ี

ะเก

กมุ
าร

ิม
เ ฉล

พร

าช
ยี รต โครงการจดั ทำำสื่อ ๖๐ พรรษา มบรมร
ิ สมเด
จ็ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
(ฉบับปรังปรุง)

เล่ม ๒

JUICE

ชื่อ/สกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่

เลขที่
โรงเรียน

ส�ำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ ๒
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๒
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ
ส�ำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของ สกสค.

ค�ำน�ำ
ตามที่ ส� ำ นั ก งานโครงการสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ จั ด ท� ำ
ชุดการเรียนรู้ ส�ำหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการน�ำไปใช้ พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงเห็นควรให้มกี ารน�ำ
สื่อดังกล่าวมาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.
๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงได้ปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด และเพื่อให้สะดวกต่อการน�ำไปใช้ โดยจัดแยกเป็นรายชั้น (ประถมศึกษาปีที่
๑-๖) และเป็นรายภาค (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ จัดท�ำขึ้นให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ มีการท�ำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด�ำรงชีวิตและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ ี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและ
จัดท�ำเอกสารมา ณ โอกาส นี้

		

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารบัญ
                                            หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วัสดุและสสาร
		
หน่วยย่อยที่ ๒ สถานะของสาร
		
เรื่อง ของแข็ง
		
เรื่อง ของเหลว		
		
เรื่อง แก๊ส		
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
หน่วยย่อยที่ ๑ ดวงจันทร์ของเรา
		
เรื่อง การขึ้นและตก และรูปร่างของดวงจันทร์		
หน่วยย่อยที่ ๒ ระบบสุริยะของเรา
		
เรื่อง ระบบสุริยะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วิทยาการค�ำนวณ
หน่วยย่อยที่ ๑ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
		
เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ
หน่วยย่อยที่ ๒ การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด
		
เรื่อง โปรแกรม Scratch		
		
เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย		
		
เรื่อง การท�ำนายผลลัพธ์		
หน่วยย่อยที่ ๓ การรวบรวมข้อมูล
		
เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล		
หน่วยย่อยที่ ๔ การค้นหาข้อมูล
		
เรื่อง การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย		

๑		
๒
๒
๑๖
๓๓
๔๙
๕๐
๕๐
๖๖
๖๖
๘๗
๘๘
๘๘
๙๖
๙๖
๑๐๗
๑๒๑
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๙
๑๓๙

                                            หน้า
หน่วยย่อยที่ ๕ การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
		
เรื่อง การสร้างทางเลือก		
หน่วยย่อยที่ ๖ การน�ำเสนอข้อมูล
		
เรื่อง การน�ำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ		
หน่วยย่อยที่ ๗ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
		
เรื่อง ข้อมูลน่าเชื่อถือ
แบบทดสอบ

๑๔๗
๑๔๗
๑๕๖
๑๕๖
๑๖๕
๑๖๕
๑๗๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วัสดุและสสาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

1

ใบงาน
บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑

หน่วยย่อยที่ ๒

สถานะของสาร
เรื่อง ของแข็ง

ยนรู้ (ส�
ำหรั
กเรีบยนัน)กเรีกลุ
ยนรูว้ ทยิ นรู
ยาศาสตร์
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย๒นทีชัน้่ ๒ประถมศึ
กษาปีกทษาปี
ี่ ๔ ท(ฉบั
ปรับบปรุปรังบ) ปรุง)
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู
้ (ส�บำนัหรั
ยน)ม่ สาระการเรี
กลุม่ สาระการเรี
ว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึ
ี่ ๔บ(ฉบั
2 ชุดกิจชุกรรมการเรี

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

พ.ศ.

ใบความรู้ เรื่องของเเข็ง

น�้ำแข็งคือน�้ำที่มีสถานะเป็นของแข็ง
เนื่ อ งจากน�้ ำ แข็ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ น
เราสามารถหยิบก้อนน�้ำแข็งได้

น�้ำแข็ง

หินก็เป็นของแข็งเช่นเดียวกับน�้ำแข็ง
มีลักษณะเป็นก้อน และเราสามารถหยิบ
ก้อนหินได้
ของแข็ ง เป็ น สถานะหนึ่ ง ของสสาร
ของแข็งนอกจากมีลักษณะเป็นก้อน และ
สามารถหยิบจับขึ้นมาได้แล้ว ของแข็งยัง
มีสมบัติอะไรอีกบ้าง

หิน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

3

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ของแข็งมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่และมีรูปร่างอย่างไร
จุดประสงค์
๑. สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวล รูปร่างและการต้องการที่อยู่ของของแข็ง
๒. ใช้เครื่องชั่งวัดมวลของของแข็ง
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ก้อนหิน
๒. ปากกาเคมี
๓. แก้วพลาสติกใส
๔. น�้ำ
๕. จาน
๖. เครื่องชั่งแบบคาน ๓ แขน
วิธีท�ำ
ตอนที่ ๑
๑. ยกก้อนหินทีก่ ลุม่ เตรียมมา แล้วคาดคะเนว่าหินก้อนนัน้ จะมีมวลเท่าใด บันทึกผล
๒. ทำ�กิจกรรมเพือ่ ตรวจสอบการคาดคะเน โดยชัง่ มวลของก้อนหินนัน้ และบันทึกผล
๓. เปรียบเทียบมวลของก้อนหินที่ชั่งได้กับที่คาดคะเนไว้ และบันทึกผล
ตอนที่ ๒
๑. แต่ละกลุม่ นัง่ ล้อมวง วางก้อนหินของกลุม่ ตนเองตรงกลางโต๊ะ สังเกตและบันทึกผล
		 โดยวาดรูปหินที่มองเห็น
๒. ช่วยกันไปหาก้อนหินของตนเองตามที่ต่าง ๆ ซึ่งครูนำ�ไปวางไว้
๓. ร่วมกันอภิปรายว่าก้อนหินทีพ่ บเป็นก้อนหินของกลุม่ ตนเองหรือไม่ เพราะเหตุใด

4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ตอนที่ ๓
๑. เติมน�้ำลงในแก้วพลาสติกใส ประมาณ ๓/๔ แก้ว พร้อมทั้งท�ำเครื่องหมายบอก
ระดับน�้ำไว้ ดังรูป
๒. คาดคะเนและบันทึกพร้อมทัง้ ให้เหตุผลว่า จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าหย่อนก้อนหินลงในแก้วน�้ ำ
๓. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน และบันทึกผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ใบงาน ๐๑ : มวล รูปร่าง และการต้องการที่อยู่ของของแข็ง
ตอนที่ ๑
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการคาดคะเนและชั่งมวลของก้อนหิน
มวลของก้อนหินที่คาดคะเน (ระบุหน่วย)
มวลของก้อนหินที่ชั่งได้ (ระบุหน่วย)
ผลการเปรียบเทียบมวลของก้อนหินที่ชั่งได้กับมวลของก้อนหินที่คาดคะเน

6

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. มวลของก้อนหินที่คาดคะเนกับมวลที่ชั่งได้ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

๒. ก้อนหินมีมวลหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

7

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ตอนที่ ๒
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต

ผลการอภิปราย

8

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. การที่พบก้อนหินของกลุ่มตนเองได้นั้น รู้ได้จากสมบัติใดของก้อนหิน

๒. รูปร่างของหินแต่ละก้อนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อไปวางในสถานที่ต่าง ๆ

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

9

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

พ.ศ.

ตอนที่ ๓
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วาดรูปและเขียนอธิบายการคาดคะเนและผลการสังเกต
การคาดคะเน

10

ผลการสังเกต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. เมือ่ หย่อนก้อนหินลงไปในน�ำ้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหมือนหรือแตกต่างจากทีค่ าดคะเน อย่างไร

๒. เมื่อก้อนหินลงไปอยู่ในแก้ว น�้ำที่เคยอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ไหน รู้ได้อย่างไร

๓. ก้อนหินต้องการที่อยู่หรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

๕. จากสิ่งที่ค้นพบทั้ง ๓ ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

11

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๒

กิจกรรมที่ ๒ ของแข็งมีปริมาตรเป็นอย่างไร
จุดประสงค์
๑. สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับปริมาตรของของแข็ง
๒. ใช้เครื่องมือวัดปริมาตรของของแข็ง
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ก้อนหิน
๒. แก้วพลาสติกใส
๓. น�้ำ
๔. กระบอกตวง
๕. เชือกหรือด้าย
๖. ถ้วยยูรีกา
วิธีท�ำ
๑. สังเกตอุปกรณ์ที่กำ�หนดให ้ และร่วมกันวางแผนวิธีการหาปริมาตรของก้อนหิน
นำ�เสนอ
๒. ร่วมกันอภิปรายและสรุปวิธีการหาปริมาตรของก้อนหิน บันทึกผล
๓. หาปริมาตรของก้อนหินตามวิธีการที่ออกแบบไว้ ๓ ครั้ง และบันทึกผล

12

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๒

ใบงาน ๐๒ : ปริมาตรของของแข็ง
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วิธีการหาปริมาตรของก้อนหิน
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
วิธีการ

ตาราง ปริมาตรของก้อนหินที่วัดได้ในแต่ละครั้ง
ครั้งที่
๑
๒

ปริมาตรของก้อนหิน (ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)

๓
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

13

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. การหาปริมาตรของก้อนหินทำ�ได้อย่างไร

๒. ปริมาตรของก้อนหินที่หาได้ทั้ง ๓ ครั้ง เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

14

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๑-๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องสมบัติของของแข็ง
ตอบคำ�ถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง พร้อมให้เหตุผล
สาร ๓ ชนิด คือ A B และ C ต่างมีมวลและต้องการที่อยู่ แต่มีสมบัติด้านรูปร่าง
และปริมาตรเป็นดังนี้
สาร 				
A			
B		

ปริมาตร			

รูปร่าง

คงที่			
เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ

C 				

คงที่
เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ

ไม่คงที่			

สารใดบ้างเป็นของแข็ง
ก. สาร A				
ค. สาร C				

คงที่

ข. สาร B
ง. สาร A และ B

เหตุผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒

หน่วยย่อยที่ ๒

สถานะของสาร
เรื่อง ของเหลว

ยนรู้ (ส�
ำหรั
กเรีบยนัน)กเรีกลุ
ยนรูว้ ทยิ นรู
ยาศาสตร์
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย๒นทีชัน้่ ๒ประถมศึ
กษาปีกทษาปี
ี่ ๔ ท(ฉบั
ปรับบปรุปรังบ) ปรุง)
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู
้ (ส�บำนัหรั
ยน)ม่ สาระการเรี
กลุม่ สาระการเรี
ว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึ
ี่ ๔บ(ฉบั
16ชุดกิจชุกรรมการเรี

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

ใบความรู้ เรื่องของเหลว

ของเหลวเป็นสถานะหนึ่งของสสาร ของเหลวที่พบโดยทั่วไป
ได้ แ ก่ น�้ ำ เมื่ อ เทน�้ ำ จากภาชนะใบหนึ่ ง ลงไปในภาชนะอี ก ใบหนึ่ ง
น�้ำจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต�่ำ โดยน�้ำที่เทจะไหลลงไปอยู่ที่ก้นภาชนะ
และครอบครองพื้ น ที่ จ นเต็ ม ก้ น ภาชนะก่ อ น แล้ ว จึ ง มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น
เราไม่ ส ามารถหยิ บ น�้ ำ ขึ้ น มาได้ แต่ เ มื่ อ ต้ อ งการจะใช้ น�้ ำ ต้ อ งใช้
ภาชนะในการตักขึ้นมา สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น สบู่เหลว แชมพู
นม น�้ ำ ผลไม้ น�้ ำ มั น เป็ น ของเหลวหรื อ ไม่ เราจะรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ ของเหลวมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายมวล และการต้องการที่อยู่ของของเหลว
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. น�้ำยาล้างจาน
๒. แก้วพลาสติกใส
๓. น�้ำ
๔. กระบอกตวง
๕. เครื่องชั่งแบบคาน ๓ แขน

น�ำ้ ยา
ล้างจาน

วิธีท�ำ
ตอนที่ ๑
๑. ชั่งมวลของแก้วพลาสติกใส บันทึกผล
๒. เติมน�้ำลงไปครึ่งแก้ว น�ำไปชั่งอีกครั้งหนึ่ง บันทึกผล
๓. เปรียบเทียบมวลของแก้วก่อนและหลังเติมน�้ำ
ตอนที่ ๒
๑. เติมน�้ำลงในแก้วพลาสติกใส ประมาณครึ่งแก้ว พร้อมทั้งท�ำเครื่องหมาย
บอกระดับน�้ำไว้ ดังรูป
๒. คาดคะเนและอภิปรายให้เหตุผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับระดับน�้ำในแก้ว
ถ้ารินน�้ำยาล้างจานลงในแก้วโดยไม่คน จนมีปริมาณครึ่งหนึ่งของน�้ำ
บันทึกผล
๓. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผล
18

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

ใบงาน ๐๑ : มวลและต้องการที่อยู่ของของเหลว
ตอนที่ ๑
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการชั่งมวลของแก้วน�้ำ
มวลของแก้วน�้ำ (ระบุหน่วย)
มวลของแก้วที่มีน�้ำ (ระบุหน่วย)
ผลการเปรียบเทียบมวลของแก้วก่อนและหลังเติมน�้ำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. มวลของแก้วก่อนและหลังเติมน�้ำเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร

๒. น�้ำมีมวลหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

20

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

พ.ศ.

ตอนที่ ๒
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วาดรูปและเขียนอธิบายการคาดคะเนและผลการสังเกต
การคาดคะเน

ผลการสังเกต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อใส่น�้ำยาล้างจานลงในน�้ำ สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนหรือแตกต่างจากที่คาดคะเน
อย่างไร

๒. บริเวณที่น�้ำยาล้างจานลงไปอยู่ในแก้ว เคยเป็นที่อยู่ของสิ่งใด

๓. น�้ำต้องการที่อยู่หรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

๕. จากสิ่งที่ค้นพบทั้ง ๒ ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร

22

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

กิจกรรมที่ ๒ ของเหลวมีปริมาตร รูปร่างและระดับผิวหน้าเป็นอย่างไร
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายสมบัติเกี่ยวกับปริมาตร รูปร่างและระดับผิวหน้าของของเหลว
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. น�้ำสี
๒. บีกเกอร์ หรือถ้วยตวง
๓. แบบจ�ำลองศึกษาสมบัติของของเหลว
๔. ดินสอสี
วิธีท�ำ
ตอนที่ ๑
๑. เติมน�ำ้ สีลงในบีกเกอร์ใบที่ ๑ จนระดับน�ำ้ ถึงขีดบอกปริมาตร และบันทึกปริมาตร
ของน�้ำสี
๒. คาดคะเนและบันทึกว่าถ้าเทน�้ำสีทั้งหมดจากบีกเกอร์ใบที่ ๑ ไปยังบีกเกอร์
ใบที่ ๒ และจากบีกเกอร์ใบที่ ๒ ไปบีกเกอร์ใบที่ ๓ ปริมาตรของน�้ำสีจะเป็น
อย่างไร
๓. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผล
ตอนที่ ๒
๑. สังเกตและอภิปรายลักษณะแบบจ�ำลองศึกษาสมบัติของของเหลว
๒. คาดคะเนและบันทึกว่าเมื่อรินน�้ำสีลงในภาชนะของแบบจ�ำลองจนเต็มภาชนะ
รูปร่างของน�้ำสีจะเป็นอย่างไร
๓. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

ตอนที่ ๓
๑. คาดคะเนและบันทึกว่า ถ้าเติมน�้ำสีลงในภาชนะใบหนึ่งของแบบจ�ำลองศึกษา
สมบัติของของเหลวให้ระดับน�้ำสีสูงประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ แล้ววาง
แบบจ� ำ ลองในแนวราบและเอี ย งในลั ก ษณะต่ า ง  ๆ ระดั บ ผิ ว หน้ า ของน�้ ำ สี
จะเป็นอย่างไร
๒. ท�ำกิจกรรมเพือ่ ตรวจสอบการคาดคะเน สังเกต เปรียบเทียบระดับผิวหน้าของน�ำ้ สี
กับระดับของขอบโต๊ะ และบันทึกผล

แบบจำ�ลองศึกษาสมบัติของเหลว

24

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : ปริมาตร รูปร่างและระดับผิวหน้าของของเหลว
ตอนที่ ๑
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วาดรูปและเขียนอธิบายการคาดคะเนและผลการสังเกต
ปริมาตรน�้ำสีในบีกเกอร์ ๑
						
(ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)
น�้ำสีมีปริมาตร
บีกเกอร์

การคาดคะเน
น�้ำสีมีปริมาตร

ผลการสังเกต
น�้ำสีมีปริมาตร

ใบที่ ๒
(ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)

น�้ำสีมีปริมาตร

(ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)

น�้ำสีมีปริมาตร

ใบที่ ๓
(ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)

(ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. เมื่อเทน�้ำสีจากบีกเกอร์ใบหนึ่งไปยังบีกเกอร์อีกใบ ปริมาตรของน�้ำสีในบีกเกอร์
แต่ละใบเหมือนกับที่คาดคะเนไว้หรือไม่ อย่างไร

๒. ปริมาตรของน�้ำสีเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

ตอนที่ ๒
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
การคาดคะเน
ระบายสีแสดงรูปร่างของน�้ำสีในภาชนะของแบบจ�ำลอง

