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คําชี้แจง 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเนนเพ่ือตองการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถท่ี

ทัดเทียมกับนานาชาติ ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและ

การแกปญหาท่ีหลากหลาย มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไปนี้ โรงเรียนจะตองใชหลักสูตร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) สสวท. จึงไดจัดทําหนังสือเรียนท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือใหโรงเรียนไดใชสําหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เลม ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

เลมนี้ สสวท. ไดพัฒนาข้ึน เพ่ือนําไปใชประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี ๑ เลม ๒ โดยภายในคูมือครูประกอบดวยผังมโนทัศน ตัวชี้วัด ขอแนะนําการใชคูมือครู ตารางแสดงความ

สอดคลองระหวางเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียนกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะรอบดาน ท้ังการอาน 

การฝกปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การปฏิบัติการทดลอง การสืบคนขอมูล  และการอภิปราย โดยมีเปาหมาย

ใหนักเรียนพัฒนาท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑                

จิตวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู ทักษะการคิด การอาน การสื่อสาร การแกปญหา ตลอดจน

การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมแหง

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ อยางมีความสุข ในการจัดทําคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร           

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เลม ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก

คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และครูผูสอน จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงขอขอบคุณไว  ณ ท่ีนี้ 

สสวท. หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ เลม ๒       

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ จะเปนประโยชนแกครูและผูเก่ียวของทุกฝาย ท่ีจะชวยใหการจัด

การศึกษาดานวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีขอเสนอแนะใดท่ีจะทําใหคูมือครูเลมนี้

สมบูรณยิ่งข้ึน โปรดแจง สสวท. ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
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ก คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 

 วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต สํารวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและนําผลท่ีไดมาจัดระบบหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด 

นั่นคือใหไดท้ังกระบวนการและองคความรู  

 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญ ดังนี้  

1. เพ่ือใหเขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรูพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิทยาศาสตร และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหมีทักษะท่ีสําคัญในการสืบเสาะหาความรูและพัฒนาเทคโนโลยี 

4. เพ่ือใหตระหนักการมีผลกระทบซ่ึงกันและกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ

สภาพแวดลอม 

5. เพ่ือนําความรูในแนวคิดและทักษะตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและการดํารงชีวิต 

6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ แกปญหาและการจัดการ ทักษะใน

การสื่อสาร และความสามารถใน การประเมินและตัดสินใจ 

7. เพ่ือใหเปนผู ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2     ข 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตร เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 

 นักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ควรมีความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร 

ดังนี้  

1.  เขาใจลักษณะท่ัวไปของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 

2.  เขาใจลักษณะท่ีปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุท่ีใชทําวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

รอบตัว 

3.  เขาใจการดึง การผลัก แรงแมเหล็ก และผลของแรงท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ

พลังงานไฟฟา และการผลิตไฟฟา การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  

4.  เขาใจการปรากฏของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว ปรากฏการณข้ึนและตกของดวงอาทิตย                

การเกิดกลางวันกลางคืน การกําหนดทิศ ลักษณะของหิน การจําแนกชนิดดิน และการใชประโยชน 

ลักษณะและความสําคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม 

5.  ตั้งคําถามหรือกําหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรูตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ สังเกต สํารวจ

ตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบดวย

การเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูดวยการเลาเรื่อง หรือดวยการแสดงทาทางเพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจ 

6.  แกปญหาอยางงายโดยใชข้ันตอนการแกปญหา มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบื้องตน รักษาขอมูลสวนตัว 

7.  แสดงความกระตือรือรน สนใจท่ีจะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ี

กําหนดใหหรือตามความสนใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

8.  แสดงความรับผิดชอบดวยการทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมุงม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซ่ือสัตย                

จนงานลุลวงเปนผลสําเร็จ และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

9.  ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต ศึกษา              

หาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ 

 

 

 

‘ 
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ทักษะที่สําคัญในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ทักษะสําคัญท่ีครูผูสอนจําเปนตองพัฒนาใหเกิดข้ึนกับผูเรียนเม่ือมีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills) 

การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสู         

การสืบเสาะคนหาผานการสังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง และวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือนําขอมูล สารสนเทศและ

หลักฐานเชิงประจักษมาสรางคําอธิบายเก่ียวกับแนวคิดหรือองคความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยางสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไมลงความคิดเห็นของ     

ผูสังเกตลงไปดวย ประสาทสัมผัสท้ัง 5 อยาง ไดแก การดู การฟงเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เปนความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ จากเครื่องมือท่ีเลือกใชออกมาเปน

ตัวเลขไดถูกตองและรวดเร็ว พรอมระบุหนวยของการวัดไดอยางถูกตอง  

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) เปนความสามารถในการคาดการณอยางมี

หลักการเก่ียวกับเหตุการณหรือปรากฏการณ โดยใชขอมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ท่ีเคย

เก็บรวบรวมไวในอดีต 

ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying)  เปนความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุม

สิ่งตาง ๆ ท่ีสนใจ เชน วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุตาง ๆ หรือปรากฏการณท่ีตองการศึกษาออกเปน

หมวดหมู นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑหรือลักษณะรวมลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งของสิ่งตาง ๆ ท่ีตองการจําแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ คือ 

พ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง ในท่ีนี้อาจเปนตําแหนง รูปราง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหลานี้อาจมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 
 

การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

(Relationship between Space and Space) 

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

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

ครอบครอง 

การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา 

(Relationship between Space and Time)  

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สัมพันธกันระหวางพ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง

เม่ือเวลาผานไป 
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ทักษะการใชจํานวน (Using Number) เปนความสามารถในการใชความรูสึกเชิงจํานวน และ

การคํานวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งท่ีสังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล (Organizing and Communicating Data) 

เปนความสามารถในการนําผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหลงตาง ๆ มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบท่ี

มีความหมายหรือมีความสัมพันธกันมากข้ึน จนงายตอการทําความเขาใจหรือเห็นแบบรูปของขอมูล นอกจากนี้

ยังรวมถึงความสามารถในการนําขอมูลมาจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 

สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลมากข้ึน  

ทักษะการพยากรณ (Predicting) เปนความสามารถในบอกผลลัพธของปรากฏการณ สถานการณ 

การสังเกต การทดลองท่ีไดจากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณท่ี

แมนยําจึงเปนผลมาจากการสังเกตท่ีรอบคอบ การวัดท่ีถูกตอง การบันทึก และการจัดกระทํากับขอมูลอยาง

เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนจะทําการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานคําตอบท่ีคิด

ลวงหนาท่ียังไมรูมากอน หรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมากอน การตั้งสมมติฐานหรือคําตอบท่ีคิดไว

ลวงหนามักกลาวไวเปนขอความท่ีบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ซ่ึงอาจเปนไปตามท่ี

คาดการณไวหรือไมก็ได  

ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เปนความสามารถในการ

กําหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในสมมติฐานของการทดลอง หรือท่ีเก่ียวของกับการทดลอง 

ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได 

ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เปนความสามารถในการ

กําหนดตัวแปรตาง ๆ ท้ังตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ใหสอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน แตอาจ

สงผลตอผลการทดลอง หากไมควบคุมใหเหมือนกันหรือเทากัน ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ไดแก       

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ซ่ึงลวนเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ดังนี้ 

ตัวแปรตน  

(Independent Variable) 

สิ่งท่ีเปนตนเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงตองจัด

สถานการณใหมีสิ่งนี้แตกตางกัน 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 

สิ่งท่ีเปนผลจากการจัดสถานการณบางอยางให

แตกตางกัน และเราตองสังเกต วัด หรือติดตามดู 
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ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี

(Controlled Variable) 

สิ่งตาง ๆ ท่ีอาจสงผลตอการจัดสถานการณ จึงตองจัด

สิ่งเหลานี้ใหเหมือนกันหรือเทากัน เพ่ือใหม่ันใจวาผล

จากการจัดสถานการณเกิดจากตัวแปรตนเทานั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การออกแบบการ

ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเปนความสามารถในการ

ออกแบบและวางแผนการทดลองไดอยางรอบคอบ และสอดคลองกับคําถามการทดลองและสมมติฐาน   

รวมถึงความสามารถในการดําเนินการทดลองไดตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได

ละเอียด ครบถวน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting and Making Conclusion) 

ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของขอมูลท่ีมีอยู ตลอดจน

ความสามารถในการสรุปความสัมพันธของขอมูลท้ังหมด 

ทักษะการสรางแบบจําลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสรางและใชสิ่งท่ีทํา

ข้ึนมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาหรือสนใจ เชน กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว   รวมถึงความสามารถในการนําเสนอขอมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจในรูป

ของแบบจําลองแบบตาง ๆ  

 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 

ราชบัณฑิตยสถานไดระบุทักษะท่ีจําเปนแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสอดคลองกับสมรรถนะท่ีควรมีในพลเมือง  

ยุคใหมรวม 7 ดาน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 

ในระดับประถมศึกษาจะเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ ดังตอไปนี้ 

     การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใชเหตุผลท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับสถานการณ มีการคิดอยางเปนระบบ วิเคราะห และประเมินหลักฐานและขอคิดเห็นดวยมุมมองท่ี

หลากหลาย สังเคราะห แปลความหมาย และจัดทําขอสรุป สะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใช

ประสบการณและกระบวนการเรียนรู 

       การแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง การแกปญหาท่ีไมคุนเคย หรือปญหาใหมได โดย

อาจใชความรู ทักษะ วิธีการและประสบการณท่ีเคยรูมาแลว หรือการสืบเสาะหาความรู วิธีการใหมมาใช

แกปญหาก็ได  นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือทําความเขาใจมุมมองท่ีแตกตาง หลากหลายเพ่ือใหไดวิธี

แกปญหาท่ีดีมากข้ึน 

การส่ือสาร (Communications) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารไดอยางชัดเจน เชื่อมโยง 

เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองตาง ๆ แลวสื่อสารโดยการใชคําพูด ไมใชคําพูดหรือการเขียน เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ
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ไดหลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงคนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการฟงอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเขาใจ

ความหมายของผูสงสาร  

ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง การแสดงความสามารถในการทํางานรวมกับคนกลุม

ตาง ๆ ท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพและใหเกียรติ มีความยืดหยุนและยินดีท่ีจะประนีประนอม เพ่ือให

บรรลุเปาหมาย การทํางาน พรอมท้ังยอมรับและแสดงความรับผิดชอบตองานท่ีทํารวมกัน และเห็นคุณคาของ

ผลงานท่ีพัฒนาข้ึนจากสมาชิกแตละคนในทีม 

การสรางสรรค (Creativity) หมายถึง การใชเทคนิคท่ีหลากหลายในการสรางสรรคแนวคิด เชน 

การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาตอยอดแนวคิดเดิม หรือไดแนวคิดใหม และ

ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงใหไดแนวคิดท่ีจะสงผลให

ความพยายามอยางสรางสรรคนี้เปนไปไดมากท่ีสุด 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology 

(ICT)) หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเปนเครื่องมือในการสืบคน จัดกระทํา ประเมิน

และสื่อสารขอมูลความรูตลอดจนรูเทาทันสื่อโดยการใชสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน (concept map)  

รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เลม 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ประกอบดวย 

ไดแก ไดแก 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง วิทยาศาสตร ป.1 เลม 2 
 

  

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

มาตรฐาน ว.๒.๑ อธิบายสมบัติท่ีสังเกตไดของ

วัสดุท่ีใชทาวัตถุซ่ึงทาจากวัสดุ

ชนิ ด เดี ย วหรือหลายชนิ ด

ประกอบกันโดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ  

วัสดุท่ีใชทําวัตถุท่ีเปนของเลน ของใช มีหลายชนิด เชน ผา แกว พลาสติก ยาง ไม  

อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแตละชนิดมีสมบัติท่ีสังเกตไดตาง ๆ  เชน สี นุม แข็ง 

ขรุขระ เรียบ ใส ขุน ยืดหดได บิดงอได 

มาตรฐาน ว.๒.๑ ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุม

วัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได  

  สมบัติท่ีสังเกตไดของวัสดุแตละชนิดอาจเหมือนกัน  ซ่ึงสามารถนํามาใชในการ

จัดกลุมวัสดุได 

  วัสดุบางอยางสามารถนํามาประกอบกันเพ่ือทําเปนวัตถุตาง ๆ เชน ผาและ

กระดุม ใชทําเสื้อ  ไมและโลหะ ใชทํากระทะ 

มาตรฐาน ว.๒.๓ บรรยายการเกิดเสียงและทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจาก

หลักฐานเชิงประจักษ  

เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีทําใหเกิดเสียงเปนแหลงกําเนิดเสียงซ่ึงมีท้ัง

แหลงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติและแหลงกําเนิดเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน เสียง

เคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง 

มาตรฐาน ว.๓.๑ ระบุดาวท่ีปรากฏบนทองฟา

ในเวลากลางวัน และกลางคืน

จากขอมูลท่ีรวบรวมได  

บนทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว ในเวลากลางวันจะมองเห็นดวง

อาทิตยและอาจมองเห็นดวงจันทรบางเวลาในบางวัน แตไมสามารถมองเห็นดาว 

มาตรฐาน ว.๓.๑ อธิบายสาเหตุท่ีมองไมเห็น

ดาวสวนใหญในเวลากลางวัน

จากหลักฐานเชิงประจักษ  

ในเวลากลางวันไมสามารถมองเห็นดาวไดเนื่องจากแสงอาทิตยสวางกวาจึงกลบ

แสงของดาว สวนในเวลากลางคืนมองเห็นดาวและมองเห็นดวงจันทรเกือบทุกคืน 

มาตรฐาน ว.๓.๒ อธิบายลักษณะภายนอกของ

หินจากลักษณะเฉพาะตัวท่ี

สังเกตได  

หินท่ีอยูในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวท่ีสังเกตได เชน สี ลวดลาย 

น้ําหนัก ความแข็ง และเนื้อหิน 
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ขอแนะนําการใชคูมือครู 
 

 คูมือครูเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับครู ในแตละหนวยการเรียนรู

นักเรียนจะไดฝกทักษะจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังการสังเกต การสํารวจ การทดลอง การสืบคนขอมูล การ

อภิปราย การทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนการฝกใหนักเรียนชางสังเกต รูจักตั้งคําถาม รูจักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบ

ปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด ดังนั้นในการจัดการเรียนรูครู

จึงเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนนักเรียนใหรูจักสืบเสาะหาความรูและมีทักษะจากการศึกษา          

หาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ และเพ่ิมเติมขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน  

 เพ่ือใหเกิดประโยชนจากคูมือครูเลมนี้มากท่ีสุด ครูควรทําความเขาใจในรายละเอียดของแตละหัวขอ 

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เปนสาระการเรียนรูเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนท่ีจําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐานเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยสอดคลองกับสาระและความสามารถ ความถนัด

และความสนใจของนักเรียน และในทุกกิจกรรมจะมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระท่ีปรากฏอยูตาม

สาระการเรียนรูโดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม  

สําหรับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดเพ่ิมสาระเทคโนโลยี 

ซ่ึงประกอบดวยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ ท้ังนี้เพ่ือเอ้ือตอการจัดการเรียนรู    

บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิด   

สะเต็มศึกษา 

2. ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวย 

เปนภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยมีไวเพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัดท่ีจะไดเรียนในแตละกิจกรรมของหนวยนั้น ๆ และเปนแนวทางใหครูผูสอนนําไปปรับปรุง

และเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

3. จุดประสงคการเรียนรู   

ในแตละหนวยการเรียนรูนักเรียนจะไดทํากิจกรรมอยางหลากหลาย ในแตละสวนของหนังสือเรียน

ท้ังสวนนําบท นําเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดชั้นปเพ่ือให นักเรียน

เกิดการเรียนรู โดยยึดหลักใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการแกปญหา การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตและ

ในสถานการณใหม มีทักษะในการใชเทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข   
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4. บทน้ีมีอะไร 

เปนสวนท่ีบอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวยชื่อเรื่อง คําสําคัญ และชื่อกิจกรรม เพ่ือ

ครูจะไดทราบองคประกอบโดยรวมของแตละบท 

5. สื่อการเรยีนรูและแหลงเรียนรู 

เปนสวนท่ีบอกรายละเอียดสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูท่ีตองใชสําหรับการเรียนในบท เรื่อง และ

กิจกรรมนั้น ๆ โดยสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูประกอบดวยหนาหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม 

และอาจมีโปรแกรมประยุกต เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนูปกรณหรือตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครู 

6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

เปนทักษะท่ีนักเรียนจะไดฝกปฏิบัติในแตละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เปนทักษะท่ีนักวิทยาศาสตรนํามาใชในกระบวนการตาง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู สวนทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีชวยเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานตาง ๆ 

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฎ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ มีดังนี้  

รายการตัวอยางวีดิทัศน

ปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
Short link QR code 

วีดิทัศน   การสังเกตและการลง

ความเห็นจากขอมูล   

ทําไดอยางไร 

การสังเกตและการลง

ความเห็นจากขอมูล 

http://ipst.me/8115    

 

 

 
 

วีดิทัศน   การวัดทําไดอยางไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน   การใชตัวเลขทํา       

ไดอยางไร 

การใชจํานวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน   การจําแนกประเภท 

ทําไดอยางไร 

การจําแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน   การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับสเปซ

ทําไดอยางไร 

การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน   การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับเวลา

ทําไดอยางไร 

การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120 
 

 
 

วีดิทัศน   การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล    

ทําไดอยางไร 

การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

http://ipst.me/8121 
 

 
 

วีดิทัศน   การพยากรณทําได

อยางไร 

การพยากรณ http://ipst.me/8122 
 

 
 

http://ipst.me/8115
http://ipst.me/8116
http://ipst.me/8117
http://ipst.me/8118
http://ipst.me/8119
http://ipst.me/8120
http://ipst.me/8121
http://ipst.me/8122
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รายการตัวอยางวีดิทัศน

ปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
Short link QR code 

วีดิทัศน   ทําการทดลองได

อยางไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123 
 

 
 

วีดิทัศน   การตั้งสมมติฐานทําได

อยางไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124 
 

 
 

วีดิทัศน   การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปร และ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการทําได

อยางไร 

การกําหนดและควบคุมตัว

แปร และ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน   การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป

ทําไดอยางไร 

การตีความหมายขอมูลและ

ลงขอสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน   การสรางแบบจําลอง

ทําไดอยางไร 

การสรางแบบจําลอง http://ipst.me/8127 
 

 
 

 

http://ipst.me/8123
http://ipst.me/8124
http://ipst.me/8125
http://ipst.me/8126
http://ipst.me/8127
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7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 

เปนความเชื่อ ความรู หรือความเขาใจท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากประสบการณใน

การเรียนรูท่ีรับมาผิดหรือนําความรูท่ีไดรับมาสรุปความเขาใจของตนเองผิด แลวไมสามารถอธิบาย

ความเขาใจนั้นได โดยเม่ือเรียนจบบทนี้แลวครูควรแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นใหเปนแนวคิดท่ี

ถูกตอง 

8. บทน้ีเริ่มตนอยางไร 

เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดดวยตนเอง 

รูจักคนควาหาเหตุผล โดยครูกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ และใหนักเรียนตอบ

คําถามสํารวจความรูกอนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนโดยครูยังไมเฉลยคําตอบ

ท่ีถูกตอง เพ่ือใหนักเรียนไปหาคําตอบจากเรื่องและกิจกรรมตาง ๆ ในบทนั้น 

9. เวลาท่ีใช  

เปนการเสนอแนะวาในแตละสวนควรใชเวลาประมาณก่ีชั่วโมง เพ่ือชวยใหครูผูสอนไดจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามครูอาจปรับเปลี่ยนเวลาไดตามสถานการณและ

ความสามารถของนักเรียน   

10. วัสดุอุปกรณ  

เปนรายการวัสดุอุปกรณท่ีใชท้ังหมดในการจัดกิจกรรม โดยอาจมีท้ังวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ

สําเร็จรูป อุปกรณพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 

11. การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป  

เปนการเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครูสําหรับการจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป เพ่ือครูจะไดเตรียมสื่อ 

อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ท่ีตองใชในกิจกรรมใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีและมีจํานวนท่ีเพียงพอกับ

นักเรียน โดยอาจมีบางกิจกรรมตองทําลวงหนาหลายวัน เชน การเตรียมถุงปริศนาและขาวโพดค่ัว

หรือสิ่งท่ีกินได 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดท่ีเปนรูปธรรม จึงควรจัดการเรียนการสอนท่ี

มุงเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติหรือทําการทดลองซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีนักเรียนจะไดมีประสบการณตรง ดังนั้น

ครูผูสอนจึงตองเตรียมตัวเองในเรื่องตอไปนี้  

11.1  บทบาทของครู โดยครูจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นําหรือผูถายทอด

ความรูเปนผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและ

แหลงการเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นไปใช

สรางสรรคความรูของตนเอง  
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11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน โดยครูควรเตรียมนักเรียนใหพรอมอยูเสมอในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ บางครั้งนักเรียนไมเขาใจและอาจจะทํากิจกรรมไมถูกตอง ดังนั้นครูจึงตอง

เตรียมตัวเอง โดยทําความเขาใจในเรื่องตอไปนี้  

  การสืบคนขอมูลหรือการคนควาเปนการหาความรูดวยตนเอง โดยวิธีการตาง ๆ เชน 

การสอบถามจากผูรูในทองถ่ิน การดูจากรูปภาพแผนภูมิ การอานหนังสือหรือเอกสาร

เทาท่ีหาได นั่นคือการใหนักเรียนเปนผูหาความรูและพบความรูหรือขอมูลดวยตนเอง ซ่ึง

เปนการเรียนรูวิธีแสวงหาความรู  

  การนําเสนอ มีหลายวิธี เชน การใหนักเรียนหรือตัวแทนกลุมออกมาเลาเรื่องท่ีไดรับ

มอบหมายใหไปสํารวจ สังเกต หรือทดลองหรืออาจใหเขียนเปนคําหรือเปนประโยคลงใน

แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอ่ืนตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจใหวาดรูป หรือตัด

ขอความจากหนังสือพิมพ แลวนํามาติดไวในหอง เปนตน 

  การสํารวจ ทดลอง สืบคนขอมูล สรางแบบจําลองหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสรางองคความรูเปน

สิ่งสําคัญยิ่งตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูผูสอนสามารถใหนักเรียนทํากิจกรรมไดท้ังใน

หองเรียน นอกหองเรียนหรือท่ีบาน โดยไมจําเปนตองใชอุปกรณวิทยาศาสตรราคาแพง 

ซ่ึงอาจดัดแปลงจากสิ่งของเหลือใช หรือใชวัสดุธรรมชาติมาทํากิจกรรมได ขอสําคัญ คือ 

ครูผูสอนตองใหนักเรียนทราบวา ทําไมจึงตองทํากิจกรรมนั้น และจะตองทําอะไร อยางไร 

ผลจากการทํากิจกรรมจะสรุปผลอยางไร ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดความรู ความคิด และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพรอมกับเกิดคานิยม คุณธรรม เจตคติทาง

วิทยาศาสตรดวย 

12. แนวการจัดการเรียนรู 

  เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมุงสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิด

ดวยตนเอง รูจักคนควาหาเหตุผลและสามารถแกปญหาไดดวยการนําเอาวิธีการตาง ๆ ของกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไปใช วิธีการจัดการเรียนรูท่ี สสวท. เห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํานักเรียนไปสูเปาหมายท่ี

กําหนดไวก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ การมองเห็นปญหา        

การสํารวจตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหวางครูกับนักเรียนเพ่ือนําไปสูขอมูลสรุป  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามคูมือครูนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามบริบทของ

ตนเองใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยจะคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

12.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน โดยครูควรใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลาดวยการกระตุนใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและอภิปรายผล 

โดยใชเทคนิคตาง ๆ ของการสอน เชน การใชคําถาม การเสริมพลังมาใชใหเปนประโยชน 

ท่ีจะทําใหการเรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา  
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12.2  การใชคําถาม โดยครูควรวางแผนการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะนํานักเรียนเขา

สูบทเรียนและลงขอสรุปไดโดยท่ีไมใชเวลานานเกินไป ซ่ึงครูควรเลือกใชคําถามท่ีมีความ

ยากงายพอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การสํารวจตรวจสอบซํ้า เปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู ครู

ควรเนนย้ําใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบซํ้าเพ่ือนําไปสูขอสรุปท่ีถูกตองมากข้ึนและเชื่อถือได 

13. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

  เปนขอเสนอแนะสําหรับครูท่ีอาจเปนประโยชนในการจัดการเรียนรู เชน ตัวอยางวัสดุอุปกรณท่ี

เหมาะสม หรือใชแทน ขอควรระวัง วิธีการใชอุปกรณใหเหมาะสมและปลอดภัย วิธีการทํากิจกรรม

เพ่ือลดขอผิดพลาด ตัวอยางตาราง และเสนอแหลงเรียนรูเพ่ือการคนควาเพ่ิมเติม 

14. ความรูเพ่ิมเติมสาํหรับครู  

  เปนความรูเพ่ิมเติมในเนื้อหาท่ีสอนซ่ึงจะมีรายละเอียดท่ีลึกข้ึน เพ่ือเพ่ิมความรูและความม่ันใจ

ใหกับครูในเรื่องท่ีจะสอนและแนะนํานักเรียนท่ีมีความสามารถสูง แตครูตองไมนําไปสอนนักเรียน 

เพราะไมเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  

15. อยาลืมนะ 

 เปนสวนท่ีเตือนไมใหครูเฉลยคําตอบท่ีถูกตองใหกับนักเรียน หรือครูรับฟงความคิดและเหตุผลของ

นักเรียนกอน โดยครูควรใหคําแนะนําท่ีจะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดดวยตนเองและใหความสนใจ

ตอคําถามของนักเรียนทุกคน เพ่ือใหนักเรียนไดคิดดวยตนเองและครูจะไดทราบวานักเรียนมีความรู

ความเขาใจในเรื่องนั้นอยางไรบาง  

16. แนวการประเมินการเรยีนรู 

เปนการประเมินการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดจากการอภิปรายในชั้นเรียน คําตอบของนักเรียน

ระหวางการจัดการเรียนรูและในแบบบันทึกกิจกรรม รวมท้ังการฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

17. กิจกรรมทายบท 

 เปนสวนที่ใหนักเรียนไดสรุปความรู ความเขาใจ ในบทเรยีน และไดตรวจสอบความรูใน

เนื้อหาที่เรียนมาทัง้บท หรอือาจตอยอดความรูในเรือ่งนัน้ ๆ  

ขอแนะนําเพ่ิมเติม 

1. การสอนการอาน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคําวา “อาน” หมายถึง วาตาม

ตัวหนังสือ ถาออกเสียงดวย เรียกวา อานออกเสียง ถาไมตองออกเสียง เรียกวา อานในใจ หรืออีกความหมาย

ของคําวา “อาน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือใหเขาใจ เชน อานสีหนา อานริมฝปาก อานใจ  ตีความ 

เชน อานรหัส อานลายแทง  
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เม่ือปพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอานเปนทักษะท่ี

สําคัญ จําเปนตองเนนและฝกฝนใหแกนักเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากการอานเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําให

ผูอานสรางความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห ตีความในระหวางอาน ผูอานจะตองรูหัวเรื่อง รูจุดประสงคการ

อาน มีความรูทางภาษาใกลเคียงกับภาษาท่ีใชในหนังสือท่ีอานและจําตองใชประสบการณเดิมท่ีเปน

ประสบการณพ้ืนฐานของผูอาน ทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน ท้ังนี้นักเรียนแตละคนอาจมีทักษะในการอานท่ี

แตกตางกัน ข้ึนกับองคประกอบหลายอยาง เชน ประสบการณเดิมของนักเรียน ความสามารถดานภาษา หรือ

ความสนใจเรื่องท่ีอาน ครูควรสังเกตนักเรียนวานักเรียนแตละคนมีความสามารถในการอานอยูในระดับใด ซ่ึง

ครูจะตองพิจารณาท้ังหลักการอาน และความเขาใจในการอานของนักเรียน ท้ังนี้ สสวท. ขอเสนอแนะวิธีการ

สอนแบบตาง ๆ เพ่ือเปนการฝกทักษะการอานของนักเรียน ดังนี้  

 เทคนิคการสอนแบบ DR-TA (The directed reading-thinking activity) 

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการ

อานดวยตนเอง โดยใหนักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือคําตอบลวงหนาจากประสบการณเดิมของนักเรียน โดยมี

ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครจูัดแบงเนื้อเรื่องท่ีจะอานออกเปนสวนยอย และวางแผนการสอนอานของเนื้อเรื่องท้ังหมด  

2. ในการนําเขาสูบทเรียน ครูชักชวนใหนักเรียนคิดวานักเรียนรูอะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอานบาง 

3. ครูใหนักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวขอ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาท่ีจะเรียน 

4. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องท่ีกําลังจะอาน ซ่ึงอาจใหนักเรียนคิดวาจะไดเรียน

เก่ียวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  

5. ครูอาจใหนักเรียนเขียนสิ่งท่ีตนเองคาดคะเนไว โดยจะทําเปนรายคนหรือเปนคูก็ได หรือครูนํา

อภิปรายแลวเขียนแนวคิดของนักเรียนแตละคนไวบนกระดาน  

6. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายวาการคาดคะเนของตนเองตรง

กับเนื้อเรื่องท่ีอานหรือไม ถานักเรียนประเมินวาเรื่องท่ีอานมีเนื้อหาตรงกับท่ีคาดคะเนไวใหนักเรียน

แสดงขอความท่ีสนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  

7. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน โดยครูวิเคราะหวานักเรียนแตละคนสามารถใชการคาดคะเนดวย

ตนเองอยางไรบาง  

8. ทําซํ้าข้ันตอนเดิมในการอานเนื้อเรื่องสวนอ่ืน ๆ เม่ือจบท้ังเรื่องแลว ครูปดเรื่องโดยการทบทวน

เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนท่ีควรใชสําหรับการอานเรื่องอ่ืน ๆ  

 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learning)  

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมอยางเปน

รูปธรรมและเปนระบบ โดยผานตาราง 3 ชอง คือ K-W-L (นักเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน นักเรียน

ตองการรูอะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องท่ีอาน) โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียน

การสอน ดังนี้ 



ด คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. ครนูําเขาสูบทเรียนดวยการกระตุนความสนใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องท่ีจะอาน เชน การ

ใชคําถาม การนําดวยรูปภาพหรือวีดิทัศนท่ีเก่ียวกับเนื้อเรื่อง  

2. ครูทําตารางแสดง K-W-L และอธิบายข้ันตอนการทํากิจกรรมโดยใชเทคนิค K-W-L วามีข้ันตอน 

ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1  กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ข้ัน K มาจาก know (What we know) เปนข้ันตอนท่ีให

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน แลวบันทึกสิ่งท่ีตนเองรูลงใน

ตารางชอง K ข้ันตอนนี้ชวยใหนักเรียนรูวาตนเองรูอะไรแลวตองอานอะไร โดยครูพยายาม

ตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

ข้ันท่ี 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ข้ัน W มาจาก want (What we want to know) เปน

ข้ันตอนท่ีใหนักเรียนตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีตองการรูเก่ียวกับเรื่องท่ีกําลังจะอาน โดยครูและ

นักเรียนรวมกันกําหนดคําถาม แลวบันทึกสิ่งท่ีตองการรูลงในตารางชอง W 

ข้ันท่ี 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ข้ัน L มาจาก learn (What we have learned) เปน

ข้ันตอนท่ีสํารวจวาตนเองไดเรียนรูอะไรบางจากการอาน โดยหลังจากอานเนื้อเรื่อง นักเรียน

หาขอความมาตอบคําถามท่ีกําหนดไวในตารางชอง W จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการอานมา

จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสรุปเนื้อหาสําคัญลงในตารางชอง L 

3. ครแูละนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบคําตอบในตาราง K-W-L  

4. ครูและนักเรียนอาจรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชตาราง K-W-L มาชวยในการเรียนการสอนการอาน 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 

เปนการสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนมีความเขาใจในการจัดหมวดหมูของคําถามและตั้งคําถาม เพ่ือจะ

ไดมาซ่ึงแนวทางในการหาคําตอบ ซ่ึงนักเรียนจะไดพิจารณาจากขอมูลในเนื้อเรื่องท่ีจะเรียนและประสบการณ

เดิมของนักเรียน โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดทําชุดคําถามตามแบบ QAR จากเรื่องท่ีนักเรียนควรรูหรือเรื่องใกลตัวของนักเรียน เพ่ือชวยให

นักเรียนเขาใจถึงการจัดหมวดหมูของคําถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะอานตอไป 

2. ครูแนะนําและอธิบายเก่ียวกับการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนในการอานและตั้งคําถาม

ตามหมวดหมู ไดแก คําถามท่ีตอบโดยใชเนื้อหาจากสิ่งท่ีอาน คําถามท่ีตองคิดและคนควาจากสิ่งท่ีอาน 

คําถามท่ีไมมีคําตอบโดยตรงในเนื้อหาซ่ึงนักเรียนใชความรูเดิมและสิ่งท่ีผูเขียนเขียนไว และคําถามท่ี

ใชความรูเดิมของนักเรียนในการตอบคําถาม  

3. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง ตั้งคําถามและตอบคําถามตามหมวดหมู และรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปคําตอบ

ของคําถาม 

4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชเทคนิคนี้ดวยตนเองไดอยางไร 

5. ครูและนักเรียนอาจรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชตาราง K-W-L มาชวยในการเรียนการสอนการอาน 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2. การใชงานส่ือ QR CODE 

 QR CODE เปนรหัสหรือภาษาท่ีตองใชโปรแกรมอานหรือสแกนขอมูลออกมา ซ่ึงตองใชงานผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดตั้งกลองไว แลวอาน QR Code ผานโปรแกรมตาง ๆ เชน 

LINE (สําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ี) Code Two QR Code Reader (สําหรับคอมพิวเตอร) Camera (สําหรับ

ผลิตภัณฑของ Apple Inc.) 

ข้ันตอนการใชงาน 

 1. เปดโปรแกรมสําหรับอาน QR Code  

 2. เลื่อนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต เพ่ือสองรูป QR Code ไดท้ังรูป 

 3. เปดไฟลหรือลิงกท่ีข้ึนมาหลังจากโปรแกรมไดอาน QR CODE  

**หมายเหตุ อุปกรณท่ีใชอาน QR CODE ตองเปด Internet ไวเพ่ือดึงขอมูล 

3. การใชงานโปรแกรมประยุกตความจริงเสริม (ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ) 

 โปรแกรมประยุกตความจริงเสริม (AR) เปนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนสื่อเสริมชวยใหนักเรียน

เขาใจเนื้อหาสาระของแตละชั้นปอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงสําหรับระดับประถมศึกษาปท่ี 1 จะใชงานผาน

โปรแกรมประยุกต  “วิทย ป.1” ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดทาง Play Store หรือ Apps Store  

**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟลท่ีใหญประมาณ 150 เมกะไบต หากพ้ืนท่ีจัดเก็บไมเพียงพออาจ

ตองลบขอมูลบางอยางออกกอนติดตั้งโปรแกรม 

ข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 1. เขาไปท่ี Play Store ( ) หรือ Apps Store ( ) 

 2. คนหาคําวา “วิทย ป.1”  

 3. กดเขาไปท่ีโปรแกรมประยุกตท่ี สสวท. พัฒนา  

 4. กด “ติดตั้ง” และรอจนติดตั้งเรียบรอย 

 5. เขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาแรก จากนั้นกด “วิธีการใชงาน” เพ่ือศึกษาการใชงานโปรแกรม

เบื้องตนดวยตนเอง 

 6. หลังจากศึกษาวิธีการใชงานดวยตนเองแลว กด “สแกน 

AR” และเปดหนังสือเรียนหนาท่ีมีสัญลักษณ AR 

 7. สองรูปท่ีอยูบริเวณสัญลักษณ AR โดยมีระยะหางประมาณ 

10 เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองตาง ๆ ตาม

ความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.1 - ป.3) ตามธรรมชาติแลวมีความอยากรูอยากเห็น

เก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว และเรียนรูไดดีท่ีสุดดวยการคนพบ จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยอาศัยประสาท

สัมผัสท้ังหา สวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) มีพัฒนาการทางสติปญญาจากข้ันการคิด

แบบรูปธรรมไปสูข้ันการคิดแบบนามธรรม มีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว และสนใจวาสิ่งตาง ๆ ถูกประกอบ

เขาดวยกันอยางไร และสิ่งเหลานั้นทํางานกันอยางไร นักเรียนในชวงวัยนี้สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน คือ การใหโอกาสนักเรียนมีสวน

รวมในการลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การคนพบ ตามดวยการตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการอภิปราย มีการ

แลกเปลี่ยนผลการทดลองดวยคําพูด หรือวาดภาพ และมีการอภิปรายเพ่ือสรุปผลรวมกัน สําหรับนักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตองการโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุมโดยการทํางานแบบ

รวมมือ ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกันซ่ึงจะเปนการสรางความสามัคคี และ

ประสานสัมพันธระหวางนักเรียนในระดับนี้ดวย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
 

 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร หมายถึงวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรใชเพ่ือศึกษาสิ่งตาง ๆ รอบตัว

อยางเปนระบบ และเสนอคําอธิบายเก่ียวกับสิ่งท่ีศึกษาดวยขอมูลท่ีไดจากการทํางานทางวิทยาศาสตร มีวิธีการอยู

หลากหลาย เชน การสํารวจ การสืบคน การทดลอง การสรางแบบจําลอง  

 นักเรียนทุกระดับชั้นควรไดรับโอกาสในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรและพัฒนาความสามารถใน

การคิดและแสดงออกดวยวิธีการท่ีเชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรูซ่ึงรวมท้ังการตั้งคําถาม การวางแผนและ

ดําเนินการสืบเสาะหาความรู การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการรวบรวมขอมูล การคิดอยางมี

วิจารณญาณและมีเหตุผลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพยานหลักฐานและการอธิบาย การสรางและวิเคราะห

คําอธิบายท่ีหลากหลาย และการสื่อสารขอโตแยงทางวิทยาศาสตร 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนมีสวนรวม

ในกระบวนการทํานาย จัดกระทําและตีความหมายขอมูล และสื่อสารเก่ียวกับผลท่ีไดโดยใชคําศัพททางวิทยาศาสตร 

วิธีการนี้มีศักยภาพสูงในการจูงใจนักเรียนและทําใหนักเรียนตื่นตัว เปนการกระตุนความอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับ     

สิ่งตางๆ รอบตัวนักเรียน และในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย การนําวิธีนี้ไปใชได

อยางประสบความสําเร็จ ตองอาศัยการเตรียมตัวและการคิดลวงหนาของครูผูสอน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ

สืบเสาะหาความรู ควรมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีความตอเนื่องกันจากท่ีเนนครูเปนสําคัญไปจนถึงเนนนักเรียน

เปนสําคัญ ดังนี้ การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured Inquiry) การสืบเสาะหาความรูแบบ

ท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided Inquiry)  การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง 

(Open Inquiry) นักเรียนทํากิจกรรมตามท่ีครูกําหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบจากคําถามท่ีครู

ตั้งข้ึน นักเรียนตั้งคําถามในหัวขอท่ีครูเลือก พรอมท้ังออกแบบการสํารวจตรวจสอบดวยตนเอง 
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การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured Inquiry)  

 การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูตั้งคําถามและบอกวิธีการใหนักเรียนคนหาคําตอบ ครูชี้แนะ

นักเรียนทุกข้ันตอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนื้อหาบางเรื่องในสาระการเรียนรูเหมาะท่ีจะใชการ

สืบเสาะดวยวิธีนี้ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับคําถามตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองใชเครื่องมือทดลองพิเศษ 

เชน 

    พืชสูญเสียน้ําโดยผานทางใบใชหรือไม  

   อะไรบางท่ีจําเปนตอการเผาไหม  

   อะไรคือความสัมพันธระหวางแรงและการเคลื่อนท่ี 

 ประโยชนของการสืบเสาะหาความรูโดยวิธีนี้คือ ทําใหนักเรียนคุนเคยกับวิธีการสืบเสาะหาความรู เพ่ือนําไปสู

