

การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  

การลงความเห็นจากข้อมูล  

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

รวมคะแนน  
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับความสามารถ 
ดี (๓) พอใช้ (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

การสังเกต สามารถใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ

จ านวนดาว ลักษณะการ

เรียงตัวของดาวในกลุ่ม

ดาว การขึ้นและตกของ

กลุ่มดาว ด้วยตนเอง โดย

ไม่เพ่ิมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ

จ านวนดาว ลักษณะการ

เรียงตัวของดาวในกลุ่มดาว 

การขึ้นและตกของกลุ่มดาว 

โดยการชี้แนะของครูหรือ

ผู้อ่ืน  

ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละ เ อียด เกี่ ย วกั บ

จ านวนดาว ลักษณะการเรียง

ตัวของดาวในกลุ่มดาว การข้ึน

และตกของกลุ่มดาว แม้ว่าจะ

ได้รับค าแนะน าจากครูหรือ

ผู้อื่น 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ 

สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะและการ
เรียงตัวของดาวในกลุ่มดาว
และการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งของกลุ่มดาวแต่
ละกลุ่มบนท้องฟ้า ด้วย
ตนเอง 

สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะและการ
เรียงตัวของดาวในกลุ่มดาว
และการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งของกลุ่มดาวแต่ละ
กลุ่มบนท้องฟ้า โดยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

ไม่สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะและการเรียง
ตัวของดาวในกลุ่มดาวและ
การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของ
กลุ่มดาวแต่ละกลุ่มบนท้องฟ้า 
แม้ว่าจะได้รับค าแนะน าจาก

ครูหรือผู้อื่น 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา 

สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่งของกลุ่ม
ดาวเมื่อเวลาผ่านไปในแต่
ละคืน และในรอบปี ด้วย
ตนเอง 

สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่งของกลุ่ม
ดาวเมื่อเวลาผ่านไปในแต่
ละคืน และในรอบปี โดย
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

 

ไม่สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่งของกลุ่มดาว
เมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละคืน 
และในรอบปี แม้ว่าจะได้รับ
ค าแนะน าจากครูหรือผู้อื่น 

การจัดกระท าและ

สื่อความหมายข้อมูล 

สามารถน าเสนอข้อมูลให้

ผู้ อ่ื น เข้ า ใจ ได้ ง่ า ย และ

ชัด เจนเกี่ ยวกับรูปร่ า ง 

และการขึ้นและตกของ

สามารถน าเสนอข้อมูลให้

ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน

เกี่ยวกับรูปร่าง และการขึ้น

และตกของกลุ่มดาวฤกษ์

ไม่สามารถชเสนอข้อมูลให้

ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน

เกี่ยวกับรูปร่าง และการขึ้น

และตกของกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับความสามารถ 
ดี (๓) พอใช้ (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ  ด้วย

ตนเอง 

ต่าง ๆ  โดยการชี้แนะของ

ครูหรือผู้อ่ืน 

ๆ แม้ว่าจะได้รับค าแนะน า

จากครูหรือผู้อื่น 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

สามารถเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มดาวมี

การข้ึนและตก โดย

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งไป

ทุกเวลาและทุกวัน เมื่อ

ครบรอบ ๑ ปี จะเห็นกลุ่ม

ดาวนั้นกลับมาอยู่ต าแหน่ง

เดิม จากความรู้หรือ

ประสบการณ์เดิมได้ ดว้ย

ตนเอง 

ส ามา รถ เ พ่ิ ม เ ติ ม ค ว า ม

คิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มดาวมี

ก า ร ขึ้ น แ ล ะ ต ก  โ ด ย

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งไปทุก

เ ว ล า แ ล ะ ทุ ก วั น  เ มื่ อ

ครบรอบ ๑ ปี จะเห็นกลุ่ม

ดาวนั้นกลับมาอยู่ต าแหน่ง

เ ดิ ม  จ า ก ค ว า ม รู้ ห รื อ

ประสบการณ์เดิมได้  โดย

การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

ไ ม่สามารถ เ พ่ิม เติมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มดาวมีการ