ผลการสังเกต
ระบายสีแสดงรูปร่างของน�้ำสีในภาชนะของแบบจ�ำลอง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. เมื่อน�้ำเต็มภาชนะแต่ละใบในแบบจ�ำลอง รูปร่างของน�้ำสีจะเหมือนกันหรือไม่
อย่างไร

๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

ตอนที่ ๓
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
การคาดคะเน
ระบายสีแสดงระดับผิวหน้าของน�้ำสีในภาชนะของแบบจ�ำลอง
เมื่อวางในแนวราบ

เมื่อเอียงภาชนะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

ผลการสังเกต
ระบายสีแสดงระดับผิวหน้าของน�้ำสีในภาชนะของแบบจ�ำลอง
เมื่อวางในแนวราบ

เมื่อเอียงภาชนะ

30

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อวางแบบจ�ำลองในแนวราบ ระดับผิวหน้าของน�้ำสีเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับ
ระดับของขอบโต๊ะ

๒. เมื่อเอียงแบบจ�ำลองในลักษณะต่าง ๆ ระดับผิวหน้าของน�้ำสี จะเหมือนหรือ
แตกต่างจากการวางแบบจ�ำลองในแนวราบหรือไม่ อย่างไร

๓. การที่ระดับผิวหน้าน�้ำสี มีลักษณะดังข้อ ๒ เพราะมีสมบัติใด

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

๕. จากสิ่งที่ค้นพบทั้ง ๓ ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๒-๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องสมบัติของของเหลว
ตอบคำ�ถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง พร้อมเขียนเหตุผล
ถ้าเทน้ ำ�จากถังที่ ๑ ดังรูป ไปถังที่ ๒ จนหมด ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ก. ปริมาตรและรูปร่างของนำ�้ เปลี่ยนไปตามภาชนะ 			
ข. ปริมาตรของน้ำ�เปลี่ยนแปลง แต่รูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง
ค. ปริมาตรของน้ ำ�ไม่ปลี่ยนแปลง แต่รูปร่างเปลี่ยนแปลง				
ง. ทั้งปริมาตรและรูปร่างของน้ำ�ไม่เปลี่ยนแปลง
เหตุผล

32

ชุดกิจชุกรรมการเรี
ยนรู้ (ส�
ำหรั
กเรีบยนัน)กเรีกลุ
ยนรูว้ ทยิ นรู
ยาศาสตร์
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ย๒นทีชัน้่ ๒ประถมศึ
กษาปีกทษาปี
ี่ ๔ ท(ฉบั
ปรับบปรุปรังบ) ปรุง)
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู
้ (ส�บำนัหรั
ยน)ม่ สาระการเรี
กลุม่ สาระการเรี
ว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึ
ี่ ๔บ(ฉบั

ใบงาน
บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓

หน่วยย่อยที่ ๑

สมบัติของสาร
เรื่อง แก๊ส

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ใบความรู้ เรื่องแก๊ส

เราทราบมาแล้ ว ว่ า น�้ ำ มี ส ถานะเป็ น ของแข็ ง และของเหลว
น�ำ้ จะมีสถานะเป็นแก๊สได้หรือไม่ ถ้าน�ำ้ มีสถานะเป็นแก๊สจะยังคงมีมวล
ต้องการที่อยู่ มีปริมาตรและมีรูปร่างเช่นเดียวกับน�้ำในสถานะของแข็ง
และของเหลวหรือไม่

เมื่อเหลียวไปรอบ ๆ ตัวเรา เราก็จะพบสสารหลายอย่างที่มี
สถานะเป็นแก๊ส เช่น แก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิต
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทพี่ ชื ใช้ในการสร้างอาหาร และแก๊สปิโตรเลียม
เหลวเป็นเชือ้ เพลิง สสารใดบ้างรอบตัวเรามีสถานะเป็นแก๊ส รูไ้ ด้อย่างไร

34

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ แก๊สมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวลและการต้องการที่อยู่ของแก๊ส
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ลูกโป่ง
๒. ถุงพลาสติก
๓. ยางรัดของ
๔. อ่างน�้ำ
๕. แก้วน�้ำใส
๖. เครื่องชั่งแบบคาน ๓ แขนหรือเครื่องชั่งแบบดิจิตอล
๗. เทปใส
๘. หลอดดูดแบบงอได้
วิธีท�ำ
ตอนที่ ๑
๑. อภิปรายและให้เหตุผลว่าอากาศมีมวลหรือไม่ เพราะเหตุใด
๒. วางแผนและร่วมกันด�ำเนินการตรวจสอบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก�ำหนดให้
ตอนที่ ๒
๑. ใส่น�้ำสีในแก้วให้เต็มแล้วคว�่ำในอ่างน�้ำโดยแก้วที่คว�่ำแล้วต้องไม่มีฟองอากาศอยู่
๒. ใช้ถุงพลาสติกใสเก็บอากาศรอบ ๆ ตัว แล้วรัดปากถุงให้แน่น เสียบปลายข้างหนึ่ง
ของหลอดดูดเข้าในถุง และปิดปลายอีกข้างหนึ่งไว้
๓. คาดคะเนและบันทึกว่า จะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าบีบอากาศในถุงพลาสติกเข้าไปในแก้วน�้ำ
ที่มีน�้ำอยู่เต็ม ดังรูป
๔. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน
และบันทึกผล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ใบงาน ๐๑ : มวลและการต้องการที่อยู่ของแก๊ส
ตอนที่ ๑
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วิธีตรวจสอบมวลของอากาศ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้

วิธีการ

มวลของอากาศที่ชั่งได้ (ระบุหน่วย)
36

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. อากาศมีมวลหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

37

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ตอนที่ ๒
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วาดรูปและเขียนอธิบายการคาดคะเน และผลการสังเกต
การคาดคะเน

ผลการสังเกต

เมื่อบีบอากาศเข้าไป
ในแก้วซึ่งมีน�้ำบรรจุอยู่
จนเต็ม

38

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. เมื่อบีบถุงพลาสติกที่บรรจุอากาศเข้าไปในแก้วที่มีน�้ำอยู่จนเต็ม เกิดอะไรขึ้น
เพราะเหตุใด

๒. อากาศต้องการที่อยู่หรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

๔. จากสิ่งที่ค้นพบทั้ง ๒ ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๒

กิจกรรมที่ ๒ แก๊สมีปริมาตรและรูปร่างเป็นอย่างไร
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับปริมาตรและรูปร่างของแก๊ส
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ลูกโป่ง
๒. ยางรัดของ
๓. หลอดฉีดยา
๔. ถุงมือยาง
๕. หลอดพลาสติกเเข็ง
วิธีท�ำ
ตอนที่ ๑
๑. ดันก้านหลอดฉีดยาไปจนสุดแล้วดึงขึ้นเพื่อดูดอากาศเข้าไปในหลอดฉีดยาจนเต็ม
บันทึกปริมาตรของอากาศ
๒. คาดคะเนและบันทึกว่าถ้าปิดปลายหลอดฉีดยาให้แน่น แล้วออกแรงดันก้าน
หลอดฉีดยาลงไปจนดันต่อไปไม่ได้แล้วปล่อยก้านหลอดฉีดยา ปริมาตรของอากาศ
จะเป็นอย่างไร
๓. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผลปริมาตรของอากาศ
เมือ่ กดลงไปจนกดต่อไม่ได้ และบันทึกปริมาตรของอากาศอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ ปล่อยก้าน
หลอดฉีดยาจนหยุดนิ่ง

40

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๒

ตอนที่ ๒
๑. เป่าลูกโป่งซึ่งใช้เป็นภาชนะบรรจุอากาศให้พองแล้วบีบปากลูกโป่งให้แน่น
สังเกตรูปร่างของอากาศภายในลูกโป่ง บันทึกผล
๒. เสียบปลายหลอดพลาสติกแข็งข้างหนึง่ เข้าไปในถุงมือยางซึง่ เป็นภาชนะอีกอันหนึง่
แล้วใช้ยางรัดให้แน่น ดังรูป

๓. น�ำปลายอีกด้านหนึง่ ของหลอดพลาสติกแข็งเสียบเข้าไปในลูกโป่งทีม่ อี ากาศอยูเ่ ต็ม
รัดยางให้แน่นโดยยังคงบีบปากลูกโป่งไว้ คาดคะเนและบันทึกว่าถ้าปล่อยมือทีบ่ บี
ปากลูกโป่งออกจะเกิดอะไรขึ้น
๔. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : ปริมาตรและรูปร่างของแก๊ส
ตอนที่ ๑
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ปริมาตรของอากาศก่อนกดก้านหลอดฉีดยา (ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)
ปริมาตรของอากาศหลังกดก้านหลอดฉีดยา (ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)
การคาดคะเน

ผลการสังเกต

ปริมาตรของอากาศเมื่อปล่อยก้านหลอดฉีดยา (ระบุหน่วยให้ถูกต้อง)
การคาดคะเน

42

ผลการสังเกต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อดึงก้านหลอดฉีดยาจนสุดและเมื่อกดก้านหลอดฉีดยาจนกดต่อไปไม่ได้
และเมื่อปล่อยก้านหลอดฉีดยาจนหยุดนิ่ง ปริมาตรของหลอดฉีดยาที่จะบรรจุ
อากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

๒. ปริมาตรของอากาศมีความสัมพันธ์กับปริมาตรของหลอดฉีดยาอย่างไร

๓. ปริมาตรของอากาศ มีค่าคงที่หรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

43

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๒

ตอนที่ ๒
จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ตาราง รูปร่างของอากาศภายในภาชนะแบบต่าง ๆ (วาดรูป)
รูปร่างของอากาศภายในภาชนะ
รูปร่างของภาชนะ

44

การคาดคะเน

ผลการสังเกต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. อากาศที่บรรจุอยู่ในลูกโป่งมีรูปร่างอย่างไร

๒. เมื่อปล่อยมือที่บีบปากลูกโป่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อ ๒ เป็นเพราะเหตุใด

๔. อากาศที่อยู่ในถุงมือยางมีรูปร่างอย่างไร

๕. อากาศเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๖. รูปร่างของอากาศสัมพันธ์กับรูปร่างของภาชนะที่บรรจุอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๒

๗. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

๘. จากสิ่งที่ค้นพบทั้ง ๒ ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร

46

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องสมบัติของแก๊ส
ตอบคำ�ถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง พร้อมเขียนเหตุผล
๑. บรรจุแก๊สชนิดหนึง่ ลงในถังขนาด ๒๐ ลิตร และ ๔๐ ลิตร ถังละ ๒๐ กิโลกรัม
ข้อเปรียบเทียบใดถูกต้องที่สุด
ก. มวลและปริมาตรของแก๊สทั้งสองถังเท่ากัน
ข. มวลของแก๊สไม่เท่ากัน แต่ปริมาตรของแก๊สเท่ากัน
ค. มวลของแก๊สเท่ากัน แต่ปริมาตรของแก๊สไม่เท่ากัน
ง. มวลและปริมาตรของแก๊สทั้งสองถังไม่เท่ากัน
		เหตุผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕.๒ / ผ. ๒.๓-๐๓

๒. ภาชนะ A และ B ซึง่ ไม่มแี ก๊สใดบรรจุอยูต่ อ่ กันด้วยท่อขนาดเล็กมากและ
มีลิ้นปิดเปิดดังรูป
ลิ้นปิดเปิด

ภาชนะ A
มีปริมาตร ๕๐ cm3

ภาชนะ B
มีปริมาตร ๓๐๐ cm3

๒. ๑ บรรจุแก๊สไนโตรเจนในภาชนะ A โดยปิดลิ้นไว้ แก๊สในภาชนะ A จะมี
ปริมาตร
cm3
เพราะ

๒. ๒ เมือ่ เปิดลิน้ ให้แก๊สไนโตรเจนผ่านไปยังภาชนะ B แก๊สในภาชนะ B จะมี
ปริมาตร
cm3
เพราะ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
ระบบสุริยะและ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๖.๑ / ผ. ๑

หน่วยย่อยที่ ๑

ดวงจันทร์ของเรา
เรื่อง การขึ้นและตก และรูปร่างของดวงจันทร์

50

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ โลกหมุนรอบตัวเองอย่างไร
จุดประสงค์
สังเกตและระบุการหมุนรอบตัวเองของโลก
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. วีดิทัศน์เรื่องการหมุนของโลก
๒. ลูกโลกจ�ำลอง
วิธีท�ำ
๑. สังเกตลูกโลกจ�ำลอง และระบุส่วนต่าง ๆ ของโลก บันทึกผล
๒. ชมวีดิทัศน์เรื่องการหมุนของโลก และวาดรูปแสดงการหมุนรอบตัวเอง
ของโลก
๓. อภิปรายการหมุนรอบตัวเองของโลก และน�ำเสนอการหมุนรอบตัวเอง
ของโลกโดยใช้ลูกโลกจ�ำลอง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๑

ใบงาน ๐๑ : การหมุนรอบตัวเองของโลก
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ระบุส่วนต่าง ๆ ของโลกและเขียนลูกศรแสดงทิศทางการหมุนรอบตัวเอง

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. จากวีดิทัศน์โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางใด
๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๒

กิจกรรมที่ ๒ ดวงจันทร์มีการขึ้นตกอย่างไร
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายการขึ้นและตกของดวงจันทร์
วัสดุ-อุปกรณ์
วีดิทัศน์เรื่องการขึ้นและตกของดวงจันทร์ใน ๑ วัน
วิธีท�ำ
๑. วางแผนกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อแบ่งงานการสังเกตต�ำแหน่งดวงจันทร์
ที่เวลาต่าง ๆ
๒. สังเกตต�ำแหน่งดวงจันทร์ในท้องฟ้าที่บ้านของตนเองตามที่วางแผนไว้
ณ เวลา ๑๘.๓๐ น. ๒๐.๓๐ น. ๐๕.๓๐ น. และ ๐๗.๓๐ น.
บันทึกผลโดยการวาดรูปต�ำแหน่งของดวงจันทร์เทียบกับทิศทัง้ ๔ ทิศ
บนโลก
๓. สังเกตต�ำแหน่งของดวงจันทร์ในท้องฟ้า ณ เวลาเดิมเช่นนีอ้ กี เป็นเวลา
๒ วันต่อเนือ่ งกัน
๔. ชมวิดทิ ศั น์เรือ่ งการขึน้ และตกของดวงจันทร์ใน ๑ วัน และอภิปราย
การขึน้ และตกของดวงจันทร์ บันทึกผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : ต�ำแหน่งของดวงจันทร์ในท้องฟ้า
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วาดภาพต�ำแหน่งของดวงจันทร์ในท้องฟ้าที่เวลาต่าง ๆ ในบริเวณที่สังเกต
ในวันที่ ๑

ทิศ
ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๑๘.๓๐ น.

ทิศ
ทิศ
ตะวันออก ตะวันตก

วันที่

ทิศ
ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๐๕.๓๐ น.
วันที่
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พื้นดิน

เวลา ๒๐.๓๐ น.

ทิศ
ตะวันออก

วันที่

ทิศ
ทิศ
ตะวันออก ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๐๗.๓๐ น.

ทิศ
ตะวันออก

วันที่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

เดืเดืออนน

ชัชั้น้น

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๒

ในวันที่ ๒

ทิศ
ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๑๘.๓๐ น.

ทิศ
ทิศ
ตะวันออก ตะวันตก

วันที่

ทิศ
ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๐๕.๓๐ น.
วันที่

พื้นดิน

เวลา ๒๐.๓๐ น.

ทิศ
ตะวันออก

วันที่

ทิศ
ทิศ
ตะวันออก ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๐๗.๓๐ น.

ทิศ
ตะวันออก

วันที่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๒

พ.ศ.

ในวันที่ ๓

ทิศ
ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๑๘.๓๐ น.

ทิศ
ทิศ
ตะวันออก ตะวันตก

วันที่

ทิศ
ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๐๕.๓๐ น.
วันที่
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พื้นดิน

เวลา ๒๐.๓๐ น.

ทิศ
ตะวันออก

วันที่

ทิศ
ทิศ
ตะวันออก ตะวันตก

พื้นดิน

เวลา ๐๗.๓๐ น.

ทิศ
ตะวันออก

วันที่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุล ล
วันวัทีน่ที่

ชั้นชั้น
เดืเดือนอน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. ในแต่ละคืนดวงจันทร์ปรากฏเคลื่อนที่จากทิศใดไปทิศใด
๒. ดวงจันทร์ปรากฏขึ้นและตกทางทิศใด เกิดจากอะไร

๓. เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงจันทร์บนท้องฟ้าเป็นอย่างไร
วาดเส้นทางและระบุทิศบนทรงกลมท้องฟ้า

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๓

กิจกรรมที่ ๓ ดวงจันทร์มีรูปร่างอย่างไรบ้าง
จุดประสงค์
สังเกตและสร้างแบบจ�ำลองรูปร่างของดวงจันทร์ในแต่ละวัน
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. วีดิทัศน์เรื่องรูปร่างของดวงจันทร์ใน ๑ เดือน
๒. ดินสอสี
๓. ดินน�้ำมัน
๔. ไม้จิ้มฟัน
๕. กระดาษลังขนาด ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร
วิธีท�ำ
๑. วางแผนการสั ง เกตและแบ่ ง หน้ า ที่ ข องสมาชิ ก ในกลุ ่ ม ช่ ว ยกั น สั ง เกต
รูปร่างของดวงจันทร์ใน ๑ เดือน
๒. สังเกตรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ในท้องฟ้าที่บ้านตามที่วางแผนไว้
และวาดรู ป ดวงจั น ทร์ พร้ อ มทั้ ง ระบายสี ส ่ ว นมื ด และส่ ว นสว่ า งใน
แต่ละวันลงในใบงาน ๐๓
๓. เมื่อครบ ๑ เดือนแล้ว ชมวีดิทัศน์เรื่องรูปร่างของดวงจันทร์ใน ๑ เดือน
และร่วมกันอภิปรายรูปร่างของดวงจันทร์ทสี่ งั เกตได้ในแต่ละวัน
๔. สร้างแบบจ�ำลองรูปร่างของดวงจันทร์ในแต่ละวัน และน�ำเสนอแบบจ�ำลอง
ทีส่ ร้างขึน้
๕. พยากรณ์รปู ร่างปรากฏของดวงจันทร์ในเดือนต่อไป และบันทึกผล
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๓

ใบงาน ๐๓ : รูปร่างของดวงจันทร์ในท้องฟ้า
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วาดภาพรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ที่สังเกตได้ พร้อมทั้งระบายสีส่วนที่มืด
และส่วนที่สว่างในแต่ละวัน
วัน/เดือน/ปี

รูปร่างของดวงจันทร์

วัน/เดือน/ปี

วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

วันที่ ๔

วันที่ ๕

วันที่ ๖

วันที่ ๗

วันที่ ๘

รูปร่างของดวงจันทร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

59

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

วัน/เดือน/ปี

เลขที่
พ.ศ.