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เนื่องจากนักเรียนจะไดรับการฝกฝนเทคนิคบางอยาง เชน การทดสอบ

คา pH หรือการคํานวณหาคาความหนาแนน ซ่ึงครูสามารถทราบลวงหนาถึงคําถามท่ีนักเรียนจะตั้งข้ึนเพ่ือหาคําตอบ 

จึงทําใหครูมีความพรอมในสิ่งท่ีตองอภิปรายรวมกัน 

 การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทางอาจไมไดทําใหนักเรียนมีสวนรวมท้ังหมดหรือไมได

พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณข้ันสูงเหมือนอยางสองรูปแบบถัดไป   

การสืบเสาะหาความรูแบบท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided Inquiry) 

การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูตั้งคําถามและจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบ

ใหกับนักเรียน นักเรียนจะเปนผูออกแบบการทดลองดวยตัวเอง หัวขอเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรูหลายหัวขอ

สามารถใชการสืบเสาะหาความรูแบบนี้ คําถามท่ีครูอาจใชถามนักเรียน เชน  

● จะเกิดอะไรข้ึนกับบอลลูนถาบอลลูนลอยจากบริเวณท่ีมีอากาศรอนไปสูบริเวณท่ีมีอากาศเย็น  

● พืชโดยท่ัวไปมีโครงสรางอะไรท่ีเหมือนกัน  

● จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือหยอนวัตถุท่ีมีมวลตางกันลงในน้ํา  

การสืบเสาะหาความรูแบบท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทางตองการใหนักเรียนคุนเคยกับข้ันตอน

หลักของการสืบเสาะหาความรู ครูมีความรับผิดชอบในการเตรียมการประเมินท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูและ

ติดตามประเมินนักเรียน 

การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Open Inquiry)  

 การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ครูเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบใหกับนักเรียน 

แตนักเรียนเปนผูตั้งคําถามและออกแบบการสํารวจตรวจสอบดวยตัวเอง ตอไปนี้เปนตัวอยางวัสดุอุปกรณท่ีครู

จัดหาใหกับนักเรียน แลวใหนักเรียนตั้งคําถามปญหาท่ีเก่ียวของกับวัสดุอุปกรณท่ีจัดให เชน  

● เทียนไข ไมขีดไฟ แผนกันแสงท่ีแสงผานไดตางกัน  

● สิ่งของตางๆ หลายชนิดท่ีอาจจมหรือลอยน้ํา  

● ของแข็ง บีกเกอร น้ํา และแทงแกวคน  

● ถุงท่ีมีกอนหินขนาดตาง ๆ 1 ถุง 
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 เนื่องจากนักเรียนเปนผูออกแบบการทดลองตามคําถามท่ีตั้งข้ึนเอง จึงเปนการยากท่ีจะใชวิธีการนี้กับ

หัวขอเรื่องตามมาตรฐานการเรียนรู สิ่งสําคัญในการสืบเสาะหาความรูแบบนี้คือ การท่ีนักเรียนเลือกหัวขอเรื่อง

หลังจากการตรวจสอบวัสดุอุปกรณท่ีกําหนดมาให เพ่ือใหประสบความสําเร็จกับการสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ 

ครูควรสามารถ จัดการเรียนการสอนไดดังนี้ 

● วางแผนการประเมินท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูอยางรอบคอบ  

● สรางกฎระเบียบในหองเรียนในการทํางานรวมกันของนักเรียน และการใชวัสดุอุปกรณการ

ทดลองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

● ใหคําแนะนํากับนักเรียนท่ียังสับสนเก่ียวกับการสืบเสาะหาความรูโดยวิธีนี้  

● เตรียมคําถามหลังจากการทํากิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนการ

สอนแบบการสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทางนี้ อาจทําใหครูตองเผชิญ

ปญหาเฉพาะหนามากข้ึนกวา การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะหาความรูแบบครู

เปนผูกําหนดแนวทาง แตถาใชหัวขอท่ีเหมาะสมและมีการเตรียมบทเรียนอยางรอบคอบ วิธี

นี้สามารถทําใหท้ังนักเรียนและครูตื่นตัว และยังเปนการใหโอกาสนักเรียนในการพัฒนา

ทักษะการสืบเสาะหาความรูและการใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรอีกดวย 

การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในหองเรียน 

 เราสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในหองเรียนโดยจัดโอกาสใหนักเรียนไดสืบเสาะหาความรู

ทางวิทยาศาสตรตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยกระบวนการแบบเดียวกันกับท่ีนักวิทยาศาสตรสืบเสาะ แตอาจมี

รูปแบบท่ีหลากหลายตามบริบทและความพรอมของครูและนักเรียน เชน การสืบเสาะหาความรูแบบปลายเปด 

(Opened Inquiry) ท่ีนักเรียนเปนผูควบคุมการสืบเสาะหาความรูของตนเองตั้งแตการสรางประเด็นคําถาม   

การสํารวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งท่ีศึกษาโดยใชขอมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence) ท่ี

ไดจากการสํารวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรูท่ีเก่ียวของหรือคําอธิบายอ่ืนเพ่ือปรับปรุง

คําอธิบายของตนและนําเสนอตอผูอ่ืน นอกจากนี้ ครูอาจใชการสืบเสาะหาความรูท่ีตนเองเปนผูกําหนด

แนวทางในการทํากิจกรรม (Structured Inquiry) โดยครูสามารถแนะนํานักเรียนไดตามความเหมาะสม  

ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ครูสามารถออกแบบการสอนใหมี

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

1. นักเรียนมีสวนรวมในประเด็นคําถามทางวิทยาศาสตร  คําถามทางวิทยาศาสตรในท่ีนี้หมายถึงคําถาม

ท่ีนําไปสูการสืบเสาะคนหาและรวบรวมขอมูลหลักฐาน คําถามท่ีดีควรเปนคําถามท่ีนักเรียนสามารถ    

หาขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือตอบคําถามนั้น ๆ ได  

2. นักเรียนใหความสําคัญกับขอมูลหลักฐานในการอธิบายและประเมินคําอธิบายหรือคําตอบ นักเรียน

ตองลงมือทําปฏิบัติการ เชน สังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง เพ่ือนําหลักฐานเชิงประจักษตาง ๆ         

มาเชื่อมโยง หาแบบรูป และอธิบายหรือตอบคําถามท่ีศึกษา  
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3. นักเรียนอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตรจากหลักฐานเชิงประจักษ โดยตองอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผล 

ตองแสดงความสัมพันธชองขอมูลเชิงประจักษท่ีรวบรวมได สามารถจําแนก วิเคราะห  ลงความเห็น

จากขอมูล พยากรณ ตั้งสมมติฐาน หรือลงขอสรุป  

4. นักเรียนประเมินคําอธิบายของตนกับคําอธิบายอ่ืนๆ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจแนวคิด            

ทางวิทยาศาสตร นักเรียนสามารถประเมิน (Judge) ขอมูลและหลักฐานตางๆ เพ่ือตัดสินใจ (Make 

Decision) วาควรเพิกเฉยหรือนําคําอธิบายนั้นมาพิจารณาและปรับปรุงคําอธิบายของตนเอง         

ในขณะเดียวกันก็สามารถประเมินคําอธิบายของเพ่ือน บุคคลอ่ืน หรือแหลงขอมูลอ่ืน แลวนํามา

เปรียบเทียบ เชื่อมโยง สัมพันธ แลวสรางคําอธิบายอยางมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน ซ่ึงสอดคลอง

กับความรูทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับการยอมรับแลว 

5. นักเรียนสื่อสารการคนพบของตนใหผูอ่ืนเขาใจ นักเรียนไดสื่อสารและนําเสนอการคนพบของตนใน

รูปแบบท่ีผูอ่ืนเขาใจ สามารถทําตามได รวมท้ังเปดโอกาสใหไดมีการซักและตอบคําถาม ตรวจสอบ

ขอมูล ใหเหตุผล วิจารณและรับคําวิจารณและไดแนวคิดหรือมุมมองอ่ืนในการปรับปรุงการอธิบาย 

หรือวิธีการสืบเสาะคนหาคําตอบ 

แผนผังการสืบเสาะหาความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในหองเรียน 
  

 ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ครูสามารถออกแบบการสอนใหเหมาะสม

และสอดคลองกับเนื้อหาท่ีสอน สภาพหองเรียน ความพรอมของครูและนักเรียน และบริบทอ่ืนๆ การยืดหยุน

ระดับการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสามารถอธิบายไดดังตารางท่ี 1 

มีสวนรวมในคําถาม 

เก็บขอมูลหลักฐาน 

อธิบายสิ่งท่ีพบ เชื่อมโยงสิ่งท่ีพบกับสิ่งท่ีผูอ่ืนพบ 

สื่อสารและใหเหตุผล 
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 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 1 ลักษณะจําเปนของการสืบเสาะหาความรูในชั้นเรียนและระดับของการสืบเสาะหาความรู 

ลักษณะจําเปน ระดับการสืบเสาะหาความรู 

1. นักเรียนมสีวนรวม

ในประเด็นคาํถาม

ทางวิทยาศาสตร 

นักเรียนเปนผูถาม

คําถาม 

นักเรียนเลือกคําถาม

และสรางคําถามใหม

จากรายการคําถาม 

นักเรียนพิจารณา

และปรับคําถามท่ีครู

ถามหรือคําถามจาก

แหลงอ่ืน 

นักเรียนสนใจคําถาม

จาก สื่อการสอนหรือ

แหลงอ่ืนๆ 

2. นักเรียนให

ความสําคญักับ

ขอมูลหลักฐานท่ี

สอดคลองกับ

คําถาม 

นักเรียนกําหนด

ขอมูลท่ีจําเปนในการ

ตอบคําถามและ

รวบรวมขอมลู 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีนําในการเก็บ

รวบรวมขอมลูท่ี

จําเปน 

นักเรียนไดรับขอมลู

เพ่ือนําไปวิเคราะห 

นักเรียนไดรับขอมลู

และการบอกเลา

เก่ียวกับ การวิเคราะห

ขอมูล 

3. นักเรียนอธิบายสิ่ง

ท่ีศึกษาจาก

หลักฐานหรือ

ขอมูล 

นักเรียนอธิบายสิ่งท่ี

ศึกษาหลังจาก

รวบรวมและสรุป

ขอมูล/หลักฐาน 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีแนะในการสราง

คําอธิบายจากขอมูล

หลักฐาน 

  นักเรียนไดรับ

แนวทาง 

  ท่ีเปนไปไดเพ่ือสราง

คําอธิบายจากขอมูล

หลักฐาน 

นักเรียนไดรับหลักฐาน

หรือขอมูล 

4. นักเรียนเช่ือมโยง

คําอธิบายกับ    

องคความรูทาง

วิทยาศาสตร 

นักเรียนตรวจสอบ

แหลงขอมูลอ่ืนและ

เช่ือมโยงกับ

คําอธิบายท่ีสรางไว 

นักเรียนไดรับการ

ช้ีนําเก่ียวกับ

แหลงขอมูลและ

ขอบเขตความรูทาง

วิทยาศาสตร 

 นักเรียนไดรับการ  

แนะนําถึงความ

เช่ือมโยงท่ีเปนไปได 

นักเรียนไดรับการ

เช่ือมโยงท้ังหมด 

5. นักเรียนสื่อสาร

และใหเหตุผล

เก่ียวกับการ

คนพบของตน 

นักเรียนสราง

ขอคิดเห็นท่ีมีเหตุผล

และมีหลักการเพ่ือ

สื่อสารคําอธิบาย 

นักเรียนไดรับการ

ฝกฝนในการพัฒนา

วิธีการสื่อสาร 

 นักเรียนไดรับ

แนวทางกวางๆ 

สําหรับการสื่อสารท่ี

ชัดเจน ตรงประเด็น 

นักเรียนไดรับ

คําแนะนําถึงข้ันตอน

และวิธีการสื่อสาร 

 มาก                          ปริมาณการจัดการเรยีนรูโดยนักเรียน                                นอย                                                     

นอย                        ปริมาณการช้ีนําโดยครูหรือสื่อการสอน                              มาก                                                         
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตรท่ีมีความแตกตางจากศาสตรอ่ืน ๆ 

เปนคานิยม ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายท่ีบอกวา วิทยาศาสตร คืออะไร มีการทํางานอยางไร 

นักวิทยาศาสตรคือใคร ทํางานอยางไร และงานดานวิทยาศาสตรมีความสัมพันธอยางไรกับสังคม คานิยม 

ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายเหลานี้จะผสมกลมกลืนอยูในตัววิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร และการ

พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน ความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ึนอยูกับระดับพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนและ

ประสบการณท่ีครูจัดใหกับนักเรียน ความสามารถของนักเรียนในการสังเกตและการส่ือความหมายในสิ่งท่ี

สังเกตของนักเรียนในระดับนี้คอย ๆ พัฒนาข้ึน ครูควรอํานวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและแนวคิดทางวิทยาศาสตรของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มท่ีจะเขาใจวาวิทยาศาสตร

คืออะไร วิทยาศาสตรทํางานอยางไร และนักวิทยาศาสตรทํางานกันอยางไรจากการทํากิจกรรมในหองเรียน 

จากเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร และจากการอภิปรายในหองเรียน 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซ่ึงกําลังพัฒนาฐานความรูโดยใชการสังเกตมากข้ึน 

สามารถนําความรูมาใชเพ่ือกอใหเกิดความคาดหวังเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรูสําหรับนักเรียน

ในระดับนี้ ควรเนนไปท่ีทักษะการตั้งคําถามเชิงวิทยาศาสตร การสรางคําอธิบายท่ีมีเหตุผลโดยอาศัย

พยานหลักฐานท่ีปรากฏ และการส่ือความหมายเก่ียวกับความคิดและการสํารวจตรวจสอบของตนเองและของ

นักเรียนคนอ่ืนๆ นอกจากนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตรสามารถเพ่ิมความตระหนักถึงความหลากหลายของคน

ในชุมชนวิทยาศาสตร นักเรียนในระดับนี้ควรมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีชวยใหเขาคิดอยางมีวิจารณญาณ

เกี่ยวกับพยานหลักฐานและความสัมพันธระหวางพยานหลักฐานกับการอธิบาย 

 

การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนแตละระดับช้ันมีพัฒนาการเปนลําดับดังนี้  

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถตั้งคําถาม บรรยายคําถามดวยคําพูด และเขียน

เกี่ยวกับคําถาม เขาสามารถสํารวจตรวจสอบคําถาม และรวบรวมพยานหลักฐานจากการสังเกต การสังเกต

ของเขาจะมีรายละเอียดมากข้ึนและมีความสัมพันธกับคําถามท่ีมีอยู นักเรียนสามารถบันทึกขอมูลในสิ่งท่ี

สังเกตและจากประสบการณของเขา นักเรียนควรไดรับโอกาสในการฝกทักษะเหลานี้โดยผานการสํารวจ

ตรวจสอบในหองเรียน นักเรียนควรไดรับโอกาสในการมองหาพยานหลักฐานและสังเกตแบบแผนท่ีเกิดข้ึน 

การอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานและความคิดควรไปดวยกันกับการสํารวจตรวจสอบ

เพ่ือใหนักเรียนไดใชความสามารถท่ีเกิดข้ึนในการทบทวนความคิดท่ีตั้งอยูบนพยานหลักฐานใหม เรื่องราว

ตางๆ ท่ีเก่ียวกับนักวิทยาศาสตรสามารถชวยใหนักเรียนในระดับชั้นนี้เรียนรูวา นักวิทยาศาสตรมีความคิด

สรางสรรคและมีความอยากรูอยากเห็น และเขาสามารถเรียนรูรวมกันและแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน 

โดยผานเรื่องราวตางๆท่ีปรากฏ นักเรียนสามารถเรียนรูวาทุกคนสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรได   
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นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 สามารถพัฒนาความสามารถในการออกแบบและดําเนินการ

สํารวจตรวจสอบเพ่ือตอบคําถามท่ีไดตั้งไว เขาควรไดรับการกระตุนในการวาดภาพสิ่งท่ีสังเกตไดและ          

ส่ือความหมายความคิดของเขาจากสิ่งท่ีสังเกต เขาควรไดรับคําแนะนําในการใชการสังเกตเพ่ือสรางคําอธิบายท่ี

มีเหตุผลในการตอบคําถามของตัวเอง การอานและการอภิปรายเรื่องราวตางๆ วาวิทยาศาสตรคืออะไร และ

วิทยาศาสตรทํางานไดอยางไร เหลานี้ลวนเปนกลวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหนักเรียนเรียนรูธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถชวยนําเสนอแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรใหม ๆ ดวย 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในระดับนี้ครูสามารถสรางความอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับ   

สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยการใหนักเรียนไดตั้งคําถามท่ีสามารถตอบไดโดยการใชฐานความรูทางวิทยาศาสตรและ

การสังเกตของตัวนักเรียนเอง นักเรียนสามารถทํางานในกลุมแบบรวมมือเพ่ือทําการสํารวจตรวจสอบท่ี

เริ่มตนจากคําถามและกระบวนการท่ีนําไปสูการคนหาขอมูลและการส่ือความหมายเก่ียวกับคําตอบของ

คําถามนั้นๆ ครูควรเนนใหนักเรียนสังเกตอยางละเอียดถ่ีถวนและสรางคําบรรยายและคําอธิบายจากสิ่งท่ี

สังเกต ควรนําเสนอตัวอยางทางประวัติศาสตรท่ีนาสนใจของความแตกตางระหวางนักวิทยาศาสตรหญิงและ

ชายท่ีทํางานในชุมชนวิทยาศาสตรจากเรื่องราวและวีดิทัศน ตัวอยางเหลานี้สามารถใหขอมูลเก่ียวกับวา

วิทยาศาสตรคืออะไรและวิทยาศาสตรทํางานอยางไร 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ควรไดรับโอกาสท่ีจะพัฒนาและทําการทดลองอยางงาย ๆ 

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเพียงตัวเดียวในแตละครั้งท่ีทําการทดลอง นักเรียนอาจตองการคําแนะนําบางใน

การทดลอง ครูจึงควรเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีจะชวยเขาใหเหตุผลเก่ียวกับการสังเกต การส่ือ

ความหมายกับคนอ่ืน ๆ และวิจารณการทํางานของตนเองและของคนอ่ืน ๆ โดยผานกิจกรรมท่ีลงมือ

ปฏิบัติการทดลองและการอภิปราย นักเรียน สามารถเรียนรูถึงความแตกตางระหวางการสังเกตและการลง

ความคิดเห็น (การตีความหมายสิ่งท่ีสังเกตได) ขณะท่ีนักเรียนสํารวจตรวจสอบคําถาม นักเรียนตองการ

คําแนะนําในการคนหาแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดและบูรณาการขอมูลเหลานั้นกับการสังเกตของตนเอง นักเรียน

ควรอานเรื่องราวตาง ๆ และดูวีดิทัศนเก่ียวกับตัวอยางทางประวัติศาสตรของนักวิทยาศาสตรชายและหญิงท่ีได

ชวยพัฒนาวิทยาศาสตร นักเรียนควรมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับวาวิทยาศาสตรคืออะไร วิทยาศาสตร

ทํางานอยางไร และใครทํางานวิทยาศาสตร 

 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตองการคําแนะนําในการพัฒนาและนําการสํารวจ

ตรวจสอบไปใช การสํารวจตรวจสอบนี้ตองทันสมัยและแสดงถึงความสัมพันธระหวางการอธิบายและ

พยานหลักฐานท่ีมี กิจกรรมท่ีนักเรียนทําใหคําถามชัดเจนชวยใหเขาพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามทาง

วิทยาศาสตรท่ีทดสอบได นักเรียนควรไดรับโอกาสในการตีความหมายขอมูลและคิดอยางมีวิจารณญาณวา

ใชหรือไมท่ีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือไมสนับสนุนคําอธิบายทางวิทยาศาสตร ตัวอยางทางประวัติศาสตร

สามารถนํามาใชเพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีวา

วิทยาศาสตรคือความมานะอุตสาหะของมนุษยและของคนในชุมชนวิทยาศาสตร และมนุษยจะไดผลประโยชน