ขึ้นและตก โดยเปลี่ยนแปลง

ต าแหน่งไปทุกเวลาและทุกวัน 

เมื่อครบรอบ ๑ ปี จะเห็นกลุ่ม

ดาวนั้นกลับมาอยู่ต าแหน่ง

เ ดิ ม  จ า ก ค ว า ม รู้ ห รื อ

ประสบการณ์เดิมได้ แม้ว่าจะ

ได้รับค าแนะน าจากครูหรือ

ผู้อื่น 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตและ
การวางแผนการดูดาวได้ว่า
กลุ่มดาวที่ปรากฏให้เห็น
จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทุกเวลาและทุกวัน เมื่อ
ครบรอบ ๑ ปี จะเห็นกลุ่ม
ดาวนั้นกลับมาอยู่ต าแหน่ง
เดิม และลงข้อสรุปได้ว่า
ดาวฤกษ์มีแบบรูปการ
เปลี่ยนแปลงซ้ าเดิม ด้วย
ตนเอง 
 

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตและการวาง
แผนการดูดาวได้ว่ากลุ่มดาว
ที่ปรากฏให้เห็นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกเวลาและ
ทุกวัน เมื่อครบรอบ ๑ ปี 
จะเห็นกลุ่มดาวนั้นกลับมา
อยู่ต าแหน่งเดิม และลง
ข้อสรุปได้ว่าดาวฤกษ์มีแบบ
รูปการเปลี่ยนแปลงซ้ าเดิม 
โดยการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน 
 

ไม่สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตและการ
วางแผนการดูดาวได้ว่ากลุ่ม
ดาวที่ปรากฏให้เห็นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกเวลาและ
ทุกวัน เมื่อครบรอบ ๑ ปี จะ
เห็นกลุ่มดาวนั้นกลับมาอยู่
ต าแหน่งเดิม และลงข้อสรุปได้
ว่าดาวฤกษ์มีแบบรูปการ
เปลี่ยนแปลงซ้ าเดิม แม้ว่าจะ
ได้รับค าแนะน าจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์อ่ืน ๆ มีการเคลื่อนที่น้อยมากจนถือว่าหยุดนิ่ง แต่การหมุนรอบตัวเองของ

โลกท าให้เราเห็นดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์อื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งบนท้องฟ้า ซึ่งการเปลี่ยนต าแหน่ง

บนท้องฟ้าของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์อ่ืน ๆ จะเรียกว่าการปรากฏเคลื่อนที่ เพราะในความจริงดาวเหล่านี้

ไม่ได้เคลื่อนที่ แต่แสดงออกเหมือนเคลื่อนที่ 

การที่โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก เมื่อมองจากข้ัวโลกเหนือ ท าให้เรามองเห็น

ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์อ่ืน ๆ เคลื่อนที่ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

เรื่องการขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว 
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เฉลยใบงาน 
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จินตนาการของมนุษย์ 
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ผลของการสังเกตรูปร่างและการเรียงตัวของกลุ่มดาวฤกษ์

ขึ้นอยู่กับกลุ่มดาวฤกษ์ท่ีนักเรียนเลือก และวันเวลาที่ส ารวจ 
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ผลของการสังเกตรูปร่างและการเรียงตัวของกลุ่มดาวฤกษ์

ขึ้นอยู่กับกลุ่มดาวฤกษ์ท่ีนักเรียนเลือก และวันเวลาที่ส ารวจ 
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ผลของการสังเกตรูปร่างและการเรียงตัวของกลุ่มดาวฤกษ์

ขึ้นอยู่กับกลุ่มดาวฤกษ์ท่ีนักเรียนเลือก และวันเวลาที่ส ารวจ 
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ผลของการสังเกตรูปร่างและการเรียงตัวของกลุ่มดาวฤกษ์

ขึ้นอยู่กับกลุ่มดาวฤกษ์ท่ีนักเรียนเลือก และวันเวลาที่ส ารวจ 
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เพราะเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ 

แตกต่างกันเพราะจุดเหนือศีรษะอยู่บริเวณกลางศีรษะของเราเป็นจุดสูงสุดบน

ท้องฟ้า  ส่วนเส้นขอบฟ้าเป็นแนวเส้นที่เรามองเห็นท้องฟ้าบรรจบกับพื้นน้ าหรือ

พื้นดิน เป็นจุดเริ่มในการวัดมุมเงย 

เป็นต าแหน่งบนท้องฟ้าใช่ในการหามุมเงยในแผนที่ดาว 

แผนที่ดาวเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสังเกตดาวหรือกลุ่มดาว มุมทิศและมุมเงย  

ในเวลาต่าง ๆ ตลอดปี 
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ตามที่นักเรียนเลือก 

ไม่อยู่ต าแหน่งเดิม จะมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง 

มีการเรียงตัวเหมือนเดิมทุกคืน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 