รูปร่างของดวงจันทร์

วัน/เดือน/ปี

วันที่ ๙

วันที่ ๑๐

วันที่ ๑๑

วันที่ ๑๒

วันที่ ๑๓

วันที่ ๑๔

วันที่ ๑๕

วันที่ ๑๖

วันที่ ๑๗

วันที่ ๑๘

วันที่ ๑๙

วันที่ ๒๐

60

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๓

รูปร่างของดวงจันทร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

วัน/เดือน/ปี

รูปร่างของดวงจันทร์

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี

วันที่ ๒๑

วันที่ ๒๒

วันที่ ๒๓

วันที่ ๒๔

วันที่ ๒๕

วันที่ ๒๖

วันที่ ๒๗

วันที่ ๒๘

วันที่ ๒๙

วันที่ ๓๐

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๓

รูปร่างของดวงจันทร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๓

การพยากรณ์รปู ร่างปรากฏของดวงจันทร์ในอีก ๑ เดือนถัดไป โดยวาดรูปและระบายสี
ส่วนมืดและส่วนสว่างของดวงจันทร์ พร้อมเขียนวันทีใ่ นช่องด้านล่าง

62

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๓

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม

๑. ในแต่ละวัน ดวงจันทร์มีรูปร่างปรากฏเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

๒. การมองเห็นรูปร่างปรากฏของดวงจัันทร์เกี่ยวข้องกับส่วนมืดและส่วนสว่าง
ของดวงจันทร์ในแต่ละวันหรือไม่ อย่างไร

๓. รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ใน ๑ เดือน เป็นอย่างไร
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๑ / ผ. ๑ - ๐๓

๔. จากแบบจ� ำ ลองแบบรู ป การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งปรากฏของดวงจั น ทร์
จะอธิบายการมองเห็นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละวันจนครบ ๑ เดือน
ได้อย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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-สกุลล
ชืชื่อ่อ-สกุ
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที่ ่
เลขที
พ.ศ.
พ.ศ.

๖.๑// ผ.ผ. ๑.๑
๑ - -๐๔๐๔
บ.บ. ๖.๑

ใบงาน ๐๔ : แบบฝึกหัด เรื่องรูปร่างของดวงจันทร์ในท้องฟ้า
เลือกข้อความเติมลงช่องว่างให้ถูกต้อง
๑ เดือน

ตะวันตก

ตะวันออก
ทวนเข็มนาฬิกา

ระบบสุริยะ

โลกหมุนรอบตัวเอง
ตามเข็มนาฬิกา

ขั้วโลกเหนือ

ใต้
เหนือ
ขั้วโลกใต้

๑. ดวงจันทร์เคลื่อนรอบโลก รอบละ
๒. โลกหมุนรอบตัวเองในทิศ

เมื่อมองจาก

๓. เราเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศ

และตกทางทิศ

๔. การปรากฏขึ้นและตกของดวงจันทร์เกิดจาก
๕. ดวงจันทร์จัดอยู่ใน
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ใบงาน
บ. ๖.๒ / ผ. ๒

หน่วยย่อยที่ ๒

ระบบสุริยะของเรา
เรื่อง ระบบสุริยะ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ระบบสุริยะตามความคิดของฉันเป็นอย่างไร
จุดประสงค์
๑. อ่านข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะ
๒. สร้างแบบจ�ำลองอธิบายระบบสุริยะ
วัสดุ-อุปกรณ์
–
วิธีท�ำ
๑. วาดรูปแบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะ ลงในใบงานตามความเข้าใจของตนเอง
ก่อนท�ำกิจกรรม
๒. อ่านใบความรู้เรื่องพิท แพท ผจญภัย และองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะ แล้วอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๓. วาดรูปแบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะ และแสดงลักษณะของดาวแต่ละดวง
ให้ถูกต้อง
๔. น�ำเสนอแบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะ พร้อมทัง้ เปรียบเทียบแบบจ�ำลอง
ระบบสุริยะที่สร้างขึ้นก่อนอ่านและหลังอ่านใบความรู้
๕. อภิปรายแบบจ�ำลองระบบสุริยะ
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ิ่มค
สื่อเสริมเพ
ชื่อ-สกุล
วันที่

๔

วามรู้

พิ ท แพท และป๊ อ กกี้ วางแผนออกไป
ท่องเทีย
่ วนอกโลก โดยพิทจะเป็นผข
ู้ บ
ั ยาน

ชั้น

ด า ว ด ว ง นี้ เ ป็ น ด า ว ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ โ ล ก
เดื่ อดุ นเป็นดาวทีส่ วยงามและสว่าง
มากทีส
ที่ สุ ด รวมทั้ ง อุ ณ ภู มิ สู ง เป็ น อั น ดั บ
#รองจากดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ
ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ดาวฝาแฝดของโลก
เพราะมี ข นาดเล็ ก กว่ า โลกเล็ ก น้ อ ย
หมุ น รอบตั ว เองช้ า ที่ สุ ด รอบละ
๒๔๓ วั น โคจรรอบดวงอาทิ ต ย์
รอบละ ๒๒๕ วัน

เลขที
่
ผ่านบรรยากาศที
่ห่อหุ้มโลกไปสู่อวกาศ

พ.ศ.ตามเส้นทางระหว่างดาว
๕

ดาวเคราะห์ดวงนีเ้ ชือ
่ กันว่าน่าจะมีสงิ่ มีชวี ต
ิ เพราะ
มีน้ำ�ไหลในบางบริเวณและยังพบน้ำ�แข็งอยู่บนขั้ว
ทัง้ สองของดาว หมุนรอบตัวเองใช้เวลาใกล้เคียงกับ
โลกคือ ๒๕ ชัว่ โมง แต่โคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ
๖๘๗ วั น ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางน้ อ ยกว่ า โลก
ครึ่งหนึ่ง มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ๒ ดวง

ดาวดวงนี้มีชื่อวา
อะไรนะ มนุษยสง
ยานไปสำรวจบอย ๆ

ดาวดวงนี้
มีชื่อวาอะไรนะ

ดาวดวงนี้คงเหงานะ
ไมมีดวงจันทร
เปนบริวารเลย

นั่น! ดวงจันทร
โลกของเรามีดวงจันทร
เปนบริวารกี่ดวงนะ

๓
โอย! รอนสุดๆเลย
รีบไปกันเถอะ
ยานของเราจะ
หลอมละลายแลว

ดาวดวงนีเ้ ป็นเตาไฟทีร่ อ
้ นจัดเวลา
กลางวัน แต่เวลากลางคืนเย็นมาก
จนเป็นเตาไฟแช่แข็ง หมุนรอบตัวเอง
ช้ามากรอบละ ๕๙ วัน แต่โคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ หนึง่ รอบเพียง ๘๘ วัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าโลก
ประมาณ ๓ เท่า ไม่มด
ี วงจันทร์เป็น
บริวาร

๑

ขณะที่ทั้งสามชีวิตออกจากโลกไปสู่
อวกาศ พบว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นั้น
เ ป็ น ด า ว เ ค ร า ะ ห์ ที่ มี น้ำ � ป ก ค ลุ ม
เป็ น จำ � นวนมาก จึ ง มองเห็ น เป็ น
ดาวเคราะห์สน
ี �้ำ เงินสวยงาม หมุนรอบ
ตั ว เอง รอบละ ๑ วั น โคจรรอบ
ดวงอาทิ ต ย์ รอบละ ๑ ปี โลกอยู่
ห่ า งจากดวงอาทิ ต ย์ ม าก ขนาดที่
เอาโลก ๑๐,๐๐๐ ใบมาเรียงต่อกัน
จึงจะถึงดวงอาทิตย์

ดาวดวงนี้เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียว
ในระบบสุ ริ ย ะ มี ข นาดใหญ่ ม าก
หากนำ�โลกมาเรียงต่อกัน ๑๑๐ ดวง
จึงจะมีขนาดใกล้เคียงกับเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของดาวดวงนี้ มีสีเหลือง
อุ ณ หภู มิ ที่ ศู น ย์ ก ลาง ๑๕ ล้ า น
องศาเซลเซี ย ส แต่ ที่ ผิ ว อุ ณ หภู มิ
เพี ย ง ๕,๗๐๐ องศาเซลเซี ย ส
ดาวฤกษ์ดวงนี้คุณรู้จักไหม
ชุ
ด
กิ
จ
กรรมการเรี
ย
นรู
้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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๒

ดาวดวงนีเ้ ป็นดาวเคราะห์ดวงแรก ทีพ
่ บ
จากการคำ � นวณของนั ก ดาราศาสตร์
๗ ดาวเคราะห์ดวงนีม้ วี งแหวนล้อมรอบ เป็นดาวที่
ชื่อ-สกุลมี ค วามหนาแน่ น น้ อ ยกว่ า น้ำ � ขนาดเส้
ชั้น น ผ่ า น เลขทีก่่ อ นที่ จ ะตรวจพบบนท้ อ งฟ้ า ด้ ว ย
กล้องโทรทรรศน์ เป็นดาวทีม
่ ค
ี วามหนาแน่น
ศูนย์กลางมากกว่าโลกประมาณ 8 เท่า หมุนรอบ
วันที่ ตัวเองรอบละ
เดือน๑๐ ชัว่ โมง ๔๐ นาที แต่เนือ่ งจากพ.ศ. น้อยกว่าน้ำ� ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
มากกว่าโลกประมาณ ๓ เท่า หมุนรอบ
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกถึง ๑๐ เท่า
ตั ว เองรอบละประมาณ ๑๖ ชั่ ว โมง
จึ ง ใช้ เ วลาโคจรรอบดวงอาทิ ต ย์ เ กื อ บ ๓๐ ปี
แต่ เ นื่ อ งจากอยู่ ห่ า งจากดวงอาทิ ต ย์
มีดวงจันทร์บริวารไม่น้อยกว่า ๓๐ ดวง
มากกว่าโลกถึง ๓๐ เท่า จึงใช้เวลาโคจร
รอบดวงอาทิตย์ถงึ ๑๖๔ ปี มีดวงจันทร์
บริวารไม่น้อยกว่า ๘ ดวง

๙

ง
ๆ
วงแหวนสวยจัง
อยากรูเปนดาว
อะไรนะ

โนนไง ๆ ดวงอาทิตย
สวางเหมือนดาวฤกษ
ดวงหนึ่งบนทองฟา
เทานั้นเอง

ด า ว ด ว ง นี้ เ ป็ น ด า ว เ ค ร า ะ ห์ ด ว ง แ ร ก ที่ ค้ น พ บ ด้ ว ย วาว! ไกลจัง
ดวงอาทิตยหาย
กล้ อ งโทรทรรศน์ มี ข นาดใหญ่ เ ป็ น ลำ � ดั บ ๓ รองจาก ไปไหนนี่ มืดจังเลย
ดาวพฤหั ส บดี แ ละดาวเสาร์ ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
มากกว่าโลกประมาณ ๓ เท่า เป็นดาวทีม
่ ค
ี วามหนาแน่นน้อย
ก ว่ า น้ำ � ห มุ น ร อ บ ตั ว เ อ ง ใ ช้ เ ว ล า ร อ บ ล ะ ป ร ะ ม า ณ
๑๗ ชัว่ โมง แต่เนือ
่ งจากอยูห
่ า่ งจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก
ถึ ง ๒๐ เท่ า จึ ง ใช้ เ วลาโคจรรอบดวงอาทิ ต ย์ ถึ ง ๘๔ ปี
มีดวงจันทร์บริวารไม่น้อยกว่า ๒๑ ดวง
๑๐ และแล้ว ทัง้ สามชีวติ ได้หลงทาง
ไปถึงดาวเคราะห์แคระดวงหนึง่
๖ ดาวดวงนีเ้ ป็นดาวเคราะห์ทมี่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในระบบสุรยิ ะ
ซึ่งอยู่ไกลมาก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าโลกประมาณ ๑๐ เท่า และ
มีจุดแดงใหญ่สามารถเห็นได้เมื่อดูด้วยกล้องโทรทรรศน์
ซึ่ ง ก็ คื อ พายุ ห มุ น ขนาดยั ก ษ์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า โลกถึ ง
*จำ�นวนดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของ
๓ เท่ า หมุ น รอบตั ว เองเร็ ว มาก ใช้ เ วลาเพี ย ง รอบละ
ดาวเคราะห์แต่ละดวงเปลีย
่ นแปลงได้
๑๐ ชัว่ โมง แต่เนือ
่ งจากอยูห
่ า่ งจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก
เมื่อมีการค้นพบเพิ่มเติม
ถึ ง ๕ เท่ า จึ ง ใช้ เ วลาโคจรรอบดวงอาทิ ต ย์ ถึ ง ๑๒ ปี
มีดวงจันทร์บริวารไม่น้อยกว่า ๖๓ ดวง
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๘

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑๐.๑/ ผ. ๑-๐๒
บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ใบความรู ้
เรื่ององค์ ประกอบของระบบสุรยิ ะ
ดวงอาทิตย์

ดาวพุธ

ดาวศุกร์

70

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นก้อนแก๊สร้อน
ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑,๓๙๒,๐๐๐
กิโลเมตร หรือ ๑๐๙ เท่าของโลก ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
ของระบบสุรยิ ะ ซึง่ ดาวต่าง ๆ ในระบบสุรยิ ะโคจรโดยรอบ
ดาวพุ ธ เป็ น ดาวเคราะห์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ น
ทรงกลมแข็ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๔,๘๗๘ กิโลเมตร
หรือ ๑ ใน ๓ เท่าของโลก ดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์
โดยมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๖๐ ล้านกิโลเมตร
หรื อ ประมาณ ๑ ใน ๓ ของระยะห่ า งจากโลกไปยั ง
ดวงอาทิตย์ ดาวพุธหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ
๕๙ วันของโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา
ประมาณ ๘๘ วันของโลก
ดาวศุ ก ร์ เ ป็ น ดาวเคราะห์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ น
ทรงกลมแข็งมี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางประมาณ ๑๒,๑๐๔
กิ โ ลเมตร ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ โลก ดาวศุ ก ร์ โ คจร
รอบดวงอาทิ ต ย์ โดยมี ร ะยะห่ า งจากดวงอาทิ ต ย์
ประมาณ ๑๑๐ ล้านกิโลเมตร หรือประมาณ ๒ ใน ๓ ของระยะห่าง
จากโลกไปยังดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองโดยใช้
เวลาประมาณ ๒๔๓ วันของโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย์
โดยใช้เวลาประมาณ ๒๒๕ วันของโลก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

-สกุลล
ชืชื่อ่อ-สกุ
วัวันนทีที่ ่

โลก

ดาวอังคาร

ดาวพฤหัส

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที่ ่
เลขที
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

โลกเป็นดาวเคราะห์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นก้อนแข็งทรงกลมแป้น
เล็กน้อย มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๒,๗๕๖ กิโลเมตร
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์
ประมาณ ๑๕๐ ล้านกิโลเมตร โลกหมุนรอบตัวเองโดยใช้
เวลาประมาณ ๑ วัน และโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา
ประมาณ ๓๖๕ วัน โลกมีดวงจันทร์ ๑ ดวงเป็นบริวาร
ดาวอั ง คารเป็ น ดาวเคราะห์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ น
ทรงกลมแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๖,๗๙๕ กิโลเมตร
หรือประมาณครึง่ หนึง่ ของโลก ดาวอังคารโคจรรอบดวงอาทิตย์
โดยมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๒๓๐ ล้านกิโลเมตร
หรื อ ประมาณ ๓ ใน ๒ ของระยะห่ า งจากโลกไปยั ง
ดวงอาทิตย์ ดาวอังคารหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ
๒๕ ชั่วโมงของโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา
ประมาณ ๖๘๗ วันของโลก ดาวอังคารมีดวงจันทร์ ๒ ดวง
เป็นบริวาร
ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นก้อนแก๊ส
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๔๒,๙๘๕ กิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๑๑ เท่าของโลก ดาวพฤหัสบดีโคจรรอบดวงอาทิตย์
โดยมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๗๘๐ ล้านกิโลเมตร
หรือประมาณ ๕ เท่าของระยะห่างจากโลกไปยังดวงอาทิตย์
ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ ๑๐ ชัว่ โมง
ของโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาประมาณ ๑๒ ปี
ของโลก ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ไม่น้อยกว่า ๖๓ ดวง
เป็นบริวาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ดาวเสาร์