จากความรูท่ีเพ่ิมข้ึนโดยผานทางวิทยาศาสตร 
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 นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ควรเนนการสํารวจตรวจสอบท่ีทาทายคําอธิบายและ

ความเขาใจในปจจุบันของพวกเขา นักเรียนในระดับนี้ควรดําเนินการสํารวจตรวจสอบท่ีเนนการหาคําอธิบาย

ของคําถาม การสํารวจตรวจสอบเหลานี้จะพัฒนานักเรียนในเรื่องทักษะการสังเกต การทดสอบความคิด   

การรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ การมองหาแบบแผนของขอมูล การส่ือความหมายและการแลกเปล่ียน

เรียนรูกับคนอ่ืน ๆ การฟงและการถามคําถามเก่ียวกับคําอธิบายท่ีนําเสนอโดยคนอ่ืนๆ เม่ือนักเรียนไดพัฒนา

ทักษะเหลานี้ นักเรียนเริ่มตนท่ีจะเขาใจวานักวิทยาศาสตรสรางคําอธิบายโดยอาศัยพยานหลักฐานจํานวนมาก 

วิทยาศาสตรเปดกวางสูแนวคิดใหม วิทยาศาสตรยอมรับความคิดใหมถาพยานหลักฐานชี้วาความคิดใหมเปน

คําอธิบายท่ีดีท่ีสุด และพยานหลักฐานใหมอาจเปนสาเหตุใหเกิดการทบทวนความคิด การทําใหเกิดความ

แตกตางระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถเริ่มตนไดในนักเรียนระดับนี้ถึงแมวาจะไมงายนัก

สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ก็ตาม การมีสวนรวมในการออกแบบและการแกปญหาเปน

พ้ืนฐานท่ีทําใหเขาใจถึงความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และสามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางก็ข้ึนอยูกับกันและกัน การใชกรณี

ตัวอยางและเรื่องราวทางประวัติศาสตรสามารถชวยใหนักเรียนเขาใจวาชุมชนวิทยาศาสตรมีหลากหลาย 

นักวิทยาศาสตรจํานวนมากทํางานเปนทีม และนักวิทยาศาสตรท้ังหมดสื่อสารกันและกันในเรื่องงานวิจัย 

พยานหลักฐาน และคําอธิบายของพวกเขา โดยผานท้ังตัวอยางทางประวัติศาสตรและตัวอยางสมัยใหม ครู

สามารถแสดงใหนักเรียนเห็นวานักวิทยาศาสตรชายและหญิงไมวาจะมาจากภูมิหลังทางเชื้อชาติ หรือ

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรก็คือ ความมานะ 

พยายาม และความอุตสาหะของมนุษยและคนในชุมชนวิทยาศาสตรท่ีมีพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยทางสติปญญา 

ความสงสัยใครรู และใจกวางตอแนวคิดใหม 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 แนวคิดสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนคิดและลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองเต็ม

ตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

หองเรียน เพราะสามารถทําใหผูสอนประเมินระดับพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนได  

 กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนมีหลากหลาย เชน กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กิจกรรมการสํารวจ

ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคนควา กิจกรรมศึกษาปญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร อยางไรก็

ตามในการทํากิจกรรมเหลานี้ตองคํานึงวานักเรียนแตละคนมีศักยภาพแตกตางกัน นักเรียนจึงอาจทํางาน     

ชิ้นเดียวกันไดเสร็จในเวลาท่ีแตกตางกัน และผลงานท่ีไดก็อาจแตกตางกันดวย เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมเหลานี้

แลวก็ตองเก็บรวบรวมผลงาน เชน รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติตาง ๆ เจตคติทาง

วิทยาศาสตร เจตคติตอวิทยาศาสตร ความรัก ความซาบซ้ึง กิจกรรมท่ีนักเรียนไดทําและผลงานเหลานี้ตองใช

วิธีประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกตางกันเพ่ือชวยใหสามารถประเมินความรูความสามารถและความรูสึก

นึกคิดท่ีแทจริงของนักเรียนได การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือมีการประเมินหลายๆ ดาน 

หลากหลายวิธี ในสถานการณตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง และตองประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดขอมูลท่ี

มากพอท่ีจะสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียนได 
 

จุดมุงหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 

 1. เพ่ือคนหาและวินิจฉัยวานักเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตร มีทักษะความชํานาญ

ในการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยางไรและในระดับใด เพ่ือเปน

แนวทางใหครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได

อยางเต็มศักยภาพ  

 2. เพ่ือใชเปนขอมูลยอนกลับใหกับนักเรียนวามีการเรียนรูอยางไร 

 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการดานการเรียนรูของนักเรียน

แตละคน 

 การประเมินการเรียนรูของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพ่ือคนหาและวินิจฉัย การประเมิน

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  

 การประเมินเพ่ือคนหาและวินิจฉัย เปนการประเมินเพ่ือบงชี้กอนการเรียนการสอนวา นักเรียนมี

พ้ืนฐานความรู ประสบการณ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนอะไรบาง การประเมินแบบนี้สามารถ

บงชี้ไดวานักเรียนคนใดตองการความชวยเหลือเปนพิเศษในเรื่องท่ีขาดหายไป หรือเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนกอนท่ีจะเรียนเรื่องตอไป การประเมินแบบนี้ยังชวยบงชี้ทักษะหรือแนวคิดท่ีมีอยูแลวของ

นักเรียนอีกดวย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการประเมินในระหวางชวงท่ีมีการเรียนการ



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2     ฟ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

สอน การประเมินแบบนี้จะชวยครูบงชี้ระดับท่ีนักเรียนกําลังเรียนอยูในเรื่องท่ีไดสอนไปแลว หรือบงชี้ความรู

ของนักเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีไดวางแผนไว เปนการประเมินท่ีใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนและกับ

ครูวาเปนไปตามแผนการท่ีวางไวหรือไม ขอมูลท่ีไดจากการประเมินแบบนี้ไมใชเพ่ือเปาประสงคในการใหระดับ

คะแนน แตเพ่ือชวยครูในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณตางๆ ท่ีจะใหกับนักเรียนตอไป  

 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว สวนมากเปน 

“การสอบ” เพ่ือใหระดับคะแนนกับนักเรียน หรือเพ่ือใหตําแหนงความสามารถของนักเรียน หรือเพ่ือเปนการบงชี้

ความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน การประเมินแบบนี้ถือวาสําคัญในความคิดของผูปกครองนักเรียน      

ครู ผูบริหาร อาจารยแนะแนว ฯลฯ แตก็ไมใชเปนการประเมินภาพรวมท้ังหมดของความสามารถของนักเรียน 

ครูตองระมัดระวังเม่ือประเมินผลรวมในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือใหเกิดความสมดุล ความ

ยุติธรรม และเกิดความตรง  

 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับส่ิงอางอิง สวนมากการประเมิน

มักจะอางอิงกลุม (norm reference) คือเปนการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุม

หรือคะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ การประเมินแบบกลุมนี้จะมี “ผูชนะ” และ “ผูแพ” แตในหลายบริบท กลุม

อางอิงหรือกลุมเปรียบเทียบนี้จะมีความตรงและเหมาะสม อยางไรก็ตาม การประเมินแบบอิงกลุมนี้จะมีนักเรียน

ครึ่งหนึ่งท่ีอยูต่ํากวาระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิงเกณฑ (criterion reference) 

ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑท่ีตั้งเอาไวโดยไมคํานึงถึงคะแนนคนอ่ืนๆ ฉะนั้น

จุดมุงหมายในการเรียนการสอนจะตองชัดเจนและมีเกณฑท่ีบอกใหทราบวาความสามารถระดับใดจึงจะเรียกวา

บรรลุถึงระดับ “รอบรู” โดยท่ีนักเรียนแตละคน หรือชั้นเรียนแตละชั้น หรือโรงเรียนแตละโรงจะไดรับการตัดสิน

วาประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือ นักเรียนแตละคน หรือชั้นเรียนแตละชั้น หรือโรงเรียนแตละโรงไดสาธิตผลสําเร็จ 

หรือสาธิตความรอบรูตามจุดประสงคการเรียนรูหรือตามเกณฑท่ีตั้งไว ขอมูลท่ีใชสําหรับการประเมินเพ่ือวินิจฉัย 

หรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนสามารถใชการประเมินแบบอิงกลุมหรือ

อิงเกณฑ เทาท่ีผานมาการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนจะใชการประเมินแบบอิงกลุม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู 

 การเรียนรูจะบรรลุตามเปาหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีวางไวได ควรมีแนวทางดังตอไปนี้  

1. วัดและประเมินผลท้ังความรูความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมในวิทยาศาสตร รวมท้ังโอกาสในการเรียนรูของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว  

3. เก็บขอมูลท่ีไดจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตองประเมินผลภายใตขอมูลท่ีมีอยู  

4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนตองนําไปสูการแปลผลและลงขอสรุปท่ีสมเหตุสมผล  

5. การวัดและประเมินผลตองมีความเท่ียงตรงและเปนธรรม ท้ังในดานของวิธีการวัดและโอกาสของการ

ประเมิน  
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วิธีการและแหลงขอมูลท่ีใชในการวดัผลและประเมินผล  

 เพ่ือใหการวัดผลและประเมินผลไดสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ

ไดมาจากแหลงขอมูลและวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้  

 1. สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  

 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  

 3. การสัมภาษณท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  

 4. บันทึกของนักเรียน  

 5. การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางนักเรียนและครู  

 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  

 7. การวัดและประเมินผลดานความสามารถ  

 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟมผลงาน 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางเนื้อหาและกิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เลม 2  

กับตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หนวยการ

เรียนรู 
ช่ือกิจกรรม 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

หนวยท่ี 3 ส่ิง

ตาง ๆ 

รอบตัวเรา 

บทท่ี 1 วัสดุรอบตัวเรา   

เรื่องท่ี 1 วัตถุและวัสดุ 

 กิจกรรมท่ี 1.1 ชนิดของวัสดุมีอะไรบาง 

 กิจกรรมท่ี 1.2 วัสดุแตละชนิดมีสมบัติอยางไร 

เรื่องท่ี 2 วัสดุในชีวิตประจําวัน 

 กิจกรรมท่ี 2 วัตถุตาง ๆ ทําจากวัสดุอะไรบาง  

กิจกรรมทายบทท่ี 1 วัสดุรอบตัวเรา   
 

บทท่ี 2 เสียงในชีวิตประจําวัน   

เรื่องท่ี 1 เสียงรอบตัวเรา 

 กิจกรรมท่ี 1.1 เสียงเกิดไดอยางไร 

 กิจกรรมท่ี 1.2 เสียงเคลื่อนท่ีไปทิศทางใด 

กิจกรรมทายบทท่ี 2 เสียงรอบตัวเรา   

2 

1.5 

1 

1 

1.5 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

• อธิบายสมบัติท่ีสังเกตไดของ

วัสดุท่ีใชทําวัตถุซ่ึงทําจาก

วัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด

ประกอบกัน โดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ 

• ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุม

วัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได 

หนวยท่ี 4 

โลกและ

ทองฟาของ

เรา 

บทท่ี 1 หิน  

เรื่องท่ี 1  ลักษณะของหิน 

กิจกรรมท่ี 1 หินมีลักษณะอยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 1 หิน 

บทท่ี 2 ทองฟาและดาว 

เรื่องท่ี 1  ดาวบนทองฟา 

กิจกรรมท่ี 1.1 มองเห็นดาวอะไรบางบน

ทองฟา 

กิจกรรมท่ี 1.2 กลางวันดาวหายไปไหน 

กิจกรรมทายบทท่ี 2 ทองฟาและดาว 

2 

2 

4 

1 

2 

1 

3 

 

3 

2 

• อธิบายลักษณะภายนอกของ

หิน จากลักษณะเฉพาะตัวท่ี

สังเกตได 

• ระบุดาวท่ีปรากฏบนทองฟา

ในเวลากลางวัน 

และกลางคืนจากขอมูลท่ี

รวบรวมได 

• อธิบายสาเหตุท่ีมองไมเห็น

ดาวสวนใหญ 

ในเวลากลางวันจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 

                           รวมจํานวนช่ัวโมง 40  

หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาท่ีใช และสิ่งท่ีตองเตรียมลวงหนานั้น ครูสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมไดตามความ

เหมาะสมของสภาพทองถ่ิน 
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รายการวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/กลุม จํานวน/หอง จํานวน/คน 

1 ผาเช็ดหนา  1 ผืน 

 2 กลองดินสอโลหะ  1 กลอง 

 3 ยางลบ  1 กอน 

 4 ไมบรรทัดพลาสติก   1 อัน 

 5 แกวน้ํา  1 ใบ 

 6 ยางรัดของ  1 เสน 

 7 จานกระเบื้อง  1 ใบ 

 8 ครกหิน  1 ใบ 

 9 ตะเกียบไม  1 คู 

 10 กระดาษวาดเขียน 1 แผน  

 11 ตุกตาผา 1 ตัว   

12 แทงไม 1 แทง   

13 จานพลาสติก 1 ใบ   

14 ชอนโลหะ 1 คัน   

15 กอนหิน 1 กอน   

16 ลูกบอลยาง 1 ลูก   

17 กระเปานักเรียน 1 ใบ   

18 รองเทานักเรียน 1 ด ู   

19 วัตถุอ่ืน ๆ รอบตัวอยางอยาง  3 อยาง   

20 สอมเสียงพรอมไมเคาะ 1 ชุด   

21 แหลงกําเนิดเสียง 1 ชุด   

22 แวนขยาย 3 อัน   

23 ตะกรา 1 ใบ  

 24 หิน 1 กอน  

 25 กระดาษ 1 แผน   
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/กลุม จํานวน/หอง จํานวน/คน 

26 ดินสอสี 1 กลอง   

27 
วัสดุหรือวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนจะนํามาใชสรางแบบจําลอง

ของตนเอง    

28 กระดาษแข็งขนาด A4 1 แผน   

29 หลอดไฟฟา  1 อัน  

30 ไฟฉายกระบอกใหญ 1 กระบอก   

31 ไฟฉายกระบอกเล็ก 1 กระบอก   
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ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยที่ 3 สิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 
 

บทท่ี 1  วัสดุรอบตัวเรา 

 

เรื่องท่ี 1 วัตถุและวัสดุ 

เรื่องท่ี 2 วัสดุใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

•  วัตถุทําจากวัสดุโดย

อาจทําจากวัสดุชนิด

เดียวหรือหลายชนิด  

• วัสดุมีหลายชนิด เชน 

ไม ยาง  แกว กระดาษ 

อิฐ หิน  โลหะ  

• วั ส ดุ แ ต ล ะ ช นิ ด มี

ส ม บั ติ ท่ี สั ง เ ก ต ไ ด

บางอยางเหมือนกัน 

บางอยางแตกตางกัน 

• สมบัติท่ีสังเกตได เชน 

แข็ง  นุ ม  ยื ด ได  ยื ด

ไมได ใส ขุน ทึบ  ผิว

มันวาว ผิวไมมันวาว  

• เราสามารถจัดกลุม

วัสดุ โดยใชสมบัติ ท่ี

สังเกตได 

• วั ต ถุ ต า ง  ๆ  ใ น

ชีวิตประจําวันอาจทํา

จากวั สดุ เ พี ยงชนิ ด

เดียวหรือหลายชนิด  

 

กิจกรรมท่ี 1.1 ชนิดของ

วัสดุมีอะไรบาง 

กิจกรรมท่ี 1.2 วัสดุแตละ

ชนิดมีสมบัติเปน

อยางไร 

กิจกรรมท่ี 2 วัตถุตางๆ 

ทําจากวัสดุอะไรบาง 

 

 

 

มาตรฐาน ว 2.1  ป.1 

ป.1/1 อธิบายสมบัติท่ี

สังเกตไดของวัสดุท่ีใช

ทําวัตถุซ่ึงทําจากวัสดุ

ชนิด เดียวหรือหลาย

ชนิดประกอบกันโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

ป.1/2 ระบุชนิดของ

วัสดุและจัดกลุมวัสดุ

ตามสมบัติท่ีสังเกตได  
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บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 2  เสียงใน

ชีวิตประจําวัน 

เรื่องท่ี 1 เสียงรอบตัวเรา 

 

 

กิจกรรมท่ี 1.1 เสียงเกิด

ไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 เสียง

เคลื่อนท่ีไปทิศทางใด 

 

รวมคิด รวมทํา 

• เสียงเกิดจากการสั่น

ของแหลงกําเนิดเสียง 

 

• เ สี ย ง เ ค ลื่ อ น ท่ี จ า ก

แหลงกําเนิดเสียงทุก

ทิศทาง 

มาตรฐาน ว 2.3  ป.1 

ป.1/1 บรรยายการเกิด

เสียงและทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจาก

หลักฐานเชิงประจักษ 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกชนิดของวัสดุ 

2. อธิบายสมบัติของวัสดุท่ีใชทําวัตถุ 

3. จัดกลุมวัสดุตามสมบัติของวัสดุ 

4. บอกจํานวนและชนิดของวัสดุตาง ๆ ท่ีใชทําวัตถุแตละชิ้น 

แนวคิดสําคัญ  

วัตถุทําจากวัสดุ โดยวัสดุแตละชนิดมีสมบัติบางอยางเหมือนกัน

และบางอยางแตกตางกัน ซ่ึงสามารถนํามาใชจัดกลุมวัสดุได วัตถุแต

ละชิ้นอาจทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือประกอบจากวัสดุหลายชนิด 
 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1         วัตถุและวัสดุ  

เรื่องท่ี 2         วัสดุในชีวิตประจําวัน 

คําสําคัญ  - 

1. หนังสือเรียน  ป.1 เลม 2  หนา 1-21 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2   หนา  1-25 

 

 

 

 

 

 

  

   บทที่ 1 วัสดุรอบตัวเรา 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1.1 1.2 2 

      ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต    

S2 การวัด    

S3 การใชจํานวน    

S4 การจําแนกประเภท    

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

   

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล    

S7 การพยากรณ    

S8 การลงความเห็นจากขอมูล    

S9 การตั้งสมมติฐาน    

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร    

S12 การทดลอง    

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป    

S14 การสรางแบบจําลอง    

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การสรางสรรค    

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ    

C3 การแกปญหา    

C4 การสื่อสาร    

C5 ความรวมมือ    

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูบันทึกแนวคิดท่ีไดจากการฟงการสนทนาและการอภิปราย เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

วัสดุไมสามารถเปนวัตถไุด  

 

วัสดุอาจเปนวัตถุได เชน เม่ือกอนอิฐวางอยู กอนอิฐนั้นจะเปน

วัตถุเพราะถือวาเปนสิ่งของอยางหนึ่ง แตเม่ือนํากอนอิฐนั้นไป

สรางเปนกําแพง หรือผนัง กอนอิฐก็จะกลายเปนวัสดุท่ีนํามาใช

ทําวัตถุซ่ึงคือกําแพงหรือผนัง 

โลหะคือเหล็ก โลหะเปนชื่อเรียกกลุมวัสดุท่ีมีลักษณะแข็ง ผิวมันวาว นําความ

รอนและนําไฟฟาไดดี วัสดุท่ีเปนโลหะมีหลายชนิด เชน เหล็ก 

อะลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง ทอง   เหล็กจึงจัดเปนวัสดุในกลุม

โลหะชนิดหนึ่ง   
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูชักชวนนักเรียนมาเรียนรูเก่ียวกับชนิดและสมบัติของวัสดุโดย

ใหนักเรียนอานหนังสือเรียน บทท่ี 1 วัสดุรอบตัวเรา หนา 1โดย

เริ่มจากการอานช่ือบท และ จุดประสงคการเรียนรู จากนั้นครูใช

คําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจวาเม่ือเรียนจบบทนี้นักเรียนจะ

ทําอะไรไดบาง (บอกชนิดของวัสดุ อธิบายสมบัติของวัสดุ จัดกลุม

วัสดุ และบอกชนิดของวัสดุท่ีใชทําหรือประกอบเปนวัตถุ) 

2. นักเรียนอาน แนวคิดสําคัญ ในหนังสือเรียนหนา 2 โดยครูใช

วิธีการฝกอานตามความเหมาะสม จากนั้นครูใชคําถามตรวจสอบ

ความเขาใจของนักเรียนวา ในบทนี้ เราจะเรียนเก่ียวกับอะไรบาง 

(วัตถุและวัสดุ สมบัติของวัสดุ การจัดกลุมวัสดุ และวัสดุ ท่ี

ประกอบเปนวัตถุ) 

3. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง ในหนังสือเรียนหนา 2 โดยครูใชวิธีฝกการ

อานตามความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้น

ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน โดยครูอาจใชคําถามเพ่ือ

ตรวจสอบการอานดังนี้ 

a. จากเนื้อเรื่อง สิ่งของตาง ๆ มีอะไรบาง (รถของเลน 

ตุกตา เสื้อผา) 

b. สิ่งของท่ีอยูในรูปมีอะไรบาง (ลูกบอล ดินน้ํามัน กังหัน

ลมกระดาษ ตัวตอของเลน) 

c. สิ่งของแตละชนิดทําจากอะไร (นักเรียนตอบไดตาม

ความเขาใจ) 

d. สิ่งท่ีนํามาประกอบกันเปนสิ่งของเรียกวาอะไร (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจ) 

4. ครูชักชวนนักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน  วาจากรูปใน

หนังสือเราจะพบสิ่งของมากมาย นักเรียนคิดวาสิ่งของนั้นทําจาก

อะไรและมีสมบัติอยางไร เราจะมาตรวจสอบความรูในกิจกรรมนี้  

5.   นักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียนในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 

1-3 โดยอานช่ือหนวย ช่ือบท คําสั่งและคําถาม ครูใชวิธีฝกอาน

ตามความเหมาะสมจากนั้นอธิบายวิธีการตอบคําถามแตละขอ

ตามแบบบันทึกหนา 2-5 

หากนักเรียนยังอานคําไหน

ไมได ใหครูสอนการอานและการ

สะกดคําใหถูกตอง 
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6. ครูตรวจสอบความเขาใจวิธีการตอบคําถามแตละขอจนแนใจวา

นักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง จึงใหนักเรียนตอบคําถามตาม

ความเขาใจของตนเอง คําตอบของนักเรียนแตละคนอาจแตกตาง

กันได และคําตอบอาจถูกหรือผิดก็ได  

7. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมี

แนวคิดเก่ียวกับชนิดของวัสดุ สมบัติของวัสดุและการจัดกลุมวัสดุ

ตามสมบัติของวัสดุอยางไรบาง ครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แตให

นักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้

แลว (ครูบันทึกแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของ

นักเรียน แลวนํามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไข

แนวคิดใหถูกตองและตอยอดแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดอานเรื่อง

ท่ี 1 วัตถุและวัสดุ ครูอาจเตรียมกลอง

บรรจุเพ่ือบรรจุวัตถุตาง ๆ เชน ตุกตา 

ก ล อ ง ดิ น ส อ โ ล ห ะ  ก ร ะ ด า ษ  ช อ น 

พลาสติก ผา ตะกรา หิน โลหะ ลูกบอล 

หรือเตรียมบัตรภาพของวัต ถุต าง  ๆ 

เหลานี้ 

 ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียน 

และยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แต

ชักชวนใหหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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ตุกตา ฟองน้ํา 

โตะ แกวน้ํา 

แกวน้ํา 

ตุกตา โตะ ฟองน้ํา 

- 
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ถาดอาหาร 

กระเปานักเรียน 
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 เรื่องที่ 1 วัตถุและวัสดุ     
 

ในเรื่องนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับชนิดและ

สมบัติของวัสดุ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกชนิดของวัสดุท่ีใชทําวัตถุ 

2. สังเกตและอธิบายสมบัติของวัสดุ 

3. จัดกลุมวัสดุตามสมบัติของวัสดุ 

เวลา  2.5 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ผาเช็ดหนา กลองดินสอ ยางลบ ไมบรรทัดพลาสติก แกว

น้ํา ยางรัดของ จานกระเบื้อง ครกหิน ตะเกียบไม ตุกตา

ไม แทงไม จานพลาสติก กอนหิน ลูกบอลยาง  

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน         ป.1 เลม 2  หนา 26-32 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2  หนา 28-39 
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แนวการจัดการเรียนรู (50 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

 

1. ครูตรวจสอบความรู เดิมของนักเรียนเก่ียวกับวัตถุและวัสดุโดยให

นักเรียนดูสิ่งของทีละชิ้น แลวถามคําถามดังนี้  

1.1 นักเรียนคิดวาสิ่งของตาง ๆ เหลานี้ สิ่งใดเปนวัตถุ สิ่งใดเปนวัสดุ 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

1.2 นักเรียนคิดวาวัตถุคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

1.3 นักเรียนคิดวาวัสดุคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (35 นาที) 

 

2. นักเรียนอานช่ือเรื่อง และคิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 4 และ

ลองตอบคําถามในคิดกอนอาน ตามความเขาใจของตนเอง ครู

บันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบ

หลังการอาน  

3. นักเรียนอานคําศัพทใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก

นักเรียนอานไมได ครูควรสอนอานคําใหถูกตอง 

4. นักเรียนอาน เนื้อเรื่อง ยอหนาท่ี 1 โดยครูเลือกใชวิธีการฝกอานท่ี

เหมาะสม  จากนั้นตรวจสอบความเขาใจจากการอานโดยใชคําถามดังนี้ 

ยอหนาท่ี 1 

4.1 เนื้อเรื่องในยอหนาท่ี 1 กลาวถึงอะไร (มนุษยสมัยกอนอาศัยอยูใน

ถํ้า) 

4.2 มนุษยสมัยกอนมีสิ่งของเครื่องใชอะไรบาง  (เสื้อผา มีด หอก) 

5. นักเรียนอาน เนื้อเรื่องยอหนาท่ี 2 โดยครูเลือกใชวิธีการฝกอานท่ี

เหมาะสม จากนั้นตรวจสอบความเขาใจจากการอานโดยใชคําถามดังนี้ 

ยอหนาท่ี 2 

5.1 บานของมนุษยสมัยกอนทําจากอะไร (ไม) 

5.2 มนุษยใชวัสดุอะไรบางในการดํารงชีวิต (ไม ดิน โลหะ อิฐ) 

6. นักเรียนอาน เนื้อเรื่องยอหนาท่ี 3 โดยครูเลือกใชวิธีการฝกอานท่ี

เหมาะสม จากนั้นตรวจสอบความเขาใจจากการอานโดยใชคําถามดังนี้ 

6.1 นักเรียนเขาใจคําวา วัตถุ อยางไรบาง (วัตถุ คือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 3 ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเรา       14 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

6.2 ยกตัวอยางสิ่งท่ีเปนวัตถุ (เสื้อผา หมอ หอก มีด  บาน) 

6.3 วัสดุคืออะไร (วัสดุคือสิ่งท่ีนํามาใชทําวัตถุตางๆ) 

6.4 วัสดุมีอะไรบาง ยกตัวอยาง (ไม ดิน โลหะ อิฐ)  

7. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอีกครั้ง โดยนําสิ่งของตาง ๆ ท่ีใชใน

ข้ันนําเขาสูบทเรียนมาใหดูทีละชิ้น แลวถามนักเรียน ดวยคําถามดังนี้  

7.1 สิ่งของนี้เรียกวาอะไร (นักเรียนตอบตามความเปนจริง) 

7.2 สิ่งของนี้จัดเปนวัตถุหรือไม (จัดเปนวัตถุ) 

7.3 วัตถุชิ้นนี้ทําจากวัสดุอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเปนจริง) 

ครูถามคําถามขอ 7.1 -7.3 จนครบสิ่งของท่ีนํามาใหนักเรียนดู 

ครูพิจารณาคําตอบของนักเรียนวาถูกตองหรือไม หากไมถูกตองให

แกไขใหถูกตองทันที 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 

 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปจากการอานวามนุษยใช

สิ่งของมากมาย สิ่งของตางๆ เปนวัตถุ ซ่ึงทําจากวัสดุตางๆ 

9. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 6 

10. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน 

11. ครูเนนย้ํากับนักเรียนเก่ียวกับคําถามทายเรื่อง ไดแก วัสดุมีอะไรอีก

บาง มีสมบัติอยางไร และเราจัดกลุมวัสดุไดอยางไรเพ่ือชักชวนให

นักเรียนหาคําตอบรวมกันในกิจกรรมตอไป 

12. นักเรียนฝกทักษะการเขียนในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 ในครั้ ง ถัดไป นัก เรียนจะได ทํา

กิจกรรมท่ี 1 ชนิดของวัสดุมีอะไรบาง 

โดยการสังเกตและระบุชนิดของวัสดุท่ี

นํามาใชทําวัตถุตางๆ  นักเรียนอาน

หนังสือเรียนหนา 6 เพ่ือศึกษาวาใน

ครั้งตอไปจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร

และจะตองเตรียมอุปกรณอะไรบาง 

จากนั้นครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 

4-5 คน แตละกลุมประชุมแบงหนาท่ี

กันในการนําอุปกรณมาทํากิจกรรม 

อุปกรณใดท่ีนักเรียนไมสามารถเตรียม

ไดใหครูจัดเตรียมมาให เชน ครกหิน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ส่ิงของเครื่องใชตางๆ 

ส่ิงท่ีนํามาใชทําเปนวัตถุตาง ๆ

 

ไม หิน อิฐ 

วัตถุ 

วัตถุ 

วัสดุ 

วัสดุ 
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กิจกรรมที่ 1.1 ชนิดของวัสดุมีอะไรบาง 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตและบอกชนิดของวัสดุ

ท่ีใชทําวัตถุ 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและบอกชนิดของวัสดุท่ีใชทําวัตถุ 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ผาเช็ดหนา   1 ผืน 

2. กลองดินสอโลหะ   1 กลอง 

3. ยางลบ     1 กอน 

4. ไมบรรทัดพลาสติก  1 อัน 

5. แกวน้ํา    1 ใบ 

6. ยางรัดของ   1 เสน 

7. จานกระเบื้อง   1 ใบ  

8. ครกหิน    1 ใบ 

9. ตะเกียบไม   1 คู 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1. กระดาษวาดเขียน  1 แผน 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C5   ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 2     หนา 6-7 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2     หนา 7-10 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องวัตถุ

ทําจากวัสดุอะไร http://ipst.me/8042 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนอาจนําสิ่งของอ่ืนมาเพ่ิมเติมได 

2. ครูอาจเพ่ิมเติมจํานวนคําถามในเกม 

“ลมเพ ลมพัด” 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

http://ipst.me/8042
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูกิจกรรม โดยใหนักเรียนอานชื่อกิจกรรมและทําเปนคิด

เปน  ในหนังสือเรียนหนา 6 จากนั้นตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใชคําถาม ดังนี้  

1.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (เรียนเรื่องชนิดของวัสดุ

ท่ีใชทําวัตถุ) 

1.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

1.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถบอกชนิดของวัสดุ

ท่ีใชทําวัตถุได) 

นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

2. นักเรียนอาน สิ่งท่ีตองใช จากนั้นตรวจสอบสิ่งของท่ีตองใชในการทํา

กิจกรรมโดยครูแสดงสิ่งของตางๆ ใหนักเรียนดูทีละชิ้น 

3. นักเรียนอาน ทําอยางไร ในหนังสือเรียนหนา 6 โดยใชวิธีการอานท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และตรวจสอบความเขาใจ

ของนักเรียนเก่ียวกับวิธีทํากิจกรรม โดยใช คําถามดังนี้ 

3.1 นักเรียนตองทําอะไรบาง (สังเกตวัตถุตาง ๆ แลวรวมกัน

อภิปรายวาวัตถุแตละชิ้นทํามาจากวัสดุชนิดใดบาง) 

4. เม่ือตรวจสอบจนแนใจวานักเรียนเขาใจข้ันตอนการทํากิจกรรม ให

นักเรียนเริ่มทํากิจกรรมโดยนักเรียนจะไดทําดังนี้ 

• สังเกตวัตถุตาง ๆ (S1) 

• บอกชื่อวัสดุท่ีใชทําวัตถุนั้น  (S8) 

• บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

• นําเสนอ อภิปรายและลงขอสรุป(S13) (C5) 

5. ตัวแทนนักเรียนในกลุมนําเสนอผลการสังเกต ครูอาจเตรียมตาราง

บันทึกผลซ่ึงขยายจากแบบบันทึกในหนา 8-9   บนกระดาน ครู

บันทึกผลการสังเกตตามการนําเสนอของนักเรียนลงในแบบบันทึกผล

บนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการสังเกต

 นักเรียนอาจไมสามารถ

ตอบคําถามหรืออภิปรายไดตาม

แนวคําตอบ คุณครูควรใหเวลา

นักเรียนคิดอยางเหมาะสม รอ

คอยอยางอดทน และรับฟ ง

แนวความคิดของนักเรียน 
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วัตถุแตละชิ้นวาทําจากวัสดุอะไร (ผาเช็ดหนาทําจากผา กลองดินสอ

โลหะทําจากโลหะ ยางลบทําจากยาง ไมบรรทัดพลาสติกทําจาก

พลาสติก แกวน้ําทําจากแกว ยางรัดของทําจากยาง จานกระเบื้องทํา

จากกระเบื้อง ครกหินทําจากหิน ตะเกียบไมทําจากไม) 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวา วัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุ

มีหลายชนิด เชน ผา โลหะ ยาง พลาสติก แกว กระเบื้อง หิน ไม 

7. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทายกิจกรรม

นี้  

8.  นักเรียนเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ดวยภาษาของตนเอง 

จากนั้นครูใหนักเรียนอาน สิ่งท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุป

ของตนเอง 

9.  ครูประเมินการเรียนรูโดยใหนักเรียนพิจารณาวัตถุชิ้นใหมซ่ึงทําจาก

วัสดุชนิดเดียวกับวัตถุท่ีใชในกิจกรรม เชน หินทับกระดาษ  เสื้อ

นักเรียน จานพลาสติก  

10. ครูกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามใน อยากรู อีกวา จากนั้นครูสุม

นักเรียน 2 -3 คน นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน 

11. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอน

ใดบาง 

12.หากมีเวลา ครูอาจใหนักเรียนทํากิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการ

ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใหนักเรียนแตละคนวาดรูป

วัตถุสิ่งของท่ีชอบลงบนกระดาษวาดเขียนแลวใหระบุวัสดุท่ีนํามาใช

ทําวัตถุนั้นเขียนไวดานหลังภาพ  ตอจากนั้นใหตัดรูปเหลานั้นเย็บติด

กับแถบกระดาษท่ีทําเปนวงสําหรับสวมหัว จากนั้นใหนักเรียนแตละ

คนสวมหมวกท่ีทําข้ึน ครูควรเตรียมหมวกท่ีเปนรูปวัตถุอ่ืนๆ เพ่ือ

เปลี่ยนใหนักเรียนท่ีวาดรูปซํ้ากับเพ่ือน 
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13.นักเรียนฝกรองเพลง ลมเพ ลมพัด 2-3 รอบ ครูอธิบายกติกาการเลน

เกม “ลมเพ ลมพัด” โดยชี้แจงใหทุกคนทราบวาแตละคนมีบทบาท

สมมติตามวัตถุสิ่งของท่ีแตละคนวาดรูปไวซ่ึงทุกคนจะตองจําใหไดวา

วัตถุนั้นทํามาจากวัสดุอะไร เริ่มเลนเกมโดยใหทุกคนรองเพลงลมเพ

ลมพัด เม่ือเพลงจบครูจะสั่งใหวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

นักเรียนท่ีรูตัววาตนเองมีวัสดุอะไรก็จะตองทําตามคําสั่งนั้น เม่ือครู

ตรวจสอบวานักเรียนทุกคนเขาใจกติกาแลวใหเริ่มเลนเกมโดยรอง

เพลงดังนี้ 

เนื้อเพลง    ลมเพ ลมพัด 

“ลมเพ ลมพัด ลมสะบัดพัดมาไกลๆ ลมเพ ลมพัดอะไร ลมเพ ลมพัด

อะไร ฉันจะบอกให ลมพัด พลาสติกใหวิ่งไปหลังหอง;*”  
 

* คือ ขอกําหนดท่ีครูจะเปลี่ยนแปลงเม่ือรองเพลงรอบใหม โดยครู

จะตองเปลี่ยนขอกําหนดใหครบทุกขอกําหนด  

เม่ือรองเพลงจบแตละครั้ง ครูตรวจสอบดูวามีนักเรียนคนใดวิ่งไป

รวมตัวกันหลังหองบาง จากนั้นครูตรวจสอบเหตุผลท่ีนักเรียนมารวมตัว

กันท่ีหลังหอง 

ครูเปลี่ยนขอกําหนดท่ีใหนักเรียนทํา หรืออาจใหนักเรียนแตละ

คนผลัดกันรองเพลงโดยเปลี่ยนขอกําหนดท่ีจะใหเพ่ือนทํา เชน  

ใหไมวิ่งไปท่ีหนาหอง    หรือ 

ใหแกวนั่งลง              หรือ 

ใหหินจับมือกันไว          เปนตน  

ทุกครั้งท่ีนักเรียนปฏิบัติตามขอกําหนด ครูตองใหเวลานักเรียน

อธิบายวาเพราะอะไรตนเองจึงทําหรือไมทําตามสิ่งท่ีกําหนดในเพลง 

14. ครูและนักเรียนสรุป รวมกันอีกครั้งวา วัตถุ คือ สิ่งของตาง ๆ ท่ีอยู

รอบตัวเรา และวัสดุ คือสิ่งท่ีใชทําวัตถุ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเกตและบอก 
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ผา โลหะ ยาง พลาสติก แกว กระเบ้ือง 

หิน ไม 
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ผา โลหะ ยาง พลาสติก แกว กระเบ้ือง 

แกว กระเบ้ือง หิน ไม   

 

 

 

 

 วัสดุ  หลายชนิด 

 

 

 

 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง   
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.1 ชนิดของวัสดมุีอะไรบาง 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C5 ความรวมมือ  
รวมคะแนน  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



25       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 3 ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเรา     

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต สิ่งท่ีสังเกตได 

ประกอบดวย 

-ลักษณะของวัสดุ 

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะของวัสดุได

ถูกตองดวยตนเองโดยไมเพ่ิม

ความคิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะของวัสดุได

ถูกตองโดยตองอาศัยการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน หรือเพ่ิมเติม

ความคิดเห็น  

ไมสามารถใช

ประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดลักษณะ

ของวัสดุไดถูกตอง

ดวยตนเอง หรือมี

การเพ่ิมเติมความ

คิดเห็น แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การบอกชนิดของ

วัสดุท่ีใชทําวัตถุ 

เพ่ิมเติมความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีมีอยูจากการสังเกตชนิด

ของวัสดุไดอยางถูกตอง มีเหตุผล 

จากความรูหรือประสบการณเดิม

ไดดวยตนเอง 

เพ่ิมเติมความคิดเห็นเก่ียวกับ

ชนิดของวัสดุไดอยางถูกตอง

บางสวน พยายามใหเหตุผลจาก

ความรูหรือประสบการณเดิมได

โดยการชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูล

ท่ีมีอยู หรือเพ่ิมเติม

ความคิดเห็นอยางไมมี

เหตุผล แมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S13  การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

การลงขอสรุป

เก่ียวกับชนิดของ

วัสดุท่ีใชทําวัตถุ 

สามารถตีความหมายจากการ

สังเกต  และลงขอสรุปไดดวย

ตนเองวาวัสดุมีหลายชนิด เชน 

ผา ไม แกว ยาง พลาสติก โลหะ 

กระเบื้อง หิน 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะจึงจะสามารถตีความหมาย

จากการสังเกต และลงขอสรุปได

วาวัสดุมีหลายชนิด เชน ผา ไม 

แกว ยาง พลาสติก โลหะ 

กระเบื้อง หิน 

ไมสามารถ

ตีความหมายจากการ

สังเกต และลงขอสรุป

ไดดวยตนเองวาวัสดุมี

หลายชนิด เชน ผา ไม 

แกว ยาง พลาสติก 

โลหะ กระเบื้อง  หิน 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น แล ะ รั บ ฟ ง ค ว า ม