อยู่ต าแหน่งเดิม ในมุมทิศและมุมเงยเดิม  

กลุ่มดาวมีการขึ้นและตก  โดยกลุ่มดาวบนท้องฟ้ามีปรากฏการณ์เคลื่อนที่เริ่ม

จากพ้นขอบฟ้าทิศตะวันออกแล้วเคลื่อนที่สูงข้ึน แล้วค่อย ๆ ลับหายไปทางทิศ

ตะวันตก  
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การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์เป็นวัฏจักร เพราะปรากฏขึ้นและตก  

เป็นแบบรูปซ้ า ๆ ไม่สิ้นสุด 

 กลุ่มดาวฤกษ์ปรากฏบนท้องฟ้ามีลักษณะและมีชื่อเรียกแตกต่างกันเกิดจาก

จินตนาการของมนุษย์  มีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน โดยจะมี

การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งไปทุกเวลาและทุกวันตามเส้นทาง เมื่อครบรอบ ๑ ปี 

กลุ่มดาวนั้นจะกลับมาปรากฏที่ต าแหน่งเดิม  แผนที่ดาวเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน

การดูดาว โดยมีการระบุชื่อ ต าแหน่งของกลุ่มดาวในเวลาต่าง ๆ ของวันและ

เดือนที่สังเกต มุมทิศและมุมเงยท่ีกลุ่มดาวนั้นปรากฏบนท้องฟ้า และผู้สังเกต

สามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเม่ือสังเกตดาวในท้องฟ้า   
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กลุ่มดาวสารถี กระจุกดาวลูกไก่ กลุ่มดาวม้าบิน   

ดาวคาเพลลาสว่างที่สุด เพราะสังเกตจากสัญลักษณ์ในแผนที่ดาว 

ยังคงมองเห็นกลุ่มดาวนายพรานบนท้องฟ้าที่มุมเงย ๓๕ องศา มุมทิศ ๔๕ 
องศาเหมือนเดิม เพราะเป็นวัฏจักรการปรากฎของดาวที่มีแบบรูปคงเดิม 
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บรรณานุกรม 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๑). คู่มือการใช้หลักสูตร  
รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราข ๒๕๕๑ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา.  
สืบค้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒, จาก https://www.scimath.org/ebook-science/item/8923-2018-

10-01-01-59-16.  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๑). ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๙). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๒). หนังสือเรียนรายวิชา 

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๒). หนังสือเรียนรายวิชา

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พลเอกดาว์พงษ์     รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

      ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รองศาสตราจารย์นราพร     จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกล 

      ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายอนุสรณ ์    ฟูเจริญ            ผูช้่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

      ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
คณะท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ดร.พจนา   ดอกตาลยงค์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ที่ปรึกษาส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
นายสมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ข้าราชการบ านาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นายพีระ  รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ     ลิลิมปิจ านงค์ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.กุศลิน มุสิกุล     ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางนิรมล               ตู้จินดา               ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 

นางสาวกานจุลี         ปัญญาอินทร์        นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
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ดร.วันชัย น้อยวงค์ นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
นางสาวจีรนันท์ เพชรแก้ว นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
นางรุ่งหฤทัย                  ตาไฝ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 
นางพรรณนิภา    เชื้อสิงห์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม 
นางภาณุมาส   ธรรมถาวรสกุล ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
นายสิทธิศักดิ ์  จินดาวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ 
นายสมศักดิ์ เสนาใหญ่ ครูช านาญการโรงเรียนดงยางวิทยาคม จ.อุบลราชธานี 
นางสาวอรพรรณ พ่ัวพันศร ครูโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี 
นางพิศมัย เหล็กสงค์ ครูโรงเรียนแสงวิทยา จ.สระบุรี 
นางสาวอริยาภรณ์ ขุนปักษี ครูโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต จ.ปทุมธานี 
นางสาวกฤษณา โสนนิล ครูโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี 

 
คณะบรรณาธิการกิจ 
นางสาวดวงกมล      เหมะรัต ผู้เชี่ยวชาญสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววรรณภา      ศรีวิไลสกุลวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  ฝ่ายค าตา อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.เทพกัญญา   พรหมขัติแก้ว  อาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
 

 

 

 
 

 

 



ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน)
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุง)
ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
(ส�าหรับครูผู้สอน)(ส�าหรับครูผู้สอน)

เฉลิมพระเกยีรติ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม
บรม

ราช
กุม

ารี

โครงการจดัทำาส่ือ ๖๐ พรรษา
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