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นก้อนแก๊สกลม
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๒๐,๕๓๗ กิโลเมตร หรือ
เกือบ ๑๐ เท่าของโลก ดาวเสาร์โคจรรอบดวงอาทิตย์
โดยมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๑,๔๓๐ ล้าน
กิโลเมตร หรือประมาณ ๑๐ เท่าของระยะห่างจากโลก
ไปยังดวงอาทิตย์ ดาวเสาร์หมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลา
ประมาณ ๑๐ ชั่วโมง ๔๐ นาทีของโลก และโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ ปีของโลก ดาวเสาร์
มีดวงจันทร์ไม่น้อยกว่า ๔๗ ดวงเป็นบริวาร

ดาวยูเรนัส

ดาวยู เ รนั ส เป็ น ดาวเคราะห์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ น
แก๊สกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕๑,๑๑๙ กิโลเมตร
หรื อ ประมาณ ๔ เท่ า ของโลก ดาวยู เ รนั ส โคจรรอบ
ดวงอาทิ ต ย์ โ ดยมี ร ะยะห่ า งจากดวงอาทิ ต ย์ ป ระมาณ
๓,๐๐๐ ล้านกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐ เท่า ของระยะห่าง
จากโลกไปยั ง ดวงอาทิ ต ย์ ดาวยู เ รนั ส หมุ น รอบ
ตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ ๑๗ ชัว่ โมงของโลก และโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาประมาณ ๘๔ ปีของโลก ดาวยูเรนัส
มีดวงจันทร์ไม่น้อยกว่า ๒๗ ดวงเป็นบริวาร

ดาวเนปจูน
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ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นก้อนแก๊สกลม
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕๐,๕๓๘ กิโลเมตร ซึง่ ใกล้เคียง
กับดาวยูเรนัส ดาวเนปจูนโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยมี
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านกิโลเมตร
หรือประมาณ ๓๐ เท่าของระยะห่างจากโลกไปยังดวงอาทิตย์
ดาวเนปจูนหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ ๑๖ ชัว่ โมง
ของโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาประมาณ
๑๖๕ ปีของโลก ดาวเนปจูนมีดวงจันทร์ไม่นอ้ ยกว่า ๑๓ ดวง
เป็นบริวาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

เดืเดืออนน

ดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์แคระ

ดาวหาง

ดาวตก

ชัชั้น้น

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑
บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ดาวเคราะห์น้อยเป็นก้อนหินขนาดต่าง ๆ กัน
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางตั้ ง แต่ ๑,๐๐๐ กิ โ ลเมตรลงมา
ดวงเคราะห์น้อยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ดวง
ส่วนมากโคจรอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและ
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเคราะห์แคระเป็นดาวที่มีลักษณะคล้ายกับ
ดาวเคราะห์ เป็ น วั ตถุ ท้ อ งฟ้ า ที่ โ คจรรอบดาวฤกษ์
มีมวลมากพอทีจ่ ะมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดตัวเองให้มรี ปู ร่าง
ใกล้เคียงกับทรงกลม ไม่มีวงโคจรที่เป็นอิสระและ
ไม่ใช่ดวงจันทร์บริวาร ปัจจุบันมีวัตถุท้องฟ้าที่จัดเป็น
ดาวเคราะห์แคระ เช่น พลูโต (Pluto) ซีรีส (Ceres)
อีรสิ (Eris) เฮาเมอา (Haumea) มาคีมาคี (Makemake)
ดาวหางเป็ น ก้ อ นน�้ ำ แข็ ง สกปรก โคจรรอบ
ดวงอาทิตย์เป็นวงรีมาก เมือ่ เข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะเกิด
การระเหิดเป็นฝุน่ และแก๊ส สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
ท� ำ ให้ ม องเห็ น เป็ น หั ว และหางยาว ยิ่ ง เข้ า ใกล้
ดวงอาทิตย์ ส่วนหัวจะใหญ่ขนึ้ ส่วนหางก็จะยิง่ ยาวมากขึน้
และหางจะชี้ไปทางทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอ
ดาวตกหรือผีพุ่งใต้ เป็นวัตถุแข็งจ�ำพวกโลหะ
และหินขนาดเล็กทีล่ อ่ งลอยในอวกาศ เมือ่ โคจรเข้ามา
ใกล้ โ ลก จะถู ก โลกดึ งดู ดเข้ า สู ่ บรรยากาศเกิด การ
เสียดสี ลุกไหม้เป็นแสงวาบ ในบางครัง้ ถ้ามีขนาดใหญ่
จนไม่สามารถเผาไหม้ได้หมด เหลือตกลงสู่พื้นโลก
จะเรียกว่า อุกกาบาต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ใบงาน ๐๑ : ระบบสุริยะ
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
วาดรูปแบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะ ตามความเข้าใจของตัวเองก่อนเรียนเรือ่ งระบบสุรยิ ะ

แบบจ�ำลองระบบสุริยะของฉัน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

๖.๒/ /ผ.ผ.๒๒--๐๑๐๑
บ.บ.๖.๒

วาดรูปแบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะหลังจากอ่านใบความรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑๐.๑/ ผ. ๑-๐๑
บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง

๒. ดาวฤกษ์ในระบบสุริยะมีอะไรบ้าง
๓. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีอะไรบ้าง

๔. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
๕. เพราะเหตุใดดาวพุธถึงได้รับฉายาว่า “เตาไฟแช่แข็ง“
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ.บ. ๖.๒
๖.๒// ผ.ผ. ๒๒-- ๐๑
๐๑

๖. ดาวเคราะห์ดวงใดหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด และดาวเคราะห์ดวงใด
หมุนรอบตัวเองช้าที่สุด

๗. ดาวเคราะห์ดวงใดบ้าง เป็นดาวเคราะห์แก๊ส

๘. การจ�ำแนกดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอก ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง

๙. ดาวตกและอุกกาบาตแตกต่างกันอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

๑๐. แบบจ�ำลองที่สร้างขึ้นก่อนและหลังจากการอ่านใบความรู้ เหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๑๐. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ.บ.๖.๒
๖.๒/ /ผ.ผ.๒๒--๐๒
๐๒

กิจกรรมที่ ๒ สร้างแบบจ�ำลองระบบสุริยะได้อย่างไร
จุดประสงค์
รวบรวมข้อมูลดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะ และสร้างแบบจ�ำลองระบบสุริยะ
ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินน�้ำมันสีต่าง ๆ
๒. กระดาษสี
๓. สีน�้ำหรือสีเทียน
๔. ลูกบอลพลาสติก
๕. วัสดุอื่น ๆ ตามที่ออกแบบไว้
วิธีท�ำ
๑. ศึกษาข้อมูลสัดส่วนของดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะ จากใบความรู้และ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น หนังสือหรือเว็บไซต์
๒. วางแผนและออกแบบการสร้างแบบจ�ำลองระบบสุริยะให้ถูกต้องทั้งขนาด
ระยะทาง และลักษณะของดาวแต่ละดวง บันทึกข้อมูลลงในใบงาน
๓. น�ำเสนอแบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะ พร้อมทัง้ เปรียบเทียบแบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะ
ที่สร้างขึ้นกับระบบสุริยะจริง
๔. แสดงบทบาทสมมติเป็นพนักงานขายสินค้าทีจ่ ะน�ำไปใช้บนดาวเคราะห์ตา่ ง ๆ
ในระบบสุรยิ ะทีส่ นใจกลุม่ ละ ๑ ดวง โดยใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับดาวเคราะห์ตา่ ง ๆ
มาใช้ประกอบการโฆษณา และบันทึกเกีย่ วกับสินค้าทีน่ ำ� ไปใช้บนดาวเคราะห์
ที่เลือกในใบงาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ใบความรู ้
เรื่องข้อมูลเกีย่ วกับดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ในระบบสุรยิ ะ

ตาราง สี เส้นผ่านศูนย์กลาง และระยะห่างจากดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะ
ชื่อดาว

สี

ดวงอาทิตย์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัส
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน

แดง
เทา
เหลือง
น�้ำเงิน
แดง
ส้ม
เหลือง
เขียว
น�้ำเงิน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระยะห่างจากดวงอาทิตย์
เมื่อเทียบกับโลก
เมื่อเทียบกับโลก
๑๐๙.๑๒
๐.๔๐
๐.๔๐
๐.๙๕
๐.๗๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๐.๕๐
๕.๐๐
๑๑.๐๐
๑๑.๐๐
๙.๐๐
๑๐.๐๐
๔.๐๐
๑๙.๐๐
๔.๐๐
๓๐.๐๐

* ขนาดของดาวเคราะห์และระยะห่างของดาวเคราะห์จากดวงอาทิตย์ เมื่อเทียบกับโลกเป็นค่าโดยประมาณ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ใบงาน ๐๒ : การสร้างแบบจ�ำลองระบบสุริยะ
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ข้อมูลเกี่ยวการสร้างแบบจ�ำลองระบบสุริยะ

ชื่อดาว

ขนาดเส้นผ่าน ระยะห่างจาก
วัสดุที่ใช้ สีของดาว ศูนย์กลางของ ดวงอาทิตย์
ท�ำดาว ในแบบ
ถึงดาวใน การโคจร
ดาวใน
ในแบบ จ�ำลอง
แบบจ�ำลอง
(ปี)
แบบจ�ำลอง
จ�ำลอง
(ระบุหน่วย) (ระบุหน่วย)

ดวงอาทิตย์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัส
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ดาวเคราะห์ที่เลือก
สินค้าที่โฆษณา
ภาพสินค้า
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ลักษณะพิเศษของสินค้ามีดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. แบบจ�ำลองระบบสุริยะของฉันประกอบด้วยอะไรบ้าง

๒. คาบการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดมีน้อยที่สุดและมากที่สุด
เพราะเหตุใด

๓. แบบจ�ำลองระบบสุริยะของฉันเหมือนหรือแตกต่างกับระบบสุริยะจริงอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล
วัวันนทีที่ ่

ชัชั้น้น
เดืเดืออนน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

๔. ถ้าหากจะต้องปรับปรุงแบบจ�ำลองระบบสุรยิ ะเพือ่ ให้ใกล้เคียงกับระบบสุรยิ ะจริง
มากขึ้น จะท�ำอย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖.๒ / ผ. ๒ - ๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องระบบสุริยะของเรา
ผังมโนทัศน์เกี่ยวกับระบบสุริยะของเรา
ระบบสุริยะของเรา

86

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
วิทยาการค�ำนวณ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๗.๑ / ผ. ๑

หน่วยย่อยที่ ๑

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ

88

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๑ / ผ. ๑ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ใช้อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะอย่างไร
จุดประสงค์
๑. แสดงขั้นตอนการท�ำงานหรือการแก้ปัญหา
๒. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วัสดุ-อุปกรณ์
ดินสอ
วิธีท�ำ
๑. พิจารณาแผนที่เพื่อพาแมวเหมียวกลับบ้านแล้วท�ำใบงาน ๐๑
๒. เขียนขั้นตอนแสดงเส้นทางพาแมวเหมียวกลับบ้าน
๓. ตอบค�ำถามจากสถานการณ์ที่ก�ำหนดให้อย่างมีเหตุผล
๔. สรุปเรื่องอัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๑ / ผ. ๑ – ๐๑

พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : พาน้องแมวกลับบ้าน
แมวเหมียวออกมาเดินเล่นนอกบ้านเพลิน กว่าจะรู้ตัวก็หลงทางไปไกล ให้นักเรียน
หาเส้นทางพาแมวเหมียวกลับบ้าน โดยลากเส้นผ่านถนนตามแผนที่ นักเรียนจะสามารถ
หาเส้นทางพาแมวเหมียวกลับบ้านได้หรือไม่

๕๐๐ เมตร
๕๐๐ เมตร

ร

มต

๐เ

๘๐
บ้านแมวเหมียว
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑บ./๗.๑
ผ. ๑.๑
/ ผ.–๑ ๐๑
– ๐๑

๑. นักเรียนเลือกเส้นทางใดในการพาแมวเหมียวกลับบ้าน (เขียนขั้นตอนของอธิบาย
เส้นทาง เช่น ตรงไป ๕๐๐ เมตร เลี้ยวขวา ตรงไป ๕๐๐ เมตร)

๒. เส้นทางที่นักเรียนเลือกพาแมวเหมียวกลับบ้านมีระยะทางรวม
๓. เพราะเหตุใด นักเรียนจึงเลือกเส้นทางนี้

เมตร

๔. มีเส้นทางอื่นที่ไปได้อีกหรือไม่ ถ้ามี เส้นทางใด (เขียนอธิบาย)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๑ / ผ. ๑ – ๐๒

ใบงาน ๐๒ : ให้มา ตอบไป
๑.

B

A
A อายุน้อยกว่า B

B
		

C
B อายุน้อยกว่า C

ถามว่า A อายุน้อยกว่า C ใช่หรือไม่ (ใช่ / ไม่ใช่ / สรุปไม่ได้)
๒.

M

M
S

แก้ว S ราคาสูงกว่าแก้ว M
ถามว่า แก้ว S ราคาสูงกว่า แก้ว L

92

L

แก้ว L ราคาสูงกว่าแก้วใบ M
ใช่หรือไม่ (ใช่ / ไม่ใช่ / สรุปไม่ได้)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๑ / ผ. ๑ – ๐๒

๓.

สิงโต วิ่งเร็วกว่า เสือโคร่ง
สิงโต วิ่งช้ากว่า เสือชีตาร์
ถามว่า เสือชีตาร์ วิ่งช้ากว่า เสือโคร่ง ใช่หรือไม่ (ใช่ / ไม่ใช่ / สรุปไม่ได้)
๔.

ห้องรับแขก มีดอกไม้มากกว่า ห้องครัว
ห้องนอน มีดอกไม้น้อยกว่า ห้องครัว
ถามว่า ห้องรับแขก มีดอกไม้มากกว่า ห้องนอน ใช่หรือไม่ (ใช่ / ไม่ใช่ / สรุปไม่ได้)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑
บ. ๗.๑ / ผ. ๑ – ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. จากใบงาน ๐๑ ตอบค�ำถามต่อไปนี้
๑.๑ นักเรียนคิดว่าเส้นทางใดที่พาแมวเหมียวกลับถึงบ้าน มีระยะทางสั้นที่สุด
(เขียนอธิบายเส้นทาง)

๑.๒ ระยะทางสั้นที่สุดนั้น มีระยะทาง
เมตร
๑.๓ นักเรียนเลือกเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดหรือไม่ เพราะเหตุใด

๒. จากวิธีคิดในใบงาน ๐๒ นักเรียนสามารถน�ำไปใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจ�ำวัน
ได้หรือไม่ (ได้ / ไม่ได้) เพราะเหตุใด

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
นักเรียนได้ใช้อัลกอริทึม ในการแสดงขั้นตอนการท�ำงานหรือการแก้ปัญหา โดย
เขียนอธิบายเส้นทางพาแมวกลับบ้านอย่างเป็นขั้นตอนได้หรือไม่ (ได้ / ไม่ได้)
อัลกอริทึม คือ ขั้นตอนแสดงการแก้ปัญหา
การเขียนอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไร
นักเรียนได้ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในชีวิตประจ�ำวัน โดยตอบค�ำถามจาก
สถานการณ์ต่างๆ ได้หรือไม่ (ได้ / ไม่ได้) อย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๒
บ. ๗.๑ / ผ. ๑ – ๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรือ่ งอัลกอริทมึ และเหตุผลเชิงตรรกะ
๑. เขียนขั้นตอนในการเดินทางจากห้องเรียนไปยังโรงอาหารของโรงเรียน

๒.