คิด เห็ นของผู อ่ื นอย า ง

ส ร า ง ส ร ร ค ใ น ก า ร ทํ า

กิจกรรมเก่ียวกับชนิดของ

วั สดุ ท่ี ใ ช ทํ าวั ต ถุตั้ งแต

เ ริ่ ม ต น จ น เ ส ร็ จ สิ้ น

กิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

และรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนอยางสรางสรรคในการ

ทํากิจกรรมเก่ียวกับชนิดของ

วั ส ดุ ท่ี ใ ช ทํ า วั ต ถุ ไ ด เ ป น

บางครั้งท้ังนี้ตองอาศัยการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น

ร ว ม กั บ ผู อ่ื น อ ย า ง

สรางสรรคในการทํา

กิจกรรมเก่ียวกับชนิด

ของวัสดุ ท่ี ใช ทําวัต ถุ

แมวาครูหรือผู อ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 
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กิจกรรมที่ 1.2 วัสดุแตละชนิดมีสมบัติอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตสมบัติของวัสดุท่ีใชทํา

วัตถุโดยการใชมือกดวานุมหรือแข็ง ใชมือดึงวายืดไดหรือ

ยืดไมได  มองผานวัสดุเพ่ือระบุวาใส ขุนหรือทึบ มองผิว

วัสดุวามันวาวหรือไมมันวาว และใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆ 

เพ่ือระบุสมบัติของวัสดุ 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกตและอธิบายสมบัติของวัสดุ 

2. จัดกลุมวัสดุตามสมบัติของวัสดุ 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ตุกตาผา   1 ตัว 

2. แทงไม   1 แทง 

3. จานพลาสติก  1 ใบ 

4. แกวน้ํา   1 ใบ 

5. ชอนโลหะ  1 คัน 

6. กอนหิน   1 กอน 

7. ลูกบอลยาง  1 ลูก 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

 - 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S4 การจําแนกประเภท 

S8 ลงความเห็นจากขอมูล 

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 2    หนา 8-10 

2.   แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2     หนา 11-16 

3.   ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องวัสดุแตละ

ชนิดมีสมบัติอยางไร http://ipst.me/8043  

4. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องจัด

กลุมวัตถุไดอยางไร http://ipst.me/8044  

   
 

   

 

 

 

 

 

1. นักเรียนอาจนําสิ่งของอ่ืนๆ มาเพ่ิมเติมได 

2. ครูอาจใหนักเรียนสังเกตสิ่งของตาง ๆ ใน

หองเรียน 

3. ครูอาจเปลี่ยนรายการวัสดุอุปกรณโดย

เปลี่ยนมาใชวัสดุอุปกรณท่ีหาไดงายใน

ทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

http://ipst.me/8043
http://ipst.me/8044


คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 3 ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเรา       28 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถามเพ่ือทบทวนสิ่งท่ีนักเรียนไดเรียนมาแลว 

เก่ียวกับชนิดของวัสดุจากกิจกรรมท่ี 1.1 วามีอะไรบาง (ผา ไม แกว ยาง 

พลาสติก โลหะ กระเบื้อง หิน) 

2. ครูเชื่อมโยงความรูพ้ืนฐานสูเรื่องสมบัติของวัสดุโดยใหนักเรียนฟงนิทาน

เรื่องลูกแกะ 3 ตัว แลวเขียนประเด็นท่ีตองการหาคําตอบบนกระดานเชน  

บานท่ีลูกแกะ 3 ตัว สรางทําจากวัสดุอะไรบาง มีสมบัติตางกันอยางไร 

หลังจากอานนิทานครูตรวจสอบความเขาใจโดยถามนักเรียนดังตอไปนี้ 

2.1 จากนิทานเรื่องลูกแกะ 3 ตัว ลูกแกะสรางบานโดยใชวัสดุอะไรบาง (ใน

การสรางบาน ลูกแกะใชฟาง ไมและอิฐ) 

2.2 ฟาง ไมและอิฐมีลักษณะแตกตางกันอยางไรบาง (ฟางเบา มีลักษณะ  

เปนเสน ไมหนักกวาฟางแตเบากวาอิฐ ผิวหยาบ มีลักษณะเปนแผน 

สวนอิฐหนักท่ีสุด มีลักษณะเปนกอน ผิวขรุขระ ฟางและไมมีสีน้ําตาล 

สวนอิฐมีสีแดง) 

ครูใหความรูเพ่ิมเติมวา วัสดุตาง ๆ มีลักษณะเฉพาะของสิ่งของตาง ๆ เชน 

เบา มีสี นุม ขรุขระ เรียบ เราเรียกลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นวาสมบัติของสิ่งนั้น  

3. ครูชักชวนใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 1.2 วัสดุแตละชนิดมีสมบัติอยางไร โดย 

อานช่ือกิจกรรมและ ทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 8 ตรวจสอบ 

ความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียน โดยใชคําถามดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (สมบัติของวัสดุแตละชนิด) 

3.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

3.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายสมบัติของวัสดุและจัดกลุม

วัสดุได) 

4. นักเรียนอาน ส่ิงท่ีตองใช แลวตรวจสอบรายการสิ่งของท่ีตองสังเกตโดยครู

แสดงสิ่งของตางๆ ใหนักเรียนดูทีละชิ้น 

5. นักเรียนอาน ทําอยางไร โดยใชวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ

นักเรียน และตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับวิธีทํากิจกรรม โดย

อาจใชคําถามดังนี้ 

   ในการตรวจสอบความรู 

ค รู เ พี ย ง รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียน และยังไมเฉลยคําตอบ

ใด ๆ แตชักชวนใหไปหาคําตอบ

ดวยตนเองจากการทํากิจกรรม 

นิทานเรื่องลูกแกะ 3 ตัว 

    กาลครั้งหนึ่ง นานมาแลว มีลูกแกะ 3 

ตัวพ่ีนองอาศัยอยูดวยกันกับพอและแม 

เม่ือโตข้ึน พอและแมแกะบอกลูกๆท้ังสาม

วา ถึงเวลาท่ีจะตองไปสรางบานของตนเอง

แลว ลูกแกะท้ังสามจึงตัดสินใจสรางบาน

ใกลๆกัน ลูกแกะตัวท่ีหนึ่ง สรางบานดวย

ฟางซ่ึงมีลักษณะเปนเสน น้ําหนักเบา  เม่ือ

ใชมือลูบ รูสึกหยาบ ลูกแกะตัวท่ีสอง สราง

บานดวยไมซ่ึง มีลักษณะเปนแผน น้ําหนัก

เบา เม่ือใชมือลูบรูสึกหยาบ ใชมือกดแลว

รูสึกแข็ง  สวนลูกแกะตัวท่ีสาม สรางบาน

ดวยอิฐซ่ึงมีน้ําหนักมาก สัมผัสแลวรูสึก

ขรุขระ  
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5.1 นักเรียนสังเกตวัตถุเพ่ือตองการทราบเก่ียวกับอะไร (ชนิดของวัสดุท่ีใช

ทําวัตถุนั้น) 

5.2 การสังเกตวาวัสดุนั้นมีสมบัตินุมหรือแข็ง ควรทําอยางไร (ใชมือกด) 

5.3 การสังเกตวาวัสดุนั้นยืดไดหรือยืดไมได ทําอยางไร (ออกแรงดึงวัสดุ) 

5.4 การสังเกตวาวัสดุนั้นมีสมบัติใส ขุนหรือทึบ ทําอยางไร (มองสิ่งของ

ผานวัสดุนั้น โดยนําวัสดุท่ีจะทดสอบมาวางค่ันระหวางตา กับสิ่งของ 

แลวมองไปท่ีสิ่งของผานวัสดุนั้นๆ และดูวามองเห็นสิ่งของชัดเจน ไม

ชัดเจนหรือมองไมเห็น) 

5.5 การสังเกตวาวัสดุนั้นมีผิวมันวาว หรือไมมันวาว ทําอยางไร (ดูผิวของ

วัสดุ) ครูอาจนําวัสดุตัวอยางท่ีนอกเหนือกิจกรรมมาใหนักเรียนฝก

วิเคราะห เชน ชอนสเตนเลส กับชอนพลาสติก ทัพพีสเตนเลสกับดาม

ทัพพี เปนตน 

5.6 นอกจากใชมือกด ออกแรงดึง มองสิ่งของผานวัสดุและ มองผิววัสดุ

แลว สามารถตรวจสอบสมบัติของวัสดุอยางไรไดอีก (ใชประสาทสัมผัส

อ่ืน ๆ ในการสังเกต)  

5.7 นักเรียนจัดกลุมวัสดุไดอยางไร (จัดกลุมวัสดุตามสมบัติท่ีเหมือนกัน) 

นักเรียนดูแบบบันทึกกิจกรรม หนา 11 แลวอานออกเสียงคําพรอมๆ 

กัน จากนั้นรวมกันอภิปรายรความหมายของคําซ่ึงเปนสมบัติของวัสดุ โดย

ครูชวยเพ่ิมเติมดังนี้ 

นุม คือ เม่ือกดแลวยุบ 

แข็ง คือ เม่ือกดแลวไมยุบ 

ยืดคือ เม่ือออกแรงดึง สามารถทําใหวัสดุยืดยาวข้ึนจากเดิม 

ไมยืด คือ เม่ือออกแรงดึง ไมสามารถทําใหวัสดุยืดยาวข้ึนจากเดิม 

ใส คือ เม่ือมองสิ่งของโดยมีวัสดุนั้นมาก้ันแลวสามารถมองเห็นสิ่งของ

ชัดเจน วัสดุนั้นมีสมบัติใส 

ขุน คือ เม่ือมองสิ่งของโดยมีวัสดุนั้นมาก้ันแลวเห็นสิ่งของแตไมชัดเจน 

วัสดุนั้นมีสมบัติขุน 

ทึบ คือ เม่ือมองสิ่งของโดยมีวัสดุนั้นมาก้ันแลวมองไมเห็นสิ่งของเลย วัสดุ

นั้นมีสมบัติขุน 

นักเรียนอาจไมสามารถ

ตอบคําถามหรืออภิปรายไดตาม

แนวคําตอบ คุณครูควรใหเวลา

นักเรียนคิด    อยางเหมาะสม 

รอคอยอยางอดทน และรับฟง

แนวความคิดของนักเรียน 
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มันวาว คือ ผิววัสดุท่ีมีลักษณะข้ึนเงาเปนมันวาว 

ไมมันวาว คือ ผิววัสดุท่ีไมมีลักษณะเปนมันวาวหรือผิวดาน  

6. ตัวแทนนักเรียนรับอุปกรณจากครูแลวเริ่มทํากิจกรรม ดังนี้  

• สังเกตวัตถุ บันทึกชนิดของวัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุนั้น (S1) (S8) 

• ใชมือกดเพ่ือสังเกตวาวัสดุนั้นมีสมบัตินุมหรือแข็ง (S1) 

• ออกแรงดึงวัสดุเพ่ือสังเกตวาวัสดุนั้นยืดไดหรือยืดไมได (S1)   

• มองสิ่งของผานวัสดุเพ่ือสังเกตวาวัสดุนั้นมีสมบัติใส ขุนหรือทึบ 

(S1) 

• มองวัสดุเพ่ือสังเกตวาวัสดุนั้นมีผิวมันวาวหรือผิวไมมันวาว (S1) 

• ใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆ สังเกตสมบัติของวัสดุ (S1) 

• เลือกสมบัติของวัสดุและจัดกลุมวัสดุตามสมบัตินั้น (S4) 

• นําเสนอและอภิปรายเพ่ือลงขอสรุปเก่ียวกับสมบัติของวัสดุท่ี

นํามาใชทําวัตถุ (S13) (C2) (C4) (C5) 

7. นักเรียนเก็บอุปกรณใหเรียบรอยเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม และเตรียมนําเสนอ

ผลงาน 

8. นักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรมตามแนวคําถามดังนี้ 

8.1 วัตถุท่ีนํามาสังเกตมีอะไรบาง (วัตถุท่ีนํามาสังเกตมี ตุกตาผา แทงไม 

จานพลาสติก แกวน้ํา ชอนโลหะ กอนหิน ลูกบอลยาง คําตอบอาจมี

นอกเหนือจากนี้ ข้ึนอยูกับสิ่งของท่ีนักเรียนนํามาเพ่ิมเติม) 

8.2 วัตถุแตละชนิดทําจากวัสดุชนิดใด (ตุกตาผาทําจากผา แทงไมทําจาก

ไม         จานพลาสติกทําจากพลาสติก แกวน้ําทําจากแกว ชอนโลหะ

ทําจากโลหะ กอนหินทําจากหิน ลูกบอลยางทําจากยาง) 

8.3 วัสดุแตละชนิดมีสมบัติเปนอยางไร (ผานุม ยืดได ทึบ ไมมันวาว ไมแข็ง 

ยืดไมได ทึบ ไมมันวาว พลาสติกแข็ง ทึบ ยืดไมได ไมมันวาว แกวแข็ง 

ยืดไมได  ใส ไมมันวาว โลหะ แข็ง ยืดไมได ทึบ มันวาว หิน แข็ง ยืด

ไมได ทึบ ไมมันวาว ยาง นุม ยืดได ทึบ ไมมันวาว) 

8.4 นักเรียนใชสมบัติใดในการจัดกลุมวัสดุและจัดไดก่ีกลุม อะไรบาง 

(คําตอบข้ึนอยูกับสมบัติท่ีนักเรียนเลือกมาจัด เชน จัดกลุมตามสมบัติ
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แข็งหรือนุม จัดได 2 กลุม ไดแกกลุมท่ีมีสมบัติแข็งและกลุมท่ีมีสมบัติ

นุม)  

9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวา วัสดุแตละชนิดมี สมบัติ

บางอยางเหมือนกัน บางอยางแตกตางกัน สามารถนําสมบัติท่ีเหมือนกันมา

จัดกลุมวัสดุได 

10.นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติมคําถามใน

การอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทายกิจกรรมนี้ 

11.นักเรียนสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ดวยภาษาของตนเอง จากนั้นอาน สิ่ง

ท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

12. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามใน นําเรื่อง วาวัสดุแตละชนิดมีสมบัติ

บางอยางเหมือนกัน บางอยางแตกตางกัน เราสามารถนําสมบัติท่ีเหมือนกัน

มาจัดกลุมวัสดุได 

13. ครูกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามใน อยากรูอีกวา ซ่ึงเปนคําถามท่ีนักเรียน

สงสัยหรืออยากรูเพ่ิมเติม ลงในแบบบันทึกกิจกรรม จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-

3 คน นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน 

14. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอนใดบาง 

15. นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 11 จากนั้น

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ ครูกระตุนให

นักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “นอกจากวัสดุท่ีได

เรียนมาแลว มีวัสดุอ่ืนๆ อีกหรือไม และแตละชนิดมีสมบัติอยางไร” ครู

และนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน วัสดุอ่ืน ๆ 

ไดแก เงิน มีผิวมันวาว แข็ง ยืดไมได ทึบ ครูควรเนนใหนักเรียนตอบ

คําถามพรอมอธิบายสมบัติของวัสดุนั้น 

16. ครูขยายความรูโดยใชคําถามดังนี้ นอกจากโลหะท่ีเปนเหล็ก อะลูมิเนียม 

ทองแดง ยังมีโลหะอ่ืนอีกหรือไม  และโลหะเหลานั้นมีสมบัติอยางไร 

นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือหาคําตอบ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกต    อธิบาย 

จัดกลุม  

 

 

 

 

 

   ข้ึนอยูกับคําตอบ  
 ผา   ของนักเรียน 

    
    
 

    

 ไม   
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ข้ึนอยูกับคําตอบ

ของนักเรียน พลาสติก 

โลหะ 

แกว 

ยาง 
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ข้ึนอยูกับคําตอบ

ของนักเรียน 
 
 

 

 

หิน 

คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน เชน นุม แข็ง 

นุม ผา ยาง 

แข็ง ไม พลาสติก 

โลหะ แกว หิน 

แข็ง 

นุม 
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ยืดได 

ยืดไมได 

ใส 

ทึบ 

ขุน 

มันวาว 

ไมมันวาว 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 3 ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเรา       36 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

นักเรียนตอบตามสมบัติท่ีทดสอบเพ่ิมเติม  

แข็ง  

นุม 

ยืดได 

ยืดไมได 

ใส 

ขุน ทึบ 

มันวาว 
ไมมันวาว 

จัดกลุม 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 

สมบัติ   

แตกตางกัน  

จัดกลุม  
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.2 วัสดุแตละชนิดมีสมบัตอิยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S4 การจําแนกประเภท  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกต 

สมบัติตาง ๆ ของ

วัสดุแตละชนิด 

 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดสมบัติตางๆ 

ของวัสดุแตละชนิดได

ถูกตองดวยตนเองโดยไม

เพ่ิมความคิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดสมบัติตางๆ ของ

วัสดุแตละชนิดไดถูกตองโดย

ตองอาศัยการชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน หรือเพ่ิมเติมความ

คิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดสมบัติตางๆ 

ของวัสดุแตละชนิดได

ถูกตองดวยตนเอง หรือมี

การเพ่ิมเติมความคิดเห็น 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวย

แนะนําหรือชี้แนะ 

S4 การจําแนก

ประเภท 

การจัดกลุมวัสดุ

ตามสมบัติของวัสดุ 

สามารถจัดกลุมวัสดุตาม

สมบัติของวัสดุไดอยาง

ถูกตองดวยตนเอง 

สามารถจัดกลุมวัสดุตาม

สมบัติของวัสดุไดอยาง

ถูกตอง โดยการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถจัดกลุมวัสดุตาม

สมบัติของวัสดุแมวาครูหรือ

ผูอ่ืนชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล  

การระบุชนิดของ

วัสดุท่ีใชทําวัตถุและ

ระบุสมบัติของวัสดุ

จากการสังเกต 

สามารถเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตเพ่ือระบุชนิดของวสัดุ

ท่ีนํามาใชทําวัตถุและระบุ

สมบัติของวัสดุจากการสังเกต

ไดอยางถูกตอง มีเหตุผล จาก

ความรูหรือประสบการณเดิม

ไดดวยตนเอง 

สามารถเพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตเพ่ือระบุชนิดของวัสดุท่ี

นํามาใชทําวัตถุและระบุ

สมบัติของวัสดุจากการสังเกต

ไดถูกตอง มีเหตุผลโดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตเพ่ือระบุชนิดของวัสดุ

ท่ีใชทําวัตถุและระบุสมบัติ

ของวัสดุจากการสังเกตได

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะ 

S13  การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

การอธิบายสมบัติ

ของวัสดุแตละชนิด 

สามารถตีความหมายจากการ

สังเกต และลงขอสรุปไดดวย

ตนเองวาวัสดุแตละชนิดมี

สมบัติบางอยางเหมือนกัน 

บางอยางแตกตางกัน สามารถ

นําสมบัติมาจัดกลุมวัสดุได 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายจากการสังเกต 

และลงขอสรุปไดวาวัสดุแตละ

ชนิดมีสมบัติบางอยาง

เหมือนกัน บางอยางแตกตาง

กัน สามารถนําสมบัติมาจัด

กลุมวัสดุได 

แมวาครูหรือผูอ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะก็ไมสามารถ

ตีความหมายจากการสังเกต 

และลงขอสรุปไดดวยตนเองวา

วัสดุแตละชนิดมีสมบัติ

บางอยางเหมือนกัน บางอยาง

แตกตางกัน สามารถนําสมบัติ

มาจัดกลุมวัสดุได 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด

อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

การรวบรวมขอมูลท่ี

ได จ ากการสั ง เ กต

สมบัติ ต า ง  ๆ  ของ

วัสดุเพ่ือเลือกสมบัติ

จัดกลุมวัสดุและจัด

กลุมวัสดุตามสมบัติ 

สามารถเลือกสมบัติของ

วัสดุนํามาจัดกลุมวัสดุและ

จัดกลุมวัสดุตามสมบัติ ท่ี

เลือกไดอยางมีเหตุผลและ

ถูกตองดวยตนเอง 

 

สามารถเลือกสมบัติของวัสดุ

นํามาจัดกลุมวัสดุและจัดกลุม

วัสดุตามสมบัติท่ีเลือกไดอยางมี

เหตุผลและถูกตองโดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถเลือกสมบัติ

ของวัสดุนํ ามาจัดกลุ ม

วัสดุและจัดกลุมวัสดุตาม

สมบัติ ท่ี เลื อกแมว าครู

หรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

C4 การส่ือสาร  การนําเสนอขอมูล สามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทํา กิจกรรม

เรื่ อ ง วั ส ดุ แต ละชนิ ด มี

สมบัติอยางไรในรูปแบบท่ี

ชัดเจนและเขาใจงายได

ดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูลท่ีไดจา

การทํากิจกรรมเรื่องวัสดุแตละ

ชนิดมีสมบัติอยางไร ในรูปแบบ

ท่ีชัดเจนและเขาใจงายโดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลท่ี

ไดจากการทํากิจกรรมเรื่อง

วัสดุแต ละชนิด มีสมบัติ

อยางไร แมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมมือ

กันในกลุม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื นและรั บฟ งความ

คิดเห็นของผู อ่ืนอยาง

สร า งสรรค ในการ ทํ า

กิจกรรมเก่ียวกับวัสดุแต

ละชนิดมีสมบัติอยางไร 

ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น

กิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและ

รับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน

อย า งสร า งสรรค ในการ ทํ า

กิจกรรมเก่ียวกับวัสดุแตละชนิด

มีสมบัติอยางไร ไดเปนบางครั้ง

โดยตองอาศัยการกระตุนจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนอยางสรางสรรคใน

การทํากิจกรรมเก่ียวกับ

วัสดุแตละชนิดมีสมบัติได

แมว าครูหรือผู อ่ืนช วย

แนะนําหรือชี้แนะ 
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เรื่องที่ 2 วัสดุในชีวิตประจําวัน  
 

ในเรื่องนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับวัสดุตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกตและบอกชนิดของวัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 

เวลา 1.5 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ไมบรรทัด กระเปานักเรียน รองเทานักเรียน วัตถุ

อ่ืนๆ รอบตัวอีก 3 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 2  หนา 13-17 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2  หนา 17-20
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถามเพ่ือทบทวนความรูในกิจกรรมท่ีผานมา

เก่ียวกับชนิดของวัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุ ดังนี้ 

1.1 สิ่งของท่ีนักเรียนสํารวจมาแลวมีอะไรบาง ทําจากวัสดุก่ีชนิด ยกตัวอยาง 

(คําตอบอาจมีหลากหลาย เชน แกวน้ํา ทําจากวัสดุ 1 ชนิดคือแกว จาน

พลาสติกทําจากวัสดุ 1 ชนิดคือพลาสติก) 

1.2 สิ่งของแตในชีวิตประจําวันมีอะไรบาง ทําจากวัสดุก่ีชนิด (นักเรียนตอบได

ตามความเขาใจของตนเองแตครูยังไมบอกคําตอบท่ีถูกตอง ครูชักชวนให

นักเรียนหาคําตอบจากการอานนําเรื่อง) 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที) 

2. นักเรียนอานช่ือเรื่อง และ คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 13 และลองตอบ

คําถามใน คิดกอนอาน ตามความเขาใจของตนเอง ครูรวบรวมคําตอบของ

นักเรียนเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบหลังการอาน  

3. ครูใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง โดยครูใชวิธีฝกการอานท่ีเหมาะสม และตรวจสอบ

ความเขาใจของนักเรียนโดยใชคําถามดังนี้ 

3.1 สิ่งของท่ีนักเรียนพบในรานคา เปนสิ่งของท่ีนํามาใชกับสถานท่ีใดบาง 

(หองนอน หองครัว) 

3.2 เรานําผามาใชทําอะไรไดบาง (ผาใชทําโคมไฟ กระเปา รองเทา กางเกง) 

3.3 เรานําพลาสติกมาใชทําอะไรไดบาง (พลาสติกใชทําขวดน้ํา เสื้อกันฝน) 

3.4 วัตถุท่ีใชงานอยางเดียวกันแตทําจากวัสดุตางกันมีอะไรบาง  (จานทําจาก

แกว พลาสติก กระเบื้อง) 

ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 

4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเ พ่ือให ไดขอสรุปวา  วัต ถุต างๆ ใน

ชีวิตประจําวันมีมากมาย บางอยางทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน บางอยางทําจาก

วัสดุไดหลายชนิด  

5. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 17 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนในรูหรือ

ยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน 

7. ครูเนนย้ําเก่ียวกับคําถามทายเรื่อง ไดแก อยากรูไหมวาวัตถุแตละชิ้นทําจาก

วัสดุก่ีชนิด เพ่ือชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบรวมกันในกิจกรรมตอไป 

 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ผาใชทําโคมไฟ กระเปา รองเทา กางเกง พลาสติกใชทําขวดน้ํา เส้ือกันฝน 

จานทําจากวัสดุตางชนิดกันไดแกแกว พลาสติก กระเบ้ือง   
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กิจกรรมที่ 2 วัตถตุาง ๆ ทําจากวัสดุ

อะไรบาง 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตชนิดของวัสดุท่ีใชทําวัตถุใน

ชีวิตประจําวันโดยสังเกตวัตถุตาง ๆ เพ่ือบอกชนิดของวัสดุ

ท่ีใชทําวัตถุแตละชิ้น 

เวลา  1  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและบอกชนิดของวัสดุท่ีใชนํามาใชทําวัตถุตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ไมบรรทัด    1 อัน 

2. กระเปานักเรียน  1 ใบ 

3. รองเทานักเรียน  1 คู 

ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1. วัตถุอ่ืนๆ รอบตัว   3 อยาง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S4 การจําแนกประเภท 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

 C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 C4 การสื่อสาร 

 C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.1 เลม 2 หนา 15-16 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2 หนา 18-20 
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนดูรูปจักรยาน แลวถามนักเรียนวา

จักรยานทําจากวัสดุก่ีชนิด อะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

ครูชักชวนนักเรียนรวมกันสํารวจวัตถุรอบๆ ตัววาแตละชิ้นทําจาก

วัสดุอะไรบาง และวัสดุดังกลาวเหมือนวัสดุท่ีนักเรียนเคยเรียน

มาแลวหรือไม อยางไร  

2. นักเรียน อานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 

15 ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน โดยใชคําถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (วัสดุท่ีใชทําวัตถุใน

ชีวิตประจําวัน) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (สามารถบอกชนิดของวัสดุท่ีใช

ทําวัตถุได) 

3. นักเรียนอานส่ิงท่ีตองใชในหนังสือเรียนหนา 15 แลวชวยกัน

ตรวจสอบวัตถุท่ีนํามา  

4. ครูใหนักเรียนอาน ทําอยางไร โดยครูใชวิธีการอานท่ีเหมาะสมตาม

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับ

การทํากิจกรรมวาโดยใชคําถามวานักเรียนตองทําอะไรบาง  (สังเกต

ไมบรรทัด กระเปานักเรียน และรองเทานักเรียนแลวบอกชนิดของ

วัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุนั้นๆ) 

5. เม่ือจากนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว ครูใหตัวแทน

นักเรียนมารับอุปกรณเริ่มทํากิจกรรม ตามข้ันตอน ดังนี้  

• สังเกตไมบรรทัด กระเปานักเรียน รองเทานักเรียนและวัตถุอ่ืนๆ 

จากนั้นบอกชนิดของวัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุนั้นๆ บันทึกผล (S1) (S8) 

(C5) 

• นําเสนอผลการสังเกต (C4) 

• อภิปรายและลงขอสรุป (S4) (S13) (C2) 

นักเรียนอาจไมสามารถ

ตอบคําถามหรืออภิปรายไดตาม

แนวคําตอบ คุณครูควรใหเวลา

นักเรียนคิด    อยางเหมาะสม 

รอคอยอยางอดทน และรับฟง

แนวความคิดของนักเรียน 
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6. นักเรียนเก็บอุปกรณใหเรียบรอย เม่ือเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมและ

เตรียมนําเสนอผลงาน  

7. นักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรมตามแนวคําถามดังนี้ 

7.1 วัตถุตาง ๆ ทําจากวัสดุใดบาง (คําตอบข้ึนอยูกับวัตถุท่ีนักเรียนนํามา 

เชน วัตถุอาจทําจากพลาสติก ผา โลหะ ยาง) 

7.2 จัดกลุมวัตถุตามจํานวนของวัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุไดก่ีกลุม อะไรบาง 

(คําตอบข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุท่ีนักเรียนสังเกตได 

เชน แบงวัตถุได 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีทําจากวัสดุเพียงชนิดเดียว กับ

กลุมท่ีทําจากวัสดุมากกวา 1 ชนิด) 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวา วัตถุท่ีเราใชใน

ชีวิตประจําวัน บางชิ้นทําจากวัสดุเพียงชนิดเดียว บางชิ้นทําจาก

วัสดุมากกวาหนึ่งชนิด  

9. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมเติม

คําถามในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบตามคําถามทายกิจกรรม

นี้ 

10. นักเรียนสรุปสิ่ง ท่ีได เรียนรู ในกิจกรรมนี้ดวยภาษาของตนเอง 

จากนั้นครูใหนักเรียนอาน ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับ

ขอสรุปของตนเอง 

11. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามใน นําเรื่อง วาวัตถุแตละอยางอาจทํา

จากวัสดุเพียงชนิดเดียวหรือมากกวาหนึ่งชนิด  

12. ครูกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามใน อยากรูอีกวา ลงในแบบบันทึก

กิจกรรม จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของตนเอง

หนาชั้นเรียน 

13.  ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอน

ใดบาง 

13.1 นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 17 

ครูนําอภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ 

จากนั้นครูกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง 
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ดังนี้ “วัสดุใดบางท่ีมนุษยทําข้ึน” ครูและนักเรียนรวมกัน

อภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน วัสดุท่ีมนุษยทําข้ึน เชน 

พลาสติก แกว ดินเผา วัสดุบางชนิดเกิดเองตามธรรมชาติ เชน 

หิน ไม เหล็ก ครูควรเนนใหนักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบาย

เหตุผลประกอบ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 
 

ผา 

 

ผา 

หมายเหตุ ชนิดของวัสดุท่ีใชทําวัตถุตางๆ อาจไมเหมือนกับแนวคําตอบนี้ ใหตอบตามท่ีสังเกตได 

สังเกต บอก 
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ข้ึนอยูกับวัตถุที่

นักเรียนนํามาสังเกต 

ข้ึนอยูกับวัตถุที่

นักเรียนนํามาสังเกต 

ข้ึนอยูกับวัตถุที่

นักเรียนนํามาสังเกต 

หมายเหตุ ชนิดของวัสดุท่ีนักเรียนนํามาอาจแตกตางกัน ใหทําเครื่องหมาย / ในตารางใหตรงตามสังเกตได 

ไมบรรทัด 

(หรือวัตถุอ่ืนๆ ตามท่ีสังเกตได) 
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กระเปานักเรียน รองเทานักเรียน 

(หรือวัตถุอ่ืนๆ ตามท่ีสังเกตได) 

เพียงชนิดเดียว 

ไมบรรทัด 

หลายชนิด 

กระเปานักเรียน รองเทานักเรียน 

หนึ่ง 

หลาย 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 2 วัตถุตางๆ ทําจากวัสดุอะไรบาง 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S4 การจําแนกประเภท  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล   
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต สิ่งท่ีสังเกตได 

ประกอบดวย 

ชนิดของวัสดุท่ีใช

ทําวัตถุแตละชิ้น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดชนิดของ

วัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุแต

ละชิ้นไดถูกตองดวยตนเอง

โดยไมเพ่ิมความคิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดชนิดของวัสดุท่ี

นํามาใชทําวัตถุแตละชิ้นได

ถูกตองโดยตองอาศัยการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน หรือ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียดชนิด

ของวัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุ

แตละชิ้น แมวาครูหรือผูอ่ืน

ชวยแนะนําหรือชี้แนะ 

 

S4 การจําแนก

ประเภท 

การจัดกลุมวัตถุ

ตามจํานวนวัสดุท่ี

ใชทําวัตถุ 

สามารถจัดกลุมวัตถุตาง ๆ  

โดยใชเกณฑจํานวนของ

วัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุได

ถูกตองดวยตนเอง 

สามารถจัดกลุมวัตถุตาง ๆ  

โดยใชเกณฑจํานวนของวัสดุท่ี

นํามาใชทําวัตถุไดถูกตองโดย

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถจัดกลุมวตัถุตาง ๆ  

โดยใชเกณฑจํานวนของ

วัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุแมวา

ครูหรือผูอ่ืนชวยแนะนํา

หรือชี้แนะ 

S8 การลงความเห็น

จากขอมูล  

การระบุชนิดของ

วัสดุท่ีนํามาใชทํา

วัตถุแตละชิ้น 

เพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยูจาก

การสังเกตจํานวนชนิดของ

วัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุได

อยางถูกตอง มีเหตุผลดวย

ตนเอง 

เพ่ิมเติมความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีมีอยูจากการสังเกต

จํานวนของวัสดุท่ีนํามาใชทํา

วัตถุไดโดยอาศัยการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน  

ไมสามารถแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยู

จากการสังเกตจํานวนของ

วัสดุท่ีนํามาใชทําวัตถุ แมวา

ครูหรือผูอ่ืนชวยแนะนําหรือ

ชี้แนะ 

S13  การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

การระบุชนิดของ

วัสดุท่ีนํามาใชทํา

วัตถุแตละชิ้น 

สามารถตีความหมายจาก

การสังเกต และลงขอสรุปได

ดวยตนเองวาวัตถุตาง ๆอาจ

ทําจากวัสดุเพียงชนิดเดียว

หรือหลายชนิด 

ครูหรือผูอ่ืนตองชวยแนะนํา

หรือชี้แนะจึงจะสามารถ

ตีความหมายจากการสังเกต 

และลงขอสรุปไดวาวัตถุตาง ๆ

อาจทําจากวัสดุเพียงชนิด

เดียวหรือหลายชนิด 

ไมสามารถตีความหมายจาก

การสังเกต และลงขอสรุปได

วาวัตถุตาง ๆอาจทําจากวัสดุ

เพียงชนิดเดียวหรือหลาย

ชนิด 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การนําเสนอผลการ

ลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ี

อยูในถุงปริศนา  

สามารถนําเสนอผลการลง

ความเห็นจากขอมูล

เก่ียวกับสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนา ไดอยางถูกตอง 

ครบถวน 

สามารถนําเสนอผลการลง

ความเห็นจากขอมูล

เก่ียวกับสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนา ไดอยางถูกตอง แต

ไมครบถวน 

ไมสามารถนําเสนอผล

การลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีอยู

ในถุงปริศนาได 

C5 ความ

รวมมือ 

การมีสวนรวม             

ในการสังเกตรูป

และการสังเกต

สังเกตสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนา  

มีสวนรวมในการสังเกตรูป

และการสังเกตสิ่งท่ีอยูใน

ถุงปริศนาตั้งแตเริ่มตนจน

สําเร็จลุลวง 

มีสวนรวมในการสังเกตรูป

หรือการสังเกตสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนาเปนบางขณะ 

ไมมีสวนรวม             

ในการสังเกตรูปและ

การสังเกตสิ่งท่ีอยูในถุง

ปริศนา 
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กิจกรรมทายบทที่ 1 วัสดุรอบตัวเรา ( 2 ช่ัวโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 21 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ 

แผนภาพในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 18 

3. นักเรียนกตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน ใน

แบบบันทึกกิจกรรม หนา 2-5 อีกครั้ง หากคําตอบไมถูกตองใหขีดเสน

ทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง หรืออาจแกไขคําตอบดวย

ดินสอสี  

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 นําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน ถา

คําตอบยังไมถูกตองครูนําอภิปรายหรือใหสถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไข

แนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิด รวมทํา  
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แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท  

 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 
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ตุกตา หมอน ฟองน้ํา 

ขวดนม ชอน กระทะ 

แข็ง ไมยืด ทึบ  

หินมีผิวไมมันวาว แตโลหะมีผิวมันวาว  
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คําตอบข้ึนอยูกับผลการสํารวจของนักเรียน  
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คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน  
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. บรรยายการเกิดเสียง 

2. บรรยายทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียง 

 

แนวคิดสําคัญ  

เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง เสียง

เคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน     ป.1 เลม 2   หนา 23-35   

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2  หนา 26-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  เสียงรอบตัวเรา 

คําสําคัญ แหลงกําเนิดเสียง (sound source) 

กิจกรรมท่ี 1.1  เสียงเกิดไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2   เสียงเคลื่อนท่ีไปทิศทางใด 

 

 

 

 

   บทที่ 2 เสียงในชีวิตประจาํวัน 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1 2 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใชจํานวน   

S4 การจําแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล   

S7 การพยากรณ   

S8 การลงความเห็นจากขอมูล   

S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป   

S14 การสรางแบบจําลอง   

 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21   

C1 การสรางสรรค   

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ   

C3 การแกปญหา   

C4 การสื่อสาร   

C5 ความรวมมือ   

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูบันทึกแนวคิดท่ีไดจากการฟงการสนทนาและการอภิปราย เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

เสียงเคลื่อนท่ีไดในทิศทางเดียวโดยมีลักษณะเหมือนลําแสง

ไฟฉาย (Standriff, 2011) 

เสียงเคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน แตละกลุมกําหนดเสียง

ประจํากลุม เชน เสียงมา เสียงแมว เสียงรถพยาบาล เม่ือครูชี้ไปท่ี

กลุมใด ใหกลุมนั้นสงเสียงรองพรอม ๆ กัน จากนั้นครูนําอภิปราย

โดยใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน ดังนี้ 

1.1 เสียงท่ีแตละกลุมทําข้ึน เกิดข้ึนไดอยางไร (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจของตนเอง) 

1.2 นักเรียนไดยินเสียงไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง) 

2. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเก่ียวกับเสียงในชีวิตประจําวัน โดยให

นักเรียนอานหนังสือเรียน บทท่ี 2 ของหนวยท่ี 3 เริ่มจากการอาน

ช่ือหนวย ช่ือบท และจุดประสงคการเรียนรูประจําบท จากนั้นครูใช

คําถาม ดังนี้ 

2.1 เ ม่ือเรียนจบบทนี้  นัก เรียนสามารถทําอะไรไดบาง 

(บรรยายวาเสียงเกิดข้ึนไดอยางไร และเสียงเคลื่อนท่ีออก

จากแหลงกําเนิดเสียงในทิศทางใด) 

3. นักเรียนอานช่ือบท และแนวคิดสําคัญ ในหนังสือเรียน หนา 24 

โดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้ 

3.1 ในบทนี้จะไดเรียนเรื่องอะไรบาง (การเกิดเสียงและทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของเสียง) 

4.  นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หนา 24 โดยครูใชวิธีฝกการ

อานท่ีเหมาะสมกับนักเรียน จากนั้นครูถามคําถามเพ่ือตรวจสอบ

ความรูเดิมของนักเรียนโดยใชคําถาม ดังนี้ 

4.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง เชน เห็นคนเลนดนตรีและมีคนนั่งฟง) 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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4.2 นักเรียนเคยชมการแสดงดนตรีเหมือนในรูปหรือไม 

(นักเรียนตอบตามประสบการณของตนเอง) 

4.3 เสียงจากเครื่องดนตรีตาง ๆ เกิดข้ึนไดอยางไร (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน เกิดจากการเปา การสี 

การตี การดีด) 

4.4 นักเรียนคิดวา จะตองนั่งท่ีตําแหนงใด จึงจะไดยินเสียงจาก

เครื่องดนตรี (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน 

ขางหนา ขาง ๆ หรือทุกตําแหนง) 

5. ครูชักชวนนักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียนในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 26 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนถึงวิธีการตอบ

คําถามแตละขอ จนแนใจวานักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง จึงให

นักเรียนตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง ในการบันทึกคําตอบ

ของแตละคนอาจแตกตางกันได และอาจตอบถูกหรือผิดก็ได 

6. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมี

แนวคิดเก่ียวกับการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียง

อยางไรบาง ครูอาจสุมใหนักเรียน 2 – 3 คน นําเสนอคําตอบของ

ตนเองหนาชั้นเรียน โดยครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แตนักเรียน

จะตองกลับมาตรวจสอบคําตอบของตนเองอีกครั้งหลังเรียนจบบท

นี้แล ว  ท้ั งนี้ครูอาจบันทึกคําตอบของนักเรียนหรือแนวคิด

คลาดเคลื่อนไวเปนขอมูลเพ่ือนํามาออกแบบการจัดการเรียน     

การสอนและเพ่ือแกไขแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนนั้นใหถูกตอง 

 

 

  

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดอานเรื่อง

ท่ี 1 เสียงรอบตัวเรา ครูควรเตรียมสื่อ

หรื อตั วอย า ง ท่ีหลากหลายเ ก่ียว กับ

แหลงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติ และ

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน โดย

อาจจะนําตัวอยางท่ีเปนของจริงหรือ

ภาพประกอบเพ่ือใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา

ไดดียิ่งข้ึน 
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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

เกิดการส่ัน 

 

 

เกิดการส่ัน 

 

 

เกิดการส่ัน 
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 เรื่องที่ 1 เสียงรอบตัวเรา     
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับการเกิดเสียง

และทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายและบอกประเภทของแหลงกําเนิดเสียง 

2. สังเกตและบรรยายการเกิดเสียงของวัตถุตาง ๆ 

3. สังเกตและบรรยายทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียง 

4. สรางแบบจําลองและอธิบายทิศทางการเคลื่อนท่ี

ของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง  

 

เวลา  5 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

บัตรภาพแหลงกําเนิดเสียง สอมเสียงพรอมไมเคาะ     

ไหมพรมหรือเชือก แหลงกําเนิดเสียงอ่ืน ๆ  เชน เครื่อง

ดนตรีตาง ๆ  

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน         ป.1 เลม 2  หนา 26-32 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2  หนา 28-39 
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (10 นาที) 

 

1. นักเรียนทุกคนหลับตาและฟงเสียงท่ีครูจะทําข้ึน เชน เคาะแกว เปดเสียง

นาฬิกาปลุก ทําใหลูกโปงแตก สั่นกระดิ่ง ทําของตกลงบนโตะ จากนั้น

สนทนาเก่ียวกับเสียงท่ีไดยินโดยใชคําถาม ดังนี้ 

1.1 เสียงตาง ๆ ท่ีไดยินนั้นเกิดจากวัตถุใด (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง เชน เสียงเคาะแกวเกิดจากการท่ีไมไปกระทบกับ

แกว) 

1.2 เสียงท่ีไดยินเกิดข้ึนไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง เชน เกิดจากการเคาะ ตี สั่น) 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (30 นาที) 

2. นักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 26 

จากนั้นตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง ครูบันทึกคําตอบของ

นักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบหลังจากการอานเนื้อ

เรื่อง  

3. ครูใหนักเรียนอานคําศัพทในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(หากนักเรียนอานไมได ครูควรสอนการอานใหถูกตอง) ครูชักชวนให

นักเรียนหาความหมายของคําตาง ๆ จากเนื้อเรื่องท่ีอาน 

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่องตามวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ

นักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายใจความสําคัญตามแนวคําถาม ดังนี้ 

4.1 นักเรียนไดยินเสียงอะไรบางตั้งแตตื่นนอนตอนเชา (เสียงนาฬิกา

ปลุก เสียงเรียกของแม เสียงนกรอง เสียงกระดิ่งของรถขายขนม) 

4.2 แหลงกําเนิดเสียงคืออะไร (สิ่งท่ีทําใหเกิดเสียง) 

4.3 ประเภทของแหลงกําเนิดเสียงมีอะไรบาง (แหลงกําเนิดเสียงตาม

ธรรมชาติและแหลงกําเนิดเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน) 

 

 

 

 

 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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ข้ันสรุปจากการอาน (60 นาที) 

 

5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปจากเรื่องท่ีอานวา เสียง

ร อ บ ตั ว เ ร า มี ม า ก ม า ย  โ ด ย สิ่ ง ท่ี ทํ า ใ ห เ กิ ด เ สี ย ง  เ รี ย ก ว า       

แหลงกําเนิดเสียง ซ่ึงมีท้ังแหลงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติและ

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน 

6. นักเรียนตอบคําถามจากเรื ่องที ่อานในรู หร ือยัง ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 28 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียน

ในรูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน จากนั้น

ใหนักเรียนฝกเขียนคําวา แหลงกําเนิดเสียง ในเขียนเปน ในแบบ

บันทึกกิจกรรมหนา 28  

8. ครูเนนย้ํากับนักเรียนเก่ียวกับคําถามทายเรื่องท่ีอานวาเสียงตาง ๆ 

เกิดข้ึนไดอยางไร และตองนั่งท่ีตําแหนงใดจึงจะไดยินเสียงดนตรี ครู

บันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบแต

ชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบจากการทํากิจกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

     ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรมท่ี 

1.1 เสียงเกิดไดอยางไร ผานการสังเกต 

โดยครูตองเตรียมอุปกรณลวงหนา คือ 

สอมเสียงพรอมไมเคาะ เพ่ือใหนักเรียน

สังเกตการเกิดเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง 

และครูอาจเตรียมภาพแหลงกําเนิดเสียง 

อ่ืน ๆ เชน ภาพนกรอง ภาพตนไผลูลม ฟา

แลบ น้ําตก ฉ่ิง กลอง รถจักรยานยนต 

วิทยุสําหรับใชในการอภิปรายเพ่ือนําเขาสู

บทเรียน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

ส่ิงท่ีทําใหเกิดเสียง 

 

 

 

แหลงกําเนิดเสียง 

แหลงกําเนิดเสียง 
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กิจกรรมที่ 1.1 เสยีงเกิดไดอยางไร 
 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตวาเสียงเกิดจากการสั่น

ของวัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง และบรรยายการเกิด

เสียงของวัตถุตาง ๆ 

เวลา  2  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและบรรยายการเกิดเสียงของวัตถุตาง ๆ 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

สอมเสียงพรอมไมเคาะ 1 ชุด 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน    ป.1 เลม 2 หนา 27-28 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.1 เลม 2 หนา 29-31   

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องเสียง

เกิดข้ึนไดอยางไร http://ipst.me/8045 

C5   ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ipst.me/8045
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน โดยติดบัตรภาพแหลงกําเนิดเสียง

ตาง ๆ บนกระดาน มีท้ังแหลงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติและแหลงกําเนิด

เสี ย ง ท่ีมนุษย ส ร า ง ข้ึ น  (น้ํ า ตก  ฉ่ิ ง  กอไผ ลู ต ามลม  กลอง  นก 

รถจักรยานยนต ฟาแลบ วิทยุ) จากนั้นสอบถามตามแนวคําตอบตอไปนี้  

1.1 สิ่ง ท่ีปรากฏในบัตรภาพนั้นสามารถทําใหเกิดเสียงไดหรือไม 

อยางไร (ได เชน นกรองทําใหเกิดเสียง การเสียดสีกันของตนไผทํา

ใหเกิดเสียง ตีกลองทําใหเกิดเสียง) 

1.2 สิ่งท่ีทําใหเกิดเสียง เรียกอีกอยางวาอะไร (แหลงกําเนิดเสียง) 

1.3 นักเรียนสามารถจัดกลุมสิ่งท่ีปรากฏในภาพไดก่ีกลุม อะไรบาง     

(2 กลุม คือ แหลงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติ และแหลงกําเนิดเสียง

ท่ีมนุษยสรางข้ึน) 

1.4 วัตถุท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียง สามารถทําใหเกิดเสียงไดอยางไร และ

ขณะเกิดเสียงนั้น แหลงกําเนิดเสียงเปนอยางไร (นักเรียนตอบ

คําถามตามความเขาใจของตนเอง) 

2. นักเรียน อานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียน หนา 27 

จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน โดยอาจใชคําถาม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (การเกิดเสียงของ

วัตถุตาง ๆ) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

2.3 เม่ือเรียนแลว นักเรียนจะทําอะไรได (บรรยายการเกิดเสียงของ

วัตถุตาง ๆ) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 

29 

4. นักเรียนอาน ส่ิงท่ีตองใช ในกิจกรรมนี้วามีวัสดุอุปกรณอะไรบาง ครูยัง

ไมแจกอุปกรณแกนักเรียน แตนํามาแสดงเพ่ือใหนักเรียนบอกชื่ออุปกรณ

และวิธีใช ในกรณีท่ีนักเรียนไมรูจัก ครูควรบอกชนิดของวัสดุนั้นและ

แนะนําวิธีใชอุปกรณนั้น ๆ ดวย เชน ในกิจกรรมนี้ ครูควรแนะนําวิธีใช

สอมเสียง โดยใหใชบริเวณท่ีเปนยางของไมเคาะ เคาะท่ีขาสอมเสียง  

5. นักเรียนอาน ทําอยางไร ในหนังสือเรียน หนา 27 โดยใชวิธีการอานท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจ

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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เก่ียวกับข้ันตอนการทํากิจกรรมทีละข้ัน โดยอาจนําอภิปรายตามแนว

คําถาม ดังนี้ 

5.1 เม่ือใชมือจับลําคอของตนเอง นักเรียนจะตองทําอะไร (สังเกตและ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงท่ีลําคอขณะออกเสียงและไมออก

เสียง) 

5.2 เม่ือใชไมเคาะสอมเสียง และนําสอมเสียงไวขางหูแลว นักเรียน

จะตองทําอะไรตอไป (ใชมือแตะขาสอมเสียงเบา ๆ ขณะท่ียังมี

เสียง แลวสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน) 

ครูอาจซักซอมความเขาใจใหตรงกันสําหรับการแตะสอมเสียง ซ่ึงครู

อาจสาธิตใหดูหรืออาจใหนักเรียนสาธิตวิธีการแตะสอมเสียงก็ได 

5.3 นักเรียนจะตองทําอะไรตอไปหลังจากเคาะสอมเสียงอีกครั้ง แลว

นําสอมเสียงไวขางหู (จับขาสอมเสียงใหสอมเสียงหยุดสั่นทันที 

แลวสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน) 

6. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว นักเรียนจะไดปฏิบัติ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

6.1 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของลําคอตนเองขณะออกเสียงและไมออก

เสียง บันทึกผล (S1) 

6.2  สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือใชไมเคาะสอมเสียงใหเกิดเสียงแลวนําสอม

เสียงไวขางหู จากนั้นใชมือแตะขาสอมเสียงเบา ๆ บันทึกผล (S1) 

6.3  สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือใชไมเคาะสอมเสียงใหเกิดเสียง อีกครั้ง 

จากนั้นจับขาสอมเสียงใหสอมเสียงหยุดสั่นทันที บันทึกผล (S1) 

6.4  นักเรียนนําเสนอผลการสังเกตและรวมกันอภิปรายสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

จากนั้นรวมกันลงความเห็นจากขอมูลท่ีไดจากการทํากิจกรรม

เก่ียวกับการเกิดเสียง (S8) (C2, C4, C5) 

7. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้ 

7.1 เม่ือใชมือสัมผัสบริเวณลําคอของตนเองขณะออกเสียงและไมออก

เสียง นักเรียนสังเกตพบอะไร (ขณะออกเสียง ลําคอจะสั่นและมี

เสียง แตขณะท่ีไมออกเสียง ลําคอจะไมสั่นและไมเกิดเสียง)  

7.2 เม่ือเคาะสอมเสียง แลวนําไปไวขางหู นักเรียนสังเกตพบอะไร     

(ไดยินเสียง)  
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7.3 เ ม่ือเคาะสอมเสียง แลวนําไปไวขางหู  จากนั้นใชมือแตะขา       

สอมเสียงเบา ๆ นักเรียนสังเกตพบอะไร (ขาสอมเสียงสั่นและมี

เสียง)  

7.4 เม่ือเคาะสอมเสียง แลวนําไปไวขางหู จากนั้นใชมือจับขาสอมเสียง

ใหหยุดสั่นทันที นักเรียนสังเกตพบอะไร (สอมเสียงหยุดสั่นและ

ไมไดยินเสียง)  

7.5 จากกิจกรรมนี้แหลงกําเนิดเสียงคืออะไร (ลําคอ สอมเสียง)  

7.6 แหลงกําเนิดเสียงท้ัง 2 ชนิด ท่ีใชในกิจกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลง

อยางไรเม่ือเกิดเสียง (แหลงกําเนิดเสียงจะเกิดการสั่น) 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายลงความเห็นโดยเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีได

เรียนรูจากกิจกรรมวาเสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง โดยเม่ือ

แหลงกําเนิดเสียงสั่นจะเกิดเสียง และเม่ือแหลงกําเนิดเสียงหยุดสั่น ก็จะ

ไมเกิดเสียง 

9. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมคําถามใน

การอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

10. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอานส่ิงท่ีได

เรียนรู เพ่ือเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

11. นักเรียนต้ังคําถามในอยากรู อีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน  

12. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอนใดบาง 

13. ครูอาจชักชวนนักเรียนรวมกันอภิปรายคําถามในชวนคิด ในหนังสือ

เรียน หนา 28 วาทําไมหนังกลองจึงตองขึงใหตึง นอกจากนี้ครูอาจให

นักเรียนรวมกันอภิปรายเลือกวัสดุสําหรับขึงกลอง ครูใหนักเรียนไป

สืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบ โดยใชเวลานอกชั่วโมงเรียน 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรม

ท่ี 1.2 เสียงเคลื่อนท่ีไปทิศทางใด โดยการ

สังเกตทิศทางท่ีเสียงเคลื่อนท่ีไป ครูจะตอง

เตรียมอุปกรณ คือ แหลงกําเนิดเสียงซ่ึง

อาจจะเปนสอมเสียงพรอมไมเคาะ หรือ

เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ โดยครูควรทดสอบวา

แหลงกําเนิดเสียงท่ีจะนํามาใชทํากิจกรรม

นั้นมีเสียงดังเพียงพอท่ีจะใหนักเรียนสังเกต

ไดหรือไมและในกรณีท่ีใชสอมเสียงเปน

แหลงกําเนิดเสียง หากเสียงไมดังเพียงพอ 

ครูอาจเตรียมกลองกระดาษเปลาหรือโตะ

สําหรับชวยขยายเสียงจากสอมเสียงดวย 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

สังเกต บรรยาย 

ลําคอส่ัน 

ลําคอไมส่ัน 

ส่ัน 
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ส่ัน 

เสียง 

ไมส่ัน 

ส่ัน 

ลําคอ สอมเสียง 
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การส่ัน 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 

 

ทําใหเกิดการส่ันไดงาย 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.1 เสียงเกิดไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 3 ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเรา       78 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต บรรยาย

รายละเอียดท่ี

สังเกตได 

ประกอบดวย 

- สิ่ ง ท่ี เ กิด ข้ึน กับ

ลํ า ค อ ข ณ ะ อ อ ก

เสียงกับขณะหยุด

ออกเสียง 

- สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ

สอมเสียงเม่ือเคาะ 

แลวใชมือแตะ

เบาๆ และใชมือ

จับใหแนน 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดและบรรยาย

รายละเอียดของสิ่งท่ีเกิดข้ึนท้ัง

กับลําคอและสอมเสียงได โดย

ไมเพ่ิมความคิดเห็น  

 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

ร า ย ละ เ อี ย ดแ ละบ ร ร ย า ย

รายละเอียดของสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ

ลําคอหรือสอมเสียง โดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถบรรยาย

ร ายล ะ เ อี ย ดสิ่ ง ท่ี

เกิดข้ึนท้ังกับลําคอ

ห รื อ ส อ ม เ สี ย ง ไ ด 

แ ม ว า จ ะ ไ ด รั บ

คํ าแนะนํ าจ ากครู

หรือผูอ่ืน 

S8 การลงความเห็น

จากขอมูล 

ลงความเห็นจาก

ขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตการ

เปลี่ยนแปลงท่ี

ลําคอ เม่ือออก

เสียงและการ

สังเกตผลการ

เปลี่ยนแปลงเม่ือ

สอมเสียงสั่นและ

หยุดสั่นไดวาเม่ือ

แหลงกําเนิดเสียง

สั่น จะเกิดเสียง 

สามารถลงความเห็นไดวาเม่ือ

แหลงกําเนิดเสียงสั่น จะเกิด

เสียง โดยลงความเห็นไดถูกตอง 

มีเหตุผลจากความรูหรือ

ประสบการณเดิมดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นไดวาเม่ือ

แหลงกําเนิดเสียงสั่น จะเกิด

เสียง โดยอาศัยการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถลง

ความเห็นไดวาเม่ือ

แหลงกําเนิดเสียงสั่น 

จะเกิดเสียง ได 

แมวาจะไดรับ

คําแนะนําจากครู

หรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนําเสนอขอมูล

จากการอภิปรายสิ่ง

ท่ีเกิดข้ึนกับ

แหลงกําเนิดเสียง  

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการอภิปรายสิ่งท่ี

เกิดข้ึนกับแหลงกําเนิด

เสียง ไดอยางถูกตอง 

ครบถวน 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการอภิปรายสิ่งท่ีเกิด

ข้ึนกับแหลงกําเนิดเสียง

ไดอยางถูกตอง แตไม

ครบถวน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

จากการอภิปรายสิ่งท่ีเกิด

ข้ึนกับแหลงกําเนิดเสียงได 

C5 ความ

รวมมือ 

การมีสวนรวม             

ในการทํากิจกรรม 

และการรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับ

การเกิดเสียง 

มีสวนรวมท้ังในการทํา

กิจกรรม และการ

อภิปรายเก่ียวกับการ

เกิดเสียงตั้งแตเริ่มตนจน

สําเร็จลุลวง 

มีสวนรวมกับผูอ่ืนเปน

บางครั้ง ท้ังในการทํา

กิจกรรมและการ

อภิปรายเก่ียวกับการเกิด

เสียง 

ไมมีสวนรวมกับผูอ่ืนท้ังใน

การทํากิจกรรมและการ

อภิปรายเก่ียวกับการเกิด

เสียง แมวาจะไดรับการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.2 เสยีงเคลื่อนที่ไปทิศทางใด 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตและบรรยายทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง พรอม

สรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายทิศทางการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิดเสียง 

เวลา  2  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สังเกตและบรรยายทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียง 
2. สรางแบบจําลองและอธิบายทิศทางการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิดเสียง 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

แหลง กํา เนิด เสียง เชน  สอมเสียงพรอมไม เคาะ     

เครื่องดนตรี  1 ชุด 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต  

S7   การพยากรณ 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน    ป.1 เลม 2    หนา 29-30 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.1 เลม 2  หนา 32-34 

3. ตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องเสียง

เคลื่อนท่ีไปในทิศทางใด http://ipst.me/8046

S14  การสรางแบบจําลอง 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C1   การสรางสรรค 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

http://ipst.me/8046
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูทบทวนความรู พ้ืนฐานท่ีเรียนมาแลววาเสียงเกิดจากการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง จากนั้นครูใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความรูเดิมของ

นักเรียนวาเสียงท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดเสียงเคลื่อนท่ีไปในทิศทางใดบาง  

นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง ครูยังไมเฉลยคําตอบท่ี

ถูกตอง แตชักชวนใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไป 

2. นักเรียน อานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียน หนา 29 

จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียน โดย

อาจใชคําถาม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (ทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและการสราง

แบบจําลอง) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (บรรยายและอธิบายทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 32  

4. นักเรียนอานส่ิงท่ีตองใช วามีวัสดุอุปกรณอะไรบาง ครูอาจเตรียมวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ไวพรอม แตยังไมแจกอุปกรณแกนักเรียน จากนั้นให

นักเรียนบอกชื่อวัสดุอุปกรณและวิธีใชอุปกรณ ครูอาจใหคําแนะนํา

เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีใชอุปกรณตาง ๆ  

5. นัก เรี ยนอ าน ทําอย างไร  โดยครู ใช วิ ธี การอ าน ท่ี เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจข้ันตอนการ

ทํากิจกรรมทีละข้ัน และนําอภิปรายตามแนวคําถาม ดังนี้ 

5.1 ในข้ันแรกของการทํากิจกรรม นักเรียนตองสังเกตอะไร (สังเกต

เสียงจากแหลงกําเนิดเสียงท่ีอยูหนาหองเรียน) 

5.2  เม่ือสังเกตเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงแลว นักเรียนตองรวมกัน

อภิปรายในเรื่องใดบาง (คนท่ีอยูตําแหนงใดบางจะไดยินเสียง และ

เสียงมีการเคลื่อนท่ีไปในทิศทางใด) 

5.3 หลังจากสังเกตแหลงกําเนิดเสียงแลว นักเรียนตองพยากรณเรื่อง

อะไร (ถาแหลงกําเนิดเสียงอยูกลางหอง คนท่ีตําแหนงใดบางจะได

ยินเสียงนั้น) 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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5.4  นักเรียนตองทํากิจกรรมอยางไรในการตรวจสอบการพยากรณ 

(ใหแตละคนไปอยูตามตําแหนