
 
          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม 

โครงการสอนวิชา วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2563 

        ครูผูสอน นางสาวสายรุง ไทยกรณ 

สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

1 - 2 หนวยท่ี 1 

การเรียนรูสิ่งตาง 

ๆรอบตัว 

การสืบเสาะหา

ความรูทาง

วิทยาศาสตร 

-การสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 1 ถ่ัวเตนระบําได

อยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

 

3 - 4  การวัดและการใช

จํานวนของ

นักวิทยาศาสตร 

 

- การวัดและการใชจํานวน

ของนักวิทยาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 2.1 การวัดทําได

อยางไร 

กิจกรรมท่ี 2.2 การใชจํานวน

ทําไดอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

5 - 7  การทดลองของ

นักวิทยาศาสตร 

 

เรื่องท่ี 1 การจัดกลุมสิ่งมีชีวิต 

กิจกรรมท่ี  1.1 การจําแนก

สิ่งมีชีวิตไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 เราจําแนก

สัตวไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.3 เราจําแนก

สัตวมีกระดูกสันหลังได

อยางไร 

 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

 

 

 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

   กิจกรรมท่ี 1.4 เราจําแนกพืช

ไดอยางไร 

 

8 - 9  สวนตาง ๆของ

พืชดอก 

เรื่องท่ี 2 สวนตาง ๆของพืช

ดอก 

กิจกรรมท่ี 1.1 รากและลํา

ตนของพืชทําหนาท่ีอะไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 ใบของพืชทํา

หนาท่ีอะไร 

กิจกรรมท่ี 1.3 ดอกของพืช

ทําหนาท่ีอะไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

9 ทบทวนกอนสอบกลางภาค 

10 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 

11 - 15 หนวยท่ี 3 แรง

และพลังงาน 

 

มวลและน้ําหนัก เรื่องท่ี 1 มวลและแรงโนม

ถวงของโลก 

กิจกรรมท่ี 1.1 วัตถุเคลื่อนท่ี

อยางไรเม่ือถูกปลอยจากมือ 

กิจกรรท่ี 1.2 มวลและ

น้ําหนักสัมพันธกันอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.3 มวลมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี

ของวัตถุอยางไร 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

 

16 - 18  ตัวกลางของแสง เรื่องท่ี 1 การมองเห็นสิ่งตาง 

ๆ ผานวัตถุท่ีนํามาก้ัน 

กิจกรรมท่ี 1 ลักษณะการ

มองเห็นตางกันอยางไรเม่ือมี

วัตถุมาก้ันแสง 

กิจกรรมทายบทท่ี 2 ตัวกลาง

ของแสง 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

 

19 ทบทวนกอนสอบปลายภาค 

20 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

21 - 25 หนวยท่ี 4 

วัสดุและสสาร 

สมบัติทาง

กายภาพของวัสดุ 

 

- ความแข็งของวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 วัสดุแตละชนิดมี

ความแข็งเปนอยางไร 

-  สภาพยืดหยุนของวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 2 วัสดุแตละชนิดมี

สภาพยืดหยุนเปนอยางไร 

- การนําความรอนของวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 3 วัสดุแตละชนิดมี

การนําความรอนเปนอยางไร 

- การนําไฟฟาของวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 4 วัสดุแตละชนิดมี

กานําไฟฟาเปนอยางไร 

กิจกรรมทายบท 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

 

26 - 28  สถานะของสสาร 

 

- ของแข็ง 

กิจกรรมท่ี 1.1 ของแข็งมี

มวลและตองการท่ีอยู 

กิจกรรมท่ี 1.2 ของแข็งมี

ปริมาตรเปนอยางไร 

- ของเหลว 

กิจกรรมท่ี 2.1 ของเหลวมี

มวลและตองการท่ีอยูหรือไม 

กิจกรรมท่ี 2.2 ของเหลวมี

ปริมาตร รูปรางและระดับ

ผิวหนาเปนอยางไร 

- แกส 

กิจกรรมท่ี 3.1 แกสมีมวล

และตองการท่ีอยูหรือไม 

กิจกรรมท่ี 3.2  แกสมี

ปริมาตรและรูปรางเปน

อยางไร 

กิจกรรมทายบท 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาห หนวยการเรียนรู เรื่อง กิจกรรม ประเมิน 

29 ทบทวนกอนสอบกลางภาค 

30 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 

31 - 35 หนวยท่ี  5 โลก

และอวกาศ 

ดวงจันทรของเรา 

 

เรื่องท่ี 1 การข้ึนและตกและ

รูปรางของดวงจันทร 

กิจกรรมท่ี  1.1 ดวงจันทรมี

การข้ึนและตกหรือไมอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 ในแตละวัน

มองดวงจันทรมีรูปรางอยางไร 

กิจกรรมทายบท 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

36 - 38  ระบบสุรยิะของ

เรา 

เรื่องท่ี 1 ระบบสุรยิะ 

กิจกรรมท่ี 1ระบบสุรยิะมี

ลักษณะอยางไร 

กิจกรรมทายบท 

 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 

3. ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน 

4.ทักษะการสราง

ความรู 

39 ทบทวนความรูกอนสอบปลายภาค 

40 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 
 