ในตะกร้ามีส้มมากกว่ามะม่วง และมีเงาะมากกว่าส้ม
ถามว่า ในตะกร้า มีเงาะน้อยกว่ามะม่วง ใช่หรือไม่ (ใช่ / ไม่ใช่ / สรุปไม่ได้) เพราะเหตุใด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑

หน่วยย่อยที่ ๒

การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด
เรื่อง โปรแกรม Scratch
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ รู้จักโปรแกรม Scratch
จุดประสงค์
รู้จักโปรแกรม Scratch และเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
วัสดุ-อุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Scratch
วิธีท�ำ
๑. เรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch โดยท�ำใบงาน ๐๑
๒. เริ่มเขียนโปรแกรมหรือสคริปต์โดยท�ำตามขั้นตอนในใบงาน ๐๒
๓. เขียนสคริปต์เพื่อให้ตัวละครแมวเดินได้ โดยท�ำใบงาน ๐๓
๔. ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับบล็อกค�ำสั่งที่ท�ำให้ตัวละครเปลี่ยนท่าทางและ
เคลื่อนที่ได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑ – ๐๑

ใบงาน ๐๑ : สวัสดี Scratch
๑. เปิดโปรแกรม Scratch ๒.๐ Offline Editor โดยดับเบิลคลิกที่ ไอคอน
๒. ศึกษาส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ดังนี้

(๑) เวที (Stage) เป็นพื้นที่ส�ำหรับการแสดงของตัวละคร
(๒) ตัวละคร (Sprite) เป็นภาพที่แสดงการท�ำงานตามค�ำสั่งหรือสคริปต์ ซึ่งอาจ
เป็นภาพคน สัตว์ หรือ สิ่งของก็ได้
(๓) กลุ่มบล็อก หมายถึง กลุ่มของบล็อกค�ำสั่งที่จัดแบ่งตามลักษณะการท�ำงาน
(๔) บล็อกค�ำสั่ง หมายถึง ค�ำสั่งส�ำหรับตัวละครและเวที
(๕) พื้นที่เขียนสคริปต์ หมายถึง บริเวณที่วางบล็อกค�ำสั่งเรียงต่อกันเป็นสคริปต์
(๖) สคริปต์ หมายถึง ชุดค�ำสั่งส�ำหรับการท�ำงานของตัวละครและเวที
(๗) ปุ่มธงเขียว หมายถึง ปุ่มที่กดเมื่อต้องการเริ่มต้นการท�ำงานตามค�ำสั่ง
(๘) ปุ่มหยุด หมายถึง ปุ่มที่สั่งให้หยุดการท�ำงาน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒
/ ผ. ๒.๑
บ. ๔.๑
/ ผ. ๑.๑
– ๐๑– ๐๑

๓. โยงเส้นหน้าที่การท�ำงานข้อ (๑)–(๘) กับส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
ที่สัมพันธ์กัน
หน้าที่การท�ำงาน
(๑) ใช้เมื่อต้องการให้โปรแกรมเริ่มต้นท�ำงาน

(๒) ค�ำสั่ง ๑ ค�ำสั่ง
(๓) ค�ำสั่งที่เรียงต่อกันหลาย ๆ ค�ำสั่ง
(๔) บริเวณที่ให้ตัวละครแสดง
(๕) ใช้เมื่อต้องการหยุดการท�ำงาน
(๖) ภาพที่แสดงตามค�ำสั่ง
(๗) กลุม่ ของบล็อกค�ำสัง่ ทีแ่ บ่งตามการท�ำงาน
(๘) บริเวณที่วางบล็อกค�ำสั่ง

ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
เวที

ตัวละคร
กลุ่มบล็อก
บล็อกค�ำสั่ง
พื้นที่เขียนสคริปต์
สคริปต์
ปุ่มธงเขียว
ปุ่มหยุด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑ – ๐๒

ใบงาน ๐๒ : โปรแกรมแรกของฉัน
๑. เปลี่ยนภาพฉากหลังของเวที โดยคลิกที่ไอคอนมุมล่างซ้ายของโปรแกรม ดังรูป
หมายเลข ๑ แล้วเลือกภาพฉากหลังของเวทีที่ต้องการ ดังรูปหมายเลข ๒ แล้วคลิก
ปุ่ม OK ดังรูปหมายเลข ๓

๒. เขียนสคริปต์ให้กับตัวละครแมว เพื่อให้ตัวละครส่งเสียงร้องและพูดว่า “Hello!” โดย
ท�ำตามล�ำดับหมายเลข ๑-๗ ดังรูป

100 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑ – ๐๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 101

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑ – ๐๒

ไฟล์ที่บันทึกมีนามสกุล คือ

102 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑ – ๐๓

ใบงาน ๐๓ : สคริปต์แมวเดิน
๑. เปิดโปรแกรม Scratch ทดลองใช้ค�ำสั่ง next costume
๑.๑ คลิกกลุ่มบล็อก Looks
๑.๒ คลิกบล็อกค�ำสั่ง
๑ ครั้ง สังเกตผลที่เกิดขึ้น
๑.๓ ผลที่ได้คือตัวละคร
๑.๔ คลิกบล็อกค�ำสั่ง
อีก ๑ครั้ง แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้น
๑.๕ ผลที่ได้คือตัวละคร
๒. ทดลองใช้ค�ำสั่ง move … steps
๒.๑ คลิกกลุ่มบล็อก Motion
๒.๒ ที่บล็อกค�ำสั่ง
เปลี่ยนตัวเลขจาก 10 เป็น 30
คลิกที่บล็อกค�ำสั่ง แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้น
๒.๓ ผลที่ได้คือตัวละคร
๒.๔ ที่บล็อกค�ำสั่ง
เปลี่ยนตัวเลขจาก 10 เป็น -30
คลิกที่บล็อกค�ำสั่ง แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้น
๒.๕ ผลที่ได้คือตัวละคร
๓. ทดลองเขียนสคริปต์ให้แมวเดิน โดยใช้บล็อกค�ำสั่งในตารางช่องซ้ายมือ แล้วบันทึก
ผลที่ได้ในช่องขวามือ

สคริปต์

ผลทีไ่ ด้ เมือ่ คลิก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 103

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

สคริปต์

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑ – ๐๓

ผลทีไ่ ด้ เมือ่ คลิก

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. จากสคริปต์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เมื่อคลิก

แล้ว ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

๑.๑

๑.๒

104 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๑ – ๐๓

๑.๓

๒. ถ้าต้องการให้ตัวละครแมวเดินติดต่อกันหลาย ๆ ก้าว และให้เปลี่ยนท่าทางทุกครั้ง
ทีก่ า้ วเดิน โดยคลิกปุม่
เพียงครัง้ เดียว จะท�ำได้หรือไม่ และเขียนสคริปต์ได้อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
การเขียนโปรแกรม หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า การเขียนสคริปต์ ในโปรแกรม Scratch
นัน้ ประกอบด้วยการน�ำบล็อกค�ำสัง่ มาเรียงต่อกัน เพือ่ สัง่ ให้ตวั ละครท�ำงานได้ตามทีต่ อ้ งการ
การสั่งให้ตัวละครพูด ใช้บล็อกค�ำสั่ง
การสั่งให้ตัวละครส่งเสียง ใช้บล็อกค�ำสั่ง
การสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ ใช้บล็อกค�ำสั่ง
การสั่งให้ตัวละครเปลี่ยนท่าทาง ใช้บล็อกค�ำสั่ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 105

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒/ ผ. ๒.๑ – ๐๔

ใบงาน ๐๔ : แบบฝึกหัด เรื่องโปรแกรม Scratch
เขียนสคริปต์ เพื่อให้ตัวละคร ท�ำตามชุดค�ำสั่งด้านล่าง โดยใช้โปรแกรม Scratch
ก�ำหนดให้ การเดิน ๑ ก้าว เป็นการเคลื่อนที่ ๓๐ steps
ชุดค�ำสั่ง
๑) เดินหน้า ๑ ก้าว
๒) ถอยหลัง ๒ ก้าว
๓) พูดค�ำว่า “เย้”

สคริปต์
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ใบงาน
บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒

หน่วยย่อยที่ ๒

การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด
เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายและตรวจหาข้อผิดพลาดอย่างไร
จุดประสงค์
๑. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ค�ำสั่งในกลุ่มบล็อก Motion และ Pen
๒. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
วัสดุ-อุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Scratch
วิธีท�ำ
๑. ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ และใบความรู้ที่ ๒
๒. เขียนโปรแกรม Scratch โดยใช้ค�ำสั่งในกลุ่มบล็อก Motion กับ Pen ในใบงาน
๐๑ และ ๐๒
๓ . ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของค�ำสั่งในกลุ่มบล็อก
Motion
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๑

ใบความรู้ที่ ๑ : ต�ำแหน่งและทิศทางบนเวที
ต�ำแหน่งบนเวที
ต�ำแหน่งต่าง ๆ บนเวที จะก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยค่า x และ y โดยต�ำแหน่งกึ่งกลาง
เวทีคือ (x:0, y:0)
ต�ำแหน่งขวาสุดของเวทีมีค่า x = 240 และต�ำแหน่งซ้ายสุดของเวทีมีค่า x = -240
ต�ำแหน่งบนสุดของเวทีมีค่า y = 180 และต�ำแหน่งล่างสุดของเวทีมีค่า y = -180
ดังรูป

ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละคร
ตัวละครที่อยู่ในโปรแกรม Scratch จะมีการก�ำหนดค่าเริ่มต้นของทิศทางการเคลื่อนที่
ทุกตัว ซึ่งสามารถดูได้จากข้อมูลตัวละคร โดยคลิกขวาที่ภาพตัวละครบนเวที จะปรากฏ
กลุ่มค�ำสั่งเกี่ยวกับตัวละคร จากนั้นเลือกค�ำสั่ง info เพื่อดูข้อมูลของตัวละครนั้น ดังรูป
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๑

จากรูปจะเห็นว่า ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละครที่ก�ำหนดไว้ คือ ๙๐ ซึ่งหมายถึง
ตัวละครพร้อมที่จะเคลื่อนไปทางขวา ถ้าต้องการให้ตัวละครเคลื่อนไปทางซ้าย ให้ก�ำหนด
เป็น -๙๐ ถ้าต้องการให้ตัวละครเคลื่อนขึ้นบน ให้ก�ำหนดเป็น ๐ และถ้าต้องการให้ตัวละคร
เคลื่อนลงล่าง ให้ก�ำหนดเป็น ๑๘๐ หรือ -๑๘๐
กรณีที่ต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปยังทิศทางอื่น ๆ จะสามารถก�ำหนดได้ดังรูป

๐ เหนือ
-๔๕ ตะวันตกเฉียงเหนือ

๔๕ ตะวันออกเฉียงเหนือ

-๙๐ ตะวันตก

๙๐ ตะวันออก

-๑๓๕ ตะวันตกเฉียงใต้

๑๓๕ ตะวันออกเฉียงใต้

๑๘๐ หรือ -๑๘๐ ใต้
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๑

กลุ่มบล็อก Motion
บล็อกค�ำสั่งในกลุ่มบล็อก Motion เป็นค�ำสั่งที่สั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปยังต�ำแหน่ง
และทิศทางที่ก�ำหนด

บล็อกค�ำสั่ง

ความหมาย
ตัวละครเคลื่อนที่ไปยังที่ต�ำแหน่ง (x:0, y:0)
บนเวที ซึ่งเป็นต�ำแหน่งตรงกลางเวที

ตัวละครเคลือ่ นทีไ่ ปยังต�ำแหน่ง (x:0, y:0) บน
เวที โดยใช้เวลาเคลื่อนที่ ๑ วินาที

ระบุทิศทางที่ต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่บน
เวที
- ๙๐ หมายถึง ไปขวา
- -๙๐ หมายถึง ไปซ้าย
- ๐ หมายถึง ขึ้นบน
- ๑๘๐ หมายถึง ลงล่าง
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๑

พ.ศ.

ใบความรู้ที่ ๒ : กลุ่มบล็อก Pen
โปรแกรม Scratch มีกลุ่มบล็อก Pen ซึ่งเปรียบเสมือนปากกาที่ใช้ในการวาดรูปต่างๆ
ค�ำสั่งในกลุ่มบล็อก Pen เป็นค�ำสั่งที่ใช้ในการก�ำหนดลักษณะปากกาได้ เช่น ก�ำหนดสี
ขนาดเส้น การยกปากกา การวางปากกา กลุ่มบล็อก Pen มีค�ำสั่งดังนี้
บล็อกค�ำสั่ง

ความหมาย
ก�ำหนดสีปากกา โดยคลิกเลือกสีที่ต้องการ
ในที่นี้เลือกสี

ก�ำหนดค่าสีปากกา โดยระบุค่าสีเป็นตัวเลข

เปลี่ยนสีปากกา โดยระบุค่าเป็นตัวเลข

ก�ำหนดความเข้มของสีปากกา โดยความเข้มสูงสุด
คือ 0 และความเข้มจะจางลงเมื่อก�ำหนดตัวเลข
เพิ่มขึ้น
เปลี่ยนความเข้มของสีปากกา โดยระบุค่าเป็น
ตัวเลข
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

บล็อกค�ำสั่ง

เลขที่

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๑

พ.ศ.

ความหมาย
ก�ำหนดขนาดของปากกา โดยระบุขนาดเป็นตัวเลข

เปลี่ยนขนาดปากกา โดยระบุขนาดเป็นตัวเลข

ประทับตราให้เกิดภาพที่เหมือนกับตัวละครต้นฉบับ

ลบภาพวาดรวมทั้งภาพส�ำเนาตัวละครจากการ
ประทับตรา

วางปากกา เพื่อเตรียมวาดภาพ

ยกปากกา เมื่อเสร็จสิ้นการวาดภาพ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๑

ใบงาน ๐๑ : เยี่ยมสัตว์เลี้ยง
๑. จากรูป ระบุต�ำแหน่งของจุด A, B, C และ D
ต�ำแหน่ง A คือ (x: …. , y: ….)
ต�ำแหน่ง B คือ (x: …. , y: ….)
ต�ำแหน่ง Cคือ (x: …. , y: ….)
ต�ำแหน่ง Dคือ (x: …. , y: ….)
๒. เลือกฉากชื่อ xy-grid
๓. ก�ำหนดให้ตัวละครชื่อ Giga และเลือกสัตว์เลี้ยงของ Giga เป็น Horse1 (ม้า)
Dog2 (สุนัข) Duck (เป็ด) และ Parrot (นกแก้ว) วางไว้ในต�ำแหน่งตามรูป

114 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒
/ ผ. ๒.๒
บ. ๔.๑
/ ผ. ๑.๑
– ๐๑– ๐๑

๔. เขียนโปรแกรมให้ Giga ไปเยี่ยมสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด โดยใช้ค�ำสั่ง glide
๔.๑ ไปเยี่ยมม้าแล้วกลับมาที่เดิม
๔.๒ ไปเยี่ยมเป็ด และนกแก้ว ตามล�ำดับ แล้วกลับมาที่เดิม
๕. เขียนโปรแกรมให้ Giga ไปเยี่ยมสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด โดยใช้ค�ำสั่ง move และ
point in direction
๕.๑ ไปเยี่ยมม้าแล้วกลับมาที่เดิม
๕.๒ ไปเยี่ยมเป็ด และนกแก้ว ตามล�ำดับ แล้วกลับมาที่เดิม
๖. เขียนโปรแกรมให้ Giga ไปเยี่ยมสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด โดยวาดเส้นทางเดินประกอบ
๖.๑ ไปเยี่ยมม้าแล้วกลับมาที่เดิม
๖.๒ ไปเยี่ยมเป็ด และนกแก้ว ตามล�ำดับ แล้วกลับมาที่เดิม
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๒

ใบงาน ๐๒ : สร้างบ้านจากจินตนาการ
๑. เขียนสคริปต์ตามค�ำสั่งต่อไปนี้

๑.๑ หลังคลิก
แล้วปรากฏภาพใดบนหน้าจอ
๑.๒ จากสคริปต์ที่ก�ำหนดให้ ตัวละครเริ่มลากเส้นจากต�ำแหน่งใด (x :
,y:
)
๑.๓ ถ้าต้องการเปลี่ยนสีปากกาควรใช้ค�ำสั่ง
๑.๔ ถ้าต้องการก�ำหนดขนาดเส้นปากกาสามารถท�ำได้โดยใช้ค�ำสั่ง
๑.๕ เขียนสคริปต์เปลี่ยนค่าตัวเลขในต�ำแหน่ง (x :
,y:
) ของค�ำสั่ง glide
ให้ได้รูปที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

๒. จากสคริปต์ในข้อ ๑ ให้เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างบ้านจากจินตนาการ ๑ หลัง
โดยให้หลังคา และตัวบ้านมีสีคนละสี
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๒

พ.ศ.

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. การก�ำหนดทิศทางของตัวละคร (point in direction) ต้องใช้คู่กับค�ำสั่ง
๒. ค�ำสั่ง glide และค�ำสั่ง goto เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
ความเหมือน
ความแตกต่าง
๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
การเขียนโปรแกรมเพื่อวาดรูปจะต้องใช้บล็อกค�ำสั่งในกลุ่มบล็อก
และท�ำงานร่วมกับบล็อกค�ำสั่งในกลุ่มบล็อก

เพื่อท�ำให้ลากเส้นทาง

ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการได้
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรือ่ งการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
๑. ท�ำเครื่องหมาย
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘

หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
ต�ำแหน่ง (x:0, y:100) อยู่ด้านขวาของต�ำแหน่ง (x:100, y:100)
ตัวละครเคลือ่ นทีไ่ ปทางซ้ายของเวที ใช้คำ� สัง่ point in direction – 90
ก�ำหนดให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ค�ำสั่ง point
in direction 45
ถ้าก�ำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ให้ตัวละครเป็น 0 จะท�ำให้ตัวละครหยุด
เคลื่อนที่
เมื่อต้องการเริ่มวาดภาพ ให้ใช้ค�ำสั่ง pen up
การก�ำหนดสีของปากกาสามารถใส่ตัวเลขได้เพียงวิธีเดียว
ค�ำสั่ง point in direction เป็นค�ำสั่งที่ใช้ในการก�ำหนดทิศทางที่จะให้
ตัวละครเคลื่อนที่
ค�ำสั่ง clear ใช้ส�ำหรับลบตัวละครทุกตัวบนจอภาพ

๒. ค�ำสั่ง
หมายถึง การหมุนของตัวละครตามเข็มนาฬิกา ๑๕ องศา
จากสคริปต์ด้านล่าง ถ้าต้องการลากเส้นตรงเป็นมุมฉากต้องเติมเลขอะไรลงในช่องว่าง

turn

degree

118 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๓

๓. ต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่เร็วขึ้น จะต้องแก้ไขอย่างไร

๔. ถ้าต้องการให้ตัวละครลากเส้นกลับมาที่จุดเริ่มต้น ให้เติมค่า x และ y ในค�ำสั่ง
glide ที่บล็อกสุดท้าย ดังรูป

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 119

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๒ – ๐๓

๕. ถ้าต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปทางขวา จะต้องระบุทิศทางเป็นเท่าใด

point in direction
๖. จากชุดค�ำสั่งที่ก�ำหนดให้ ถ้าต้องการแก้ไขให้มีการลากเส้นแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่
ของตัวละคร จะต้องท�ำอย่างไร

120 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงาน
บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓

หน่วยย่อยที่ ๒

การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด
เรื่อง การท�ำนายผลลัพธ์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) 121

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ หาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้อย่างไร
จุดประสงค์
๑. หาข้อผิดพลาดและแก้ไขชุดค�ำสั่งที่ผิดพลาด
๒. ท�ำนายผลลัพธ์จากขั้นตอนการแก้ปัญหา
วัสดุ-อุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Scratch
วิธีท�ำ
๑. จับคู่กับเพื่อนศึกษาชุดค�ำสั่ง A B และ C และพาหมาน้อยกลับบ้าน ในใบงาน ๐๑
๒. เติมข้อความที่หายไปในใบงาน ๐๒ เพื่อให้ได้ตัวอักษรตามรูปแบบที่ก�ำหนด
๓. ตรวจสอบสคริปต์เพื่อท�ำนายผลลัพธ์และหาข้อผิดพลาด ในใบงาน ๐๓
๔. ร่วมกันอภิปรายถึงการหาข้อผิดพลาดและการท�ำนายผลลัพธ์ของโปรแกรม

122 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓ – ๐๑

ใบงาน ๐๑ : พาหมาน้อยกลับบ้าน
ชุดค�ำสั่ง A :
๑ หันขวา(๒)
๒ เดิน(๘)
๓ หันซ้าย
๔ เดิน(๔)
๕ หันซ้าย
๖ เดิน(๑)
๗ หยิบลูกกุญแจ
ไขแม่กุญแจ
ถึงบ้าน

ชุดค�ำสั่ง B :
๑ หันขวา
๒ เดิน(๒)
๓ หันซ้าย
๔ เดิน(๔)
๕ หันขวา
๖ เดิน(๒)
๗ หยิบลูกกุญแจ
ไขแม่กุญแจ
ถึงบ้าน

ชุดค�ำสั่ง C :
๑ หันขวา
๒ เดิน(๔)
๓ หันซ้าย
๔ เดิน(๕)
๕ หันซ้าย
๖ เดิน(๒)
๗ หยิบลูกกุญแจ
ไขแม่กุญแจ
ถึงบ้าน

น�ำชื่อชุดค�ำสั่ง A B หรือ C มาใส่ในตาราง ตามล�ำดับขั้นตอนพาหมาน้อยกลับบ้าน
ล�ำดับขั้นตอน
๑. เดินไปหยิบลูกกุญแจ

ชื่อชุดค�ำสั่ง (A B C)

๒. เดินทางไปไขแม่กุญแจ
๓. เดินทางไปถึงบ้านแมวน้อย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 123

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓ – ๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : รหัสลับ A E I O U
๑. เติมข้อความในแถวที่ขาดหายไป ของรูปอักษร E I O U ที่สัมพันธ์กัน
ตัวอย่าง รูปอักษร A มีรายละเอียดแต่ละแถวดังนี้
แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่

๑:
๒:
๓:
๔:
๕:

ด�ำ(๕)
ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ
ด�ำ(๕)
ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ
ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ

แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่

๑:
๒:
๓:
๔:
๕:

ด�ำ(๕)
ด�ำ ขาว(๔)
.............................
ด�ำ ขาว(๔)
ด�ำ(๕)

แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่

๑:
๒:
๓:
๔:
๕:

ด�ำ(๕)
ขาว(๒) ด�ำ ขาว(๒)
.............................
ขาว(๒) ด�ำ ขาว(๒)
ด�ำ(๕)

124 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓ – ๐๒

พ.ศ.

แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่

๑:
๒:
๓:
๔:
๕:

.........................
ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ
ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ
ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ
ด�ำ(๕)

แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่
แถวที่

๑:
๒:
๓:
๔:
๕:

ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ
ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ
........................
ด�ำ ขาว(๓) ด�ำ
ด�ำ(๕)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 125

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. จากสคริปต์ด้านล่าง ให้ท�ำนายว่า เมื่อคลิก

๑.๑ ผลลัพธ์ที่ท�ำนาย แสดงข้อความให้เห็น

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓– ๐๒

จะแสดงผลลัพธ์อย่างไร

ข้อความ

ข้อความที่ ๑
ข้อความที่ ๒
ข้อความที่ ๓
๑.๒ ถ้าเขียนสคริปต์ด้านบนด้วยโปรแกรม Scratch ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงให้เห็น
ข้อความ
ข้อความที่ ๑
ข้อความที่ ๒
ข้อความที่ ๓
๑.๓ ถ้าผลลัพธ์ในข้อ ๑.๑ ไม่ตรงกับผลลัพธ์ในข้อ ๑.๒ เพราะเหตุใด และควรแก้ไข
อย่างไร

126 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

๒. จากสคริปต์ด้านล่าง ให้ท�ำนายว่า เมื่อคลิก

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓ – ๐๒

จะแสดงผลลัพธ์อย่างไร

ผลลัพธ์ คืออะไร
เพราะเหตุใด ผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นตัวละครไม่เปลี่ยนท่าเดิน
และเคลื่อนที่เพียง ๑ ครั้ง
จะแก้ไขสคริปต์นอี้ ย่างไร ให้เห็นตัวละครเปลีย่ นท่าเดินและ
เคลื่อนที่ ๒ ครั้ง
๓. จากสคริปต์ด้านล่าง ให้ท�ำนายว่า เมื่อคลิก

จะแสดงผลลัพธ์อย่างไร

ผลลัพธ์ คืออะไร
ถ้าต้องการให้วาดรูปเส้นทางการเคลือ่ นที่ จะต้องเติมค�ำสัง่ ใด
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นภาพอะไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
การท�ำนายผลลัพธ์จากสคริปต์ จะต้องเข้าใจการท�ำงานของบล็อกค�ำสัง่ แต่ละบล็อกที่
วางเรียงต่อกัน โดยการท�ำงานของสคริปต์จะท�ำงานในบล็อกค�ำสัง่ ตามล�ำดับจากบนลงล่าง
สคริปต์ท่ีมีข้อผิดพลาดอาจเกิดจากการเรียงต่อของบล็อกค�ำสั่งที่ผิดพลาด เช่น
การขาดหายไปของบล็อกค�ำสั่งบางบล็อก การใส่บล็อกค�ำสั่งเกิน การวางบล็อกค�ำสั่งผิด
ต�ำแหน่ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 127

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓ – ๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรือ่ งการท�ำนายผลลัพธ์
ข้อมูลเบื้องต้น
ต�ำแหน่งของตัวละครแมว คือ (x:0, y:0)
ค�ำสั่ง go to ใช้เปลี่ยนต�ำแหน่งของตัวละครไปยังต�ำแหน่งที่ระบุ หรือไปยังต�ำแหน่งของ
ตัวละครอื่น
๑. จากสคริปต์ดา้ นล่างนี้ เป็นสคริปต์ของตัวละครแมว เมือ่ คลิก แล้ว ให้ทำ� นายว่าจะเกิด
ผลลัพธ์อย่างไร ให้วาดเส้นทางการเคลื่อนที่ของตัวละครแมวลงในภาพด้านซ้ายมือ
Giga

Nano

Tera

๒. ตัวละครแมวมีการลากเส้น ทั้งหมด
เส้นที่ ๑ จาก ตัวละคร
เส้นที่ ๒ จาก ตัวละคร
เส้นที่ ๓ จาก ตัวละคร
เส้นที่ ๔ จาก ตัวละคร
เส้นที่ ๕ จาก ตัวละคร
เส้นที่ ๖ จาก ตัวละคร

เส้น ดังนี้
ไปยัง ตัวละคร
ไปยัง ตัวละคร
ไปยัง ตัวละคร
ไปยัง ตัวละคร
ไปยัง ตัวละคร
ไปยัง ตัวละคร

128 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๒ / ผ. ๒.๓ – ๐๓

๓. จากสคริปต์ในข้อ ๑ นี้มีตัวละครทั้งหมด
ตัว
ตัวละครที่ไม่มีสคริปต์
ตัว คือ
ตัวละครที่มีสคริปต์
ตัว คือ
๔. ถ้าต้องการให้เริม่ ต้นเส้นทางที่ Nano ไปที่ Giga แล้วไปที่ Tera จะต้องเขียนสคริปต์
อย่างไร
สคริปต์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง) 129

ใบงาน
บ. ๗.๓ / ผ. ๓

หน่วยย่อยที่ ๓

การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

130 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๓ / ผ. ๓ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลอย่างไร
จุดประสงค์
๑. ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ
๒. ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุป
วัสดุ-อุปกรณ์
ดินสอ
วิธีท�ำ
๑. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน และเลือกตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน
๒. ตัวแทนแต่ละกลุม่ บันทึกผลไม้ทตี่ นเองชอบรับประทานมากทีส่ ดุ ๑ ชนิด แล้วบันทึก
ลงในใบงาน ๐๑
๓. ตัวแทนแต่ละกลุ่มสอบถามเพื่อนในกลุ่มว่าชอบรับประทานผลไม้ชนิดใดมากที่สุด
แล้วบันทึกลงในใบงาน ๐๑
๔. ร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม เพื่อตอบค�ำถามข้อ ๑ ในใบงาน ๐๑
๕. ตัวแทนแต่ละกลุม่ ไปจดผลสรุปของข้อมูลกลุม่ อืน่ เพือ่ ตอบค�ำถามข้อ ๒ ในใบงาน
๐๑
๖. แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม เพื่อตอบค�ำถามข้อ ๓ ในใบงาน ๐๑
๗. ทุกคนร่วมกันท�ำกิจกรรมในใบงาน ๐๒
๘. ร่วมกันอภิปราย เพื่อพิจารณาว่าวิธีการรวบรวมข้อมูลในใบงาน ๐๑ และ ๐๒ ว่า
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
๙. แต่ละคนท�ำกิจกรรมในใบงาน ๐๓
๑๐. ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๓/ ผ. ๓ – ๐๑

ใบงาน ๐๑ : ผลไม้ที่เพื่อนชอบ
ส�ำรวจผลไม้ที่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มจ�ำนวน ๑๐ คน ชอบรับประทานมากที่สุด คนละ ๑
อย่าง เพื่อเป็นข้อมูลให้โรงเรียนพิจารณาการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน แล้วบันทึก
ลงในตารางต่อไปนี้
คนที่
๑

ผลไม้ที่ชอบ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑. จากข้อมูลในตารางข้างต้น เขียนชื่อผลไม้ที่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มชอบรับประทาน
มากที่สุด ๓ ล�ำดับ
ล�ำดับที่ ๑
ล�ำดับที่ ๒
ล�ำดับที่ ๓
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๓ / ผ. ๓ – ๐๑

๒. จากข้อมูลการส�ำรวจผลไม้ของนักเรียนทุกกลุ่มในห้องเรียน เขียนชื่อผลไม้ที่แต่ละ
กลุ่มชอบรับประทานมากที่สุด
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
กลุ่มที่ ๕
๓. วิธีการที่นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลผลไม้ที่เพื่อนชอบรับประทานคือ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๓ / ผ. ๓ – ๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : ของหวานจานโปรด
ส�ำรวจรายการขนมไทยที่เพื่อนสมาชิกในห้องชอบรับประทาน โดยเลือกจากรายการที่
ชอบมากที่สุด เพียง ๑ อย่าง แล้วท�ำเครื่องหมายขีด ( | ) ลงใต้ชื่อขนมไทยที่แปะไว้
หน้าห้อง เมื่อครบทุกคนแล้วให้ช่วยกันรวมจ�ำนวนที่นักเรียนเลือกในแต่ละรายการ แล้ว
สรุปลงในใบงาน
ก�ำหนดให้ | เท่ากับ ๑ คน

ทองหยิบ

คน

ข้าวเหนียวสังขยา
คน

ข้าวต้มมัด

คน

ทองหยอด

คน

ขนมหม้อแกง
คน

ขนมถ้วย

คน

เม็ดขนุน

ขนมชั้น

ขนมบัวลอย

คน

คน

คน

ฝอยทอง

วุ้นกะทิ

ขนมตาล
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คน

คน

คน

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๓ / ผ. ๓ – ๐๒

๑. จากข้อมูลในตารางข้างต้น ให้นกั เรียนเขียนชือ่ ขนมไทยทีเ่ พือ่ นชอบรับประทานมากทีส่ ดุ
๓ ล�ำดับ
ล�ำดับที่ ๑
จ�ำนวน
คน
ล�ำดับที่ ๒
จ�ำนวน
คน
ล�ำดับที่ ๓
จ�ำนวน
คน
๒. จากข้อมูลในตารางข้างต้น ให้นกั เรียนเขียนชือ่ ขนมไทยทีเ่ พือ่ นชอบรับประทานน้อยทีส่ ดุ
๓ ล�ำดับ
ล�ำดับที่ ๑
จ�ำนวน
คน
ล�ำดับที่ ๒
จ�ำนวน
คน
ล�ำดับที่ ๓
จ�ำนวน
คน
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๗.๓ / ผ. ๓ – ๐๓

พ.ศ.

ใบงาน ๐๓ : ส�ำรวจข้อมูลภาคตะวันตก
พิจารณาข้อมูลในตาราง แล้วตอบค�ำถามต่อไปนี้
ชื่อจังหวัด

จ�ำนวนประชากร (คน)

พืน้ ที่ (ตารางกิโลเมตร)

ตาก

644,267

16,406

กาญจนบุรี

887,979

19,483

ราชบุรี

871,714

5,196

เพชรบุรี

482,375

6,225

543,979
6,367
ประจวบคีรขี นั ธ์
ที่มา : https://www.dopa.go.th/public_service/service1 : กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๐
๑. จังหวัดใดในภาคตะวันตกมีประชากรมากที่สุด
๒. จังหวัดใดในภาคตะวันตกมีประชากรน้อยที่สุด
๓. เรียงล�ำดับจังหวัดในภาคตะวันตกจากจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดไปยังจังหวัดที่มีพื้นที่
น้อยที่สุด
ชื่อจังหวัด

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๓ / ผ. ๓ – ๐๓

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. จากใบงาน ๐๑ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เป็นข้อมูลประเภทใด ( จ�ำนวน / ข้อความ )
และรวบรวมมาได้อย่างไร

๒. จากใบงาน ๐๒ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เป็นข้อมูลประเภทใด ( จ�ำนวน / ข้อความ )
และรวบรวมมาได้อย่างไร

๓. จากใบงาน ๐๓ ประมวลผลข้อมูลจากตารางที่ก�ำหนดให้ โดยวิธีใด
ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ
เปรียบเทียบข้อมูล
เรียงล�ำดับข้อมูล
ค�ำนวณ (บวก / ลบ / คูณ / หาร)
๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ จ�ำนวนและข้อความ มีวิธีการเก็บ
รวบรวมได้หลายวิธี เช่น การสอบถาม จดบันทึก หรือการรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่ง
อื่นที่มีอยู่แล้ว ส่วนวิธีการประมวลผลข้อมูล อาจใช้การค�ำนวณ การเปรียบเทียบ และ
การเรียงล�ำดับข้อมูล
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๓ / ผ. ๓ – ๐๔

ใบงาน ๐๔ : แบบฝึกหัด เรือ่ งการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วขีด หน้าข้อความที่กล่าวถูกต้อง และขีด X หน้า
ข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้อง
๑. การสอบถามเป็นวิธีการที่ใช้ในการส�ำรวจข้อมูล
๒. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลคือเครื่องคอมพิวเตอร์
เท่านั้น
๓. ดินสอ ยางลบ ไม่จดั เป็นอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการบันทึกและรวบรวมข้อมูล
๔. ข้อมูลที่ดีต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
๕. แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
๖. การเรียงล�ำดับเป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลวิธีหนึ่ง
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ใบงาน
บ. ๗.๔ / ผ. ๔

หน่วยย่อยที่ ๔

การค้นหาข้อมูล
เรื่อง การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๔ / ผ. ๔ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ค้นหาข้อมูลอย่างไร
จุดประสงค์
๑. ค้นหาข้อมูลโดยใช้ค�ำค้น
๒. เลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
๓. ปกป้องข้อมูลส่วนตัว
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
วิธีท�ำ
๑. จับคู่เพื่อนช่วยกันพิจารณาค�ำค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ ในใบงาน ๐๑
๒. ใช้ค�ำค้นที่ได้ เพื่อค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
๓. เลือกและพิจารณาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ในใบงาน ๐๒
๔. ร่วมกันตอบค�ำถาม ในใบงาน ๐๓ และอภิปรายถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัว
เพื่อความปลอดภัย
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๔ / ผ. ๔ – ๐๑

ใบงาน ๐๑ : ค�ำค้นนั้น...ส�ำคัญไฉน
การเดินทางกลับบ้านของการะเกด จะต้องเดินผ่านชุมชนที่มีสุนัขมากมาย และใน
ช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้าก�ำลังระบาด จึงต้องการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ตนเอง
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้หาค�ำค้นอย่างน้อย ๕ ค�ำค้น
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๔ / ผ. ๔ – ๐๒

ใบงาน ๐๒ : ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
จันทร์วาดติดตามละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่ง และมีความสนใจที่จะ
ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยจันทร์วาดได้เข้าไปใช้โปรแกรมสืบค้น แล้วพบว่า
มีข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตมากมายให้เลือก จันทร์วาดควรเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ใด
เพราะเหตุใด (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ค�ำตอบ)
๑

๒

๓

๔

จันทร์วาดควรเลือกเว็บไซต์

เหตุผลที่เลือก
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๔ / ผ. ๔ – ๐๓

ใบงาน ๐๓ : ปกป้องข้อมูล
บทสนทนาของใบหม่อนกับต้นกล้าที่ก�ำลังคุยผ่านสื่อออนไลน์
“ท�ำอะไรอยู่หรือใบหม่อน” ต้นกล้าถาม
“ก็ก�ำลังอ่านข่าวอยู่ซิ ต้นกล้าอ่านหรือยัง เรื่องแฮกเกอร์น่ะ”
ใบหม่อนถามต้นกล้าถึงข่าวที่ก�ำลังอ่านอยู่
“อ๋ อ ...ข่ า วนั้ น น่ ะ เหรอ อ่ า นแล้ ว ล่ ะ บ้ า นต้ น กล้ า ก็ เ พิ่ ง เจอเรื่ อ งประมาณนั้ น
มาเหมือนกัน อยู่ ๆ เงินในบัญชีแม่ของต้นกล้าก็หายไปหมดเลย ตัง้ หลายแสนบาทเลยนะ
ต�ำรวจบอกว่ามีคนใช้เลขทีบ่ ญ
ั ชีและรหัสมาถอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตไป เดีย๋ วต้นกล้าก็ตอ้ ง
ออกไปสถานีต�ำรวจกับแม่ด้วย”
“น่ากลัวจังเลยนะต้นกล้า แล้วท�ำไมต้นกล้าต้องไปสถานีต�ำรวจกับคุณแม่ด้วยล่ะ”
ใบหม่อนถามด้วยความสงสัย
“ก็ต�ำรวจบอกว่าสงสัยเลขบัญชีและรหัสจะหลุดไปเพราะต้นกล้าน่ะสิ” ต้นกล้าบอก
ถึงสาเหตุที่ต้องไปสถานีต�ำรวจ
“อะไรนะ ท�ำไมต�ำรวจถึงพูดแบบนั้นล่ะต้นกล้า ต้นกล้าได้เอาเลขบัญชีและรหัส
ไปให้ใครหรือเปล่า” ใบหม่อนถามด้วยความเป็นห่วง
“ไม่มนี ะ ไม่เด็ดขาด มีแค่เว็บทีต่ น้ กล้าเล่นเกมอยูน่ ะ่ เขาบอกให้หาเลขบัญชีมาใช้ใน
การสมัครก็แค่นนั้ เอง ต้นกล้าก็แค่อยากเล่นเกมเท่านัน้ เอง” ต้นกล้าตอบตามความเป็นจริง
“ตายแล้วต้นกล้า ความผิดของนายเต็ม ๆ เลยนะ ไม่ตอ้ งมาแก้ตวั เลย เรือ่ งง่าย ๆ
แค่นเี้ ด็ก ๆ ยังรูเ้ ลย ต้นกล้า เธอนีม่ นั โตแต่ตวั จริง ๆ เลยนะ” ใบหม่อนบอกด้วยความอ่อนใจ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๔ / ผ. ๔ – ๐๓

จากบทสนทนา ให้ตอบค�ำถามต่อไปนี้
๑. เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นคือ

๒. เหตุการณ์ในข้อ ๑ เกิดจากสาเหตุ
(๑)
(๒)
(๓)
๓. วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในข้อ ๑ คือ
(๑)
(๒)
(๓)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๔ / ผ. ๔ – ๐๓

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ค�ำค้นที่ให้ข้อมูลได้ตามต้องการมีลักษณะอย่างไร

๒. เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ควรเป็นเว็บไซต์ประเภทใด

๓. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล ควรท�ำอย่างไร

๔. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว จะต้องท�ำอย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จะต้องใช้ค�ำค้นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการค้น
และควรค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรภาครัฐ
ข้อควรระวังของการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือ การใส่ข้อมูลส่วนตัวที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๔ / ผ. ๔ – ๐๔

ใบงาน ๐๔ : แบบฝึกหัด เรือ่ งการค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย
ขีด หน้าข้อความที่ถูกต้อง และขีด X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ในการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย
๑. นักเรียนในโรงเรียนเดียวกันส่งอีเมล ขอเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
๒. เพื่อนในกลุ่มแชทออนไลน์ ขอให้ส่งที่อยู่ปัจจุบันลงในกลุ่ม
๓. หลังจากใช้งานอีเมลส่วนตัว ควรล็อกเอาท์ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
๔. เพื่อนในโรงเรียนถามรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตของนักเรียนที่โรงเรียนจัดให้
๕. บุคคลที่เพิ่งรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต นัดพบนักเรียน
๖. มีคนส่งอีเมลมาในเมลของนักเรียน ว่านักเรียนเป็นผูช้ นะการเล่นเกมออนไลน์ และ
จะได้รับเงินรางวัล ให้นักเรียนส่งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่
บัญชีที่ต้องการโอนเงิน
๗. เมือ่ นักเรียนรูส้ กึ ไม่สบายใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ควรบอกและปรึกษาครูหรือ
ผู้ปกครอง
๘. นักเรียนน�ำเงินค่าอาหารกลางวันไปเติมเงินออนไลน์ เพื่อซื้อสิ่งของเสมือนจริง
ในเกมออนไลน์
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ใบงาน
บ. ๗.๕ / ผ. ๕

หน่วยย่อยที่ ๕

การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
เรื่อง การสร้างทางเลือก
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๕ / ผ. ๕ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ เลือกของขวัญและเส้นทางไปหาคุณยายได้อย่างไร
จุดประสงค์
๑. ระบุปัญหาที่ต้องการแก้
๒. รวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา
๓. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
๔. เลือกทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
วิธีท�ำ
๑. คุยกับเพื่อนถึงสถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ ในใบงาน ๐๑
๒. ร่วมกันสรุปสินค้าที่เลือกให้คุณยาย พร้อมบอกเหตุผลในการเลือกสินค้าแต่ละชนิด
๓. แต่ละคนศึกษาแผนที่ สถานการณ์ และเงื่อนไข และท�ำใบงาน ๐๒
๔. ร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบเส้นทางของตนเองกับเพื่อนในกลุ่ม จากนั้นสรุปว่า
เส้นทางใดที่เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด
๕. ส่งตัวแทนของกลุ่มน�ำเสนอเส้นทางหน้าชั้นเรียน
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๕ / ผ. ๕ – ๐๑

ใบงาน ๐๑ : กระเช้าของขวัญคุณยาย
สถานการณ์
ในวันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ นักเรียนและครอบครัววางแผนจะไปเยี่ยมคุณยาย โดยมีงบ
ประมาณส�ำหรับซื้อของขวัญ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาท ถ้าน�ำเงินจ�ำนวนนี้ไปซื้อกระเช้าของ
ขวัญส�ำเร็จรูป จะได้ของไม่ตรงตามความต้องการ นักเรียนจึงตกลงกับครอบครัวว่าจะจัด
กระเช้าเอง
จากสถานการณ์ดังกล่าว ให้ช่วยกันเลือกชนิดของสินค้าและจ�ำนวนที่ต้องการ ให้อยู่
ภายในวงเงินที่ก�ำหนด พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกสินค้าแต่ละชนิด โดยมีสินค้าให้
เลือกดังต่อไปนี้

น�้ำผลไม้ ราคา ๖๕ บาท

นมจืด ราคา ๒๕ บาท

รังนก ราคา ๙๓ บาท

มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ ลูกพรุนอบแห้ง ราคา ๒๓๕ บาท
ราคา ๔๙ บาท

กาแฟผงส�ำเร็จรูป
ราคา ๑๑๙ บาท

ชาผง ราคา ๒๔๐ บาท

ซุปไก่สกัด ราคา ๕๕ บาท

ข้าวกล้องหอมมะลิ
ราคา ๑๕๕ บาท
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

คุ้กกี้ ราคา ๑๕๙ บาท

เลขที่

บ. ๗.๕ / ผ. ๕ – ๐๑

พ.ศ.

ขิงผง ราคา ๑๑๐ บาท

กระเช้า ราคา ๑๒๐ บาท
กระเช้าของขวัญคุณยาย ประกอบด้วย
๑
ราคาต่อชิ้น
เหตุผลที่เลือก
๒
ราคาต่อชิน้
เหตุผลที่เลือก
๓
ราคาต่อชิน้
เหตุผลที่เลือก
๔
ราคาต่อชิ้น
เหตุผลที่เลือก
๕
ราคาต่อชิ้น
เหตุผลที่เลือก

น�้ำตาลทราย ราคา ๒๕ บาท

โบว์ผูกของขวัญ ราคา ๕๕ บาท

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

๖
เหตุผลที่เลือก
๗
เหตุผลที่เลือก
๘
เหตุผลที่เลือก
๙
เหตุผลที่เลือก
๑๐
เหตุผลที่เลือก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๕ / ผ. ๕ – ๐๑

ราคาต่อชิ้น

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

ราคาต่อชิ้น

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

ราคาต่อชิ้น

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

ราคาต่อชิ้น

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

ราคาต่อชิ้น

บาท จ�ำนวน

ชิ้น รวม

บาท

บาท
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๕ / ผ. ๕ – ๐๒

ใบงาน ๐๒ : มอบของขวัญให้คุณยาย

สถานการณ์
ในวันขึ้นปีใหม่ นักเรียนและครอบครัว จะไปแวะซื้อของขวัญก่อนไปเยี่ยมคุณยาย
ที่บ้าน จากแผนที่ที่ก�ำหนดให้ ใช้ดินสอสีที่ต่างสีกันลากเส้น เพื่อวางแผนการเดินทาง
จ�ำนวน ๓ เส้นทาง
ทางเลือกของเส้นทางที่จะไปซื้อของขวัญแล้วไปบ้านคุณยาย
เส้นทางที่ ๑ จากบ้านนักเรียนไป
ระยะทาง
กิโลเมตร
จาก
ไปบ้านคุณยาย ระยะทาง
กิโลเมตร
รวมระยะทางจากบ้านนักเรียนถึงบ้านคุณยาย
กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๒ จากบ้านนักเรียนไป
ระยะทาง
กิโลเมตร
จาก
ไปบ้านคุณยาย ระยะทาง
กิโลเมตร
รวมระยะทางจากบ้านนักเรียนถึงบ้านคุณยาย
กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๓ จากบ้านนักเรียนไป
ระยะทาง
กิโลเมตร
จาก
ไปบ้านคุณยาย ระยะทาง
กิโลเมตร
รวมระยะทางจากบ้านนักเรียนถึงบ้านคุณยาย
กิโลเมตร
จากทางเลือกทั้ง ๓ เส้นทาง นักเรียนจะเสนอผู้ปกครองเส้นทางใด เพราะเหตุใด
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๕ / ผ. ๕ – ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. จากใบงาน ๐๑ ใช้ข้อมูลใดบ้าง ส�ำหรับการพิจารณาเลือกสินค้ามาจัดกระเช้า

๒. จากใบงาน ๐๒ ใช้ข้อมูลใดบ้าง ส�ำหรับการพิจารณาเลือกเส้นทาง

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
การแก้ปัญหาใดๆ ควรระบุปัญหาให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาข้อมูลที่ต้องรวบรวม
เพือ่ ใช้แก้ปญ
ั หานัน้ และน�ำมาสร้างทางเลือกทีห่ ลากหลาย และเลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสม
กับการแก้ปัญหานั้นมากที่สุด
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๕ / ผ. ๕ – ๐๓

พ.ศ.

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรือ่ งการสร้างทางเลือก
ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ โดยวงกลมล้อมรอบค�ำตอบที่ถูกต้อง
๑. ปัญหา ๑ ปัญหา มีวิธีการแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียวเท่านั้น (ใช่ / ไม่ใช่)
๒. การมีข้อมูลที่เพียงพอจะท�ำให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น (ใช่ / ไม่ใช่)
๓. ควรสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพราะจะมีโอกาสได้แนวทางที่เหมาะสม
ที่สุด (ใช่ / ไม่ใช่)
๔. ประสบการณ์มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา (ใช่ / ไม่ใช่)
๕. ปัญหาที่เหมือนกัน แต่ละคนจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันได้ (ใช่ / ไม่ใช่)
ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค�ำถาม
เครือ่ งเล่น

ราคา

เรือไวกิง้

๑๕๐

รถไฟเหาะตีลงั กา

๒๐๐

เมืองหิมะ

๓๐๐

เฮอริเคน

๒๐๐

บ้านผีสงิ

๑๐๐
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๕ / ผ. ๕ – ๐๓

ครูมอบคูปองให้นักเรียนแต่ละคนในราคา ๕๐๐ บาท ส�ำหรับเล่นเครื่องเล่นตามตาราง
จะสามารถเลือกเครื่องเล่นชนิดใดได้บ้าง โดยใช้คูปองนั้นให้คุ้มค่าที่สุด เพราะคูปองนี้ไม่
สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ สร้างทางเลือก ๓ ทางเลือก และนักเรียนจะเลือกทางเลือก
ใด เพราะเหตุใด
ทางเลือกที่ ๑ คือ
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
ทางเลือกที่ ๒ คือ
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
ทางเลือกที่ ๓ คือ
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
เครื่องเล่น
ราคา
บาท
นักเรียนเลือกทางเลือกที่

เพราะ
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ใบงาน
บ. ๗.๖ / ผ. ๖

หน่วยย่อยที่ ๖

การน�ำเสนอข้อมูล
เรื่อง การน�ำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๖ / ผ. ๖ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ น�ำเสนอให้น่าสนใจอย่างไร
จุดประสงค์
๑. น�ำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
๒. ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยสร้างแผนภูมิในการน�ำเสนอข้อมูล
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
๒. ดินสอสี
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ตารางท�ำงาน เช่น Microsoft Excel
วิธีท�ำ
๑. แต่ละคนน�ำข้อมูลจากตารางมาสร้างแผนภูมริ ปู ภาพ และตอบค�ำถามในใบงาน ๐๑
๒. แต่ละคนศึกษาความรู้ เรื่อง การสร้างแผนภูมิด้วยซอฟต์แวร์ตารางท�ำงาน แล้ว
ท�ำใบงาน ๐๒
๓. น�ำเสนอแผนภูมิที่สร้างเปรียบเทียบกับเพื่อน
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๖ / ผ. ๖ – ๐๑

ใบงาน ๐๑ : แผนภูมิรูปภาพ
จากตารางที่แสดงผลการส�ำรวจผลไม้ที่เพื่อนๆ ในห้องชอบ ให้สร้างงานน�ำเสนอ
ข้อมูลผลไม้นี้ ในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย
ชนิดของผลไม้
จ�ำนวนนักเรียน (คน)
๘
ส้ม
๑๐
แอปเปิ้ล
๖
แตงโม
๔
มะม่วง
องุ่น
๘
แทนจ�ำนวนนักเรียน ๒ คน

๑. ถ้าจ�ำนวนนักเรียนที่ชอบมะม่วง ๕ คน นักเรียนจะใส่รูปแทนจ�ำนวนนักเรียนอย่างไร
๒. ถ้าจ�ำนวนนักเรียนมากกว่านี้ เช่น ทั้งโรงเรียนจะสามารถสร้างแผนภูมิรูปภาพได้
หรือไม่ อย่างไร
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๖ / ผ. ๖ – ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แปลงร่างสร้างแผนภูมิ
๑. ศึกษาความรู้ เรื่อง การสร้างแผนภูมิด้วยซอฟต์แวร์ตารางท�ำงาน
การสร้างแผนภูมิ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแท่ง หรือแผนภูมิวงกลม สามารถสร้างได้
อย่าง่ายด้วยซอฟต์แวร์ตารางท�ำงาน ในที่นี้จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดังขั้นตอน
ต่อไปนี้
๑.๑ เปิดโปรแกรม Microsoft Excel แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแผ่นงาน
๑.๒ ให้ลากเม้าส์คลุมข้อมูลที่ต้องการน�ำไปสร้างแผนภูมิ

๑.๓ ไปที่ เมนูแทรก (Insert) จากนั้นเลือกชนิดของแผนภูมิที่ต้องการ
หมายถึง แผนภูมิแท่ง
หมายถึง แผนภูมิเส้น
หมายถึง แผนภูมิวงกลม
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๖ / ผ. ๖ – ๐๒

๑.๔ จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นแผนภูมิแต่ละชนิด ดังนี้

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิเส้น

จ�ำนวนนักเรียน

แผนภูมิวงกลม
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๖ / ผ. ๖ – ๐๒

พ.ศ.

๒. จากการสอบถามนักเรียน ๑๐๐ คน ได้ข้อมูลรายการอาหารกลางวันที่ชอบรับประทาน
ดังนี้
รายการอาหาร

จ�ำนวน (คน)

ข้าวมันไก่

๒๐

ข้าวผัดกะเพรา

๒๘

ก๋วยเตี๋ยว

๓๒

ราดหน้า

๑๕

ผัดไท

๕

๒.๑ ใช้ซอฟต์แวร์ตารางท�ำงานสร้างแผนภูมิจากข้อมูลในตาราง พร้อมกับตกแต่งให้
สวยงาม
๒.๒ ชนิดของแผนภูมิที่เลือก คือ 		
เพราะเหตุใดจึงเลือกแผนภูมิชนิดนี้
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๖ / ผ. ๖ – ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. การน�ำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ นักเรียนชอบวิธกี าร (วาดด้วยมือ / ใช้ซอฟต์แวร์)
เพราะ

๒. นักเรียนมีวิธีการเลือกแผนภูมิในการน�ำเสนอข้อมูลอย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
การน�ำเสนอข้อมูล นอกจากน�ำเสนอในรูปแบบตารางแล้ว ยังสามารถน�ำ
เสนอด้วยการใช้แผนภูมิ ซึ่งจะท�ำให้การน�ำเสนอน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายกว่า
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๖ / ผ. ๖ – ๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรือ่ งการน�ำเสนอข้อมูลให้นา่ สนใจ
ให้นักเรียนบันทึกการออมเงินของนักเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาลงในตาราง
ด้านล่าง พร้อมทัง้ เลือกแผนภูมใิ ห้เหมาะสมกับข้อมูลดังกล่าว และใช้ซอฟต์แวร์ตารางท�ำงาน
สร้างแผนภูมิ พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม
ตารางบันทึกการออมเงินของนักเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
วัน

จ�ำนวนเงิน (บาท)

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

ชนิดของแผนภูมิที่เลือก คือ
เพราะเหตุใดจึงเลือกแผนภูมิชนิดนี้
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ใบงาน
บ. ๗.๗ / ผ. ๗

หน่วยย่อยที่ ๗

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่อง ข้อมูลน่าเชื่อถือ

164 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๗ / ผ. ๗ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ จริงหรือไม่ ใช่หรือหลอก
จุดประสงค์
๑. บอกลักษณะของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
๒. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
๓. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
วัสดุ-อุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
วิธีท�ำ
๑. ร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มอภิปรายการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ก�ำหนดให้
ในใบงาน ๐๑
๒. เลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อท�ำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในใบงาน ๐๒
๓. ร่วมกันสรุปถึงลักษณะข้อมูลและแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูล
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๗ / ผ. ๗ – ๐๑

ใบงาน ๐๑ : จริงหรือไม่ ใช่หรือหลอก
พิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบค�ำถามว่าข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด
๑.

น่าเชื่อถือ

ไม่น่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือ

ไม่น่าเชื่อถือ

เพราะ

๒.
เพราะ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

๓.

บ. ๗.๗ / ผ. ๗ – ๐๑

น่าเชื่อถือ

ไม่น่าเชื่อถือ

น่าเชื่อถือ

ไม่น่าเชื่อถือ

เพราะ

๔.
เพราะ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

๕.

น่าเชื่อถือ

บ. ๗.๗ / ผ. ๗ – ๐๑

ไม่น่าเชื่อถือ

เพราะ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๗ / ผ. ๗ – ๐๒

ใบงาน ๐๒ : ภาวะโลกร้อน
สมาชิกในกลุ่ม
๑.
๒.
๓.
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันหาข้อมูล เรื่องภาวะโลกร้อน ในอินเทอร์เน็ต แล้วช่วยกันพิจารณา
ข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือมากที่สุด เพื่อน�ำมาออกแบบและจัดท�ำเอกสารประชาสัมพันธ์
๑. ข้อมูลที่เลือกมาจากแหล่งข้อมูล :
๒. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลคือ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗.๗ / ผ. ๗ – ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
ข้อมูลหรือข่าวสารที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จะต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อ
ถือของข้อมูล โดยอาจจะพิจารณาจากผู้ให้ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต้องอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูลและต้องได้รบั การยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗.๗ / ผ. ๗ – ๐๓

พ.ศ.

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรือ่ งข้อมูลน่าเชือ่ ถือ

จากโพสต์ดังกล่าว ให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลต่อไปนี้ แล้ววงกลมล้อม
รอบพฤติกรรมที่ “เหมาะสม” หรือ “ไม่เหมาะสม”
พฤติกรรม

ความเหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เหมาะสม
เหมาะสม
๔. ข้าวฟ่าง น�ำข้อมูลไปบอกญาติให้รบั ประทานมะนาวมาก ๆ
๕. ลีโอ หาข้อมูลเพิม่ เติมจากแหล่งอืน่ ๆ
เหมาะสม
๖. ไทเกอร์ ยังไม่ปกั ใจเชือ่ รอดูขอ้ มูลอืน่ ๆ
เหมาะสม
๗. พร้อมรบ ค้นหาสรรพคุณของมะนาวจากเว็บไซต์เพือ่ ความแน่ใจ เหมาะสม
๘. กุน พิมพ์ใส่กระดาษไปติดทีป่ า้ ยประกาศหน้าอาคารเรียน
เหมาะสม
๙. มะนาว สอบถามคุณครูกอ่ นแชร์ขอ้ มูลต่อ
เหมาะสม
เหมาะสม
๑๐. เชอร์ร่ี พิสจู น์ดว้ ยการไปเก็บมะนาวมารับประทานทันที

ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

๑. หนูนา กดแชร์ทนั ที
๒. เฟรม ดืม่ น�ำ้ มะนาวแทนการดืม่ น�ำ้ สะอาด
๓. ข้าวหอม น�ำข้อมูลไปปรึกษาพ่อก่อนทีจ่ ะเชือ่
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โรงเรียน

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่

ปีการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่
เลขที่

ชั้น

ค�ำชี้แจง :
แบบทดสอบมีทงั้ หมด ๓๐ ข้อ รวม ๑๓ หน้า เวลา ๖๐ นาที คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ให้เขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ ได้

๓๐

ขอให้นักเรียนตั้งใจท�ำแบบทดสอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

172
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กรรมการเรียยนรู
นรู้ ้ (ส�(ส�ำำหรั
หรับบนันักกเรีเรียยน)น) กลุ
กลุม่ ม่ สาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูว้ ว้ ทิ ทิ ยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๒๒ ชัชัน้ น้ ประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๔๔ (ฉบั
(ฉบับบปรั
ปรับบปรุ
ปรุงง))
ชุชุดดกิกิจจกรรมการเรี

๑. ขวดใบที่ ๑ และ ๒ บรรจุของเหลวได้ ๕๐ และ ๑๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ตาม
ล�ำดับ ถ้าเทของเหลวชนิดหนึ่ง จ�ำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในขวด
แต่ละใบ ของเหลวในแต่ละขวดจะมีปริมาตรเท่าใด
ขวดใบที่ ๑

ขวดใบที่ ๒

ก.

๕๐

๕๐

ข.

๕๐

๑๐๐

ค.

๑๐๐

๕๐

ง.

๑๐๐

๑๐๐

๒. บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งในขวดที่มีลูกโป่งครอบอยู่ที่ปากขวด สังเกตลักษณะของขวด
และลูกโป่ง ดังรูป

ก. ต�ำแหน่ง B ไม่มีแก๊สอยู่ เพราะลูกโป่งพองไม่มาก
ข. ต�ำแหน่ง D เท่านั้นที่มีแก๊ส เพราะแก๊สมีมวล
ค. ต�ำแหน่ง A ที่มีแก๊สอยู่ เพราะแก๊สมีรูปร่างตามภาชนะ
ง. ต�ำแหน่ง C ไม่มีแก๊ส เพราะแก๊สลอยขึ้นไปอยู่ด้านบนของขวด
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ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบค�ำตอบข้อ ๓ - ๔
บรรจุสาร A B C และ D อย่างละชนิดในถุงที่ปิดแน่น วางไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ ๐
๒๕ และ ๑๐๐ องศาเซลเซียส ตามล�ำดับ สังเกตสถานะของสาร ๔ ชนิด ดังตาราง
สถานะของสารที่อุณหภูมิ
สาร

๐ ๐c

A

ของแข็ง

ของเหลว

B

ของแข็ง

ของแข็ง

C

ของแข็ง

ของแก๊ส

D

ของแข็ง

ของเหลว

๒๕๐c

๓. ถ้าน�ำสารทั้ง ๔ ชนิดจากห้องที่มีอุณหภูมิ ๐๐c มาวางไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ
๒๕๐c ถุงที่บรรจุสารชนิดใดน่าจะพองขึ้น
ก. สาร B
ข. สาร C
ค. สาร A และ D
ง. สาร A B C และ D
๔. ที่อุณหภูมิ ๒๕๐c สารชนิดใดมีปริมาตรคงที่ แต่รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะ
ที่บรรจุได้ถูกต้องที่สุด
ก. สาร A และ C
ข. สาร B และ C
ค. สาร A C และ D
ง. สาร A B และ D
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๕. แป้งทาหน้า ยางลบดินสอ นมข้นหวาน อยู่ในสถานะใด ตามล�ำดับได้ถูกต้อง
ก. ของเหลว ของแข็ง ของเหลว
ข. ของแข็ง ของแข็ง ของเหลว
ค. แก๊ส ของแข็ง ของเหลว
ง. แก๊ส ของแข็ง ไม่สามารถระบุได้
๖. การเรียงตัวและการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสาร A B และ C ควรเป็นสาเหตุใด
ตามล�ำดับ

สาร A

สาร B

สาร C

ก.

น�้ำหอม

หิน

น�้ำอัดลม

ข.

ไนโตรเจน

น�้ำแข็งแห้ง

น�้ำอัดลม

ค.

ออกซิเจน

แก้ว

แป้งฝุ่น

ง.

คาร์บอนไดออกไซต์

เกลือแกง

พริกไทย
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๗. สารในสถานะใดที่ยึดเหนี่ยวกันแข็งแรงที่สุด
ก. แก๊ส
ข. ของเหลว
ค. ของแข็ง
ง. ของไหล
๘. สมบัติของน�้ำเกลือที่ถูกต้องคือข้อใด
ก. ๑ และ ๒
ข. ๒ และ ๓
ค. ๑ และ ๔
ง. ๓ และ ๔
๙. บรรจุน�้ำนมลงในขวด ปิดฝาขวดให้สนิทดังรูป A

รูป A
เมื่อวางขวดนมในลักษณะต่าง ๆ รูปใดถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.
176
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๑๐. การทดลองเพื่อสังเกตสมบัติของแก๊สดังรูป

หลังจากนัน้ เจาะลูกโป่ง A จนแฟบ แล้วน�ำลูกโป่งแต่ละลูกไปชัง่ ผลการทดลอง
ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
ก. ชั่งได้ค่าเท่ากัน เพราะเดิมลูกโป่งทั้งสองมีมวลเท่ากันอยู่
ข. ชั่ง A ได้มากกว่า B เพราะแก๊สที่ท�ำให้ลูกโป่งลอยขึ้นหายไป
ค. ชั่ง A ได้น้อยกว่า B เพราะแก๊สส่วนหนึ่งหายไปท�ำให้มวลลดลง
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้
๑๑. ดาวที่สังเกตเห็นเป็นส่วนใหญ่ในท้องฟ้ายามค�่ำคืนเป็นดาวชนิดใด
ก. ดวงจันทร์
ข. ดาวเคราะห์
ค. ดาวฤกษ์
ง. ดาวอังคาร
๑๒. การสร้างแบบจ�ำลองเพื่ออธิบายการมองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ เราใช้
ไฟฉาย กล่องกระดาษ และวัสดุทรงกลมแทนสิ่งใดในธรรมชาติ ตามล�ำดับ
ก. ดวงอาทิตย์ ท้องฟ้า ดาวฤกษ์
ข. ดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ ท้องฟ้า
ค. ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ท้องฟ้า
ง. ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ท้องฟ้า
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๑๓. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงดวงอาทิตย์ได้ถูกต้อง
ก. เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด
ข. เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในท้องฟ้า
ค. เป็นดาวฤกษ์ที่หยุดนิ่งกลางระบบสุริยะ
ง. เป็นดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่มีพลังงานสูง
๑๔. ถ้าน�้ำท่วมระบบสุริยะ ดาวดวงใดจะไม่จมน�้ำ
ก. ดาวศุกร์
ข. ดาวเนปจูน
ค. ดาวเสาร์
ง. ดาวพฤหัสบดี
๑๕. ดาวเคราะห์ดวงใดมีวงแหวนล้อมรอบ
ก. ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดี
ข. ดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส
ค. ดาวอังคาร ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส
ง. ดาวเสาร์ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี
๑๖. การหมุนรอบตัวเองของโลกท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ใดได้บ้าง
ก. ทิศ
ข. กลางวัน กลางคืน
ค. การขึ้นและตกของดาว
ง. ถูกทุกข้อ
๑๗. ดวงจันทร์ขึ้นและตกทางทิศใด
ก. ทิศเหนือไปทิศใต้
ข. ทิศใต้ไปทิศเหนือ
ค. ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
ง. ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
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๑๘. คืนวันลอยกระทง เมื่อนักเรียนสังเกตดวงจันทร์ จะพบว่ามีรูปร่างแบบใด
ก. ครึ่งเสี้ยว
ข. เต็มดวง
ค. ครึ่งดวง
ง. มองไม่เห็น
๑๙. สุนัขมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีกว่าเเมว ส่วนแมวมีความสามารถใน
การดมกลิ่นที่ดีกว่าคน จากข้อความข้างต้น ข้อความใดสรุปได้ถูกต้อง
ก. แมวมีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดีกว่าสุนัข
ข. สุนัขมีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดีกว่านก
ค. สุนัขมีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดีกว่าคน
ง. คนมีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดีกว่าแมว
๒๐. อัลกอริทึมคืออะไร
ก. การท�ำนายผลลัพธ์
ข. การคิดอย่างมีเหตุผล
ค. การแก้ไขข้อผิดพลาด
ง. ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาที่มีล�ำดับชัดเจน

ชุชุดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้ ้ (ส�(ส�ำำหรั
หรับบนันักกเรีเรียยน)น) กลุ
กลุม่ ม่ สาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูว้ ว้ ทิ ทิ ยาศาสตร์
ยาศาสตร์ ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๒๒ ชัชัน้ น้ ประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๔๔ (ฉบั
(ฉบับบปรั
ปรับบปรุ
ปรุงง))
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๒๑. จากสคริปต์ด้านล่าง เมื่อคลิกปุ่มธงเขียว จะได้ผลลัพธ์ดังรูปใด
ถ้าตัวละครเริ่มต้นที่ต�ำแหน่ง X : 0 และ Y : 0

ก.

ข.

ค.

ง.

๒๒. จากสคริปต์ด้านล่าง เมื่อคลิกปุ่มธงเขียว จะมองเห็นข้อความว่าอะไร

ก. วันนี้ ท้องฟ้า แจ่มใส
ข. ปีใหม่ ท้องฟ้า แจ่มใส
ค. วันนี้ ปีใหม่ ท้องฟ้า แจ่มใส
ง. วันนี้ วันดี ปีใหม่ ท้องฟ้า แจ่มใส
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๒๓. จากสคริปต์ดา้ นล่าง ต้องการวาดรูปสีเ่ หลีย่ ม เนือ่ งจากมีคำ� สัง่ ทีผ่ ดิ อยูใ่ นสคริปต์
ต�ำแหน่งใดที่ผิด
๑
๒
๓
๔
ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔
๒๔. จากสคริปต์ด้านล่าง เมื่อคลิกปุ่มธงเขียว จะได้ผลลัพธ์อย่างไร

ก. ตัวละครเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน
ข. ตัวละครเคลื่อนที่ขึ้นด้านล่าง
ค. ตัวละครเคลื่อนที่ขึ้นด้านซ้าย
ง. ตัวละครเคลื่อนที่ขึ้นด้านขวา
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พิจารณาตารางส�ำรวจสัตว์เลี้ยงที่บ้าน แล้วตอบค�ำถามข้อ ๒๕-๒๗
สัตว์เลี้ยง
จ�ำนวน
แมว
๔
สุนัข
๕
นก
๖
ปลา
๒
๒๕. การรวบรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด ได้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. รูปภาพ
ข. จ�ำนวน
ค. ข้อความ
ง. ถูกต้องทั้งข้อ ข และ ค
๒๖. ถ้าต้องการหาว่าจ�ำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดมีจ�ำนวนเท่าใด จะใช้วิธีการประมวล
ผลแบบใด
ก. หาผลต่าง
ข. หาผลรวม
ค. เรียงล�ำดับ
ง. เปรียบเทียบ

ยนรูย้ (ส�
นักบเรีนัยกน)เรียกลุ
สาระการเรี
ยนรูยว้ นรู
ทิ ยาศาสตร์
ภาคเรี
ยนทีย่ นที
๒ ชั่ ๒น้ ประถมศึ
กษาปี
ที่ ๔ท(ฉบั
ปรับบปรั
ปรุบงปรุ
) ง)
กิจกรรมการเรี
นรูำ้ หรั
(ส�ำบหรั
น)ม่ กลุ
ม่ สาระการเรี
ว้ ทิ ยาศาสตร์
ภาคเรี
ชัน้ ประถมศึ
กษาปี
ี่ ๔ บ(ฉบั
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๒๗. การน�ำเสนอข้อมูลในข้อใด แสดงข้อมูลจ�ำนวนสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดได้ถูกต้อง
ก.

ข.

ค.

ง.

๒๘. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่า ไข้หวัดธรรมดาแตกต่างจากไข้หวัด
ใหญ่อย่างไร ควรใช้ค�ำค้นใด จึงจะพบข้อมูลที่ต้องการได้ตรงที่สุด
ก. ไข้หวัด
ข. ไข้หวัดใหญ่
ค. ไข้หวัดธรรมดา
ง. ความแตกต่างของไข้หวัด
๒๙. เมื่อค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ควรพิจารณาแหล่งข้อมูลจากที่ใด
จึงน่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. เว็บคนรู้จริง
ข. รายการโฆษณา
ค. ข่าวหนังสือพิมพ์
ง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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๓๐. ข้อความใดเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ก. ส่งข้อความสวัสดีเพื่อแชทกับคุณย่า
ข. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลุ้นรับของรางวัล
ค. โพสต์ที่อยู่ของตัวเองในสื่อสังคมออนไลน์
ง. โพสต์รูปเพื่อนที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมลงในสื่อสังคมออนไลน์
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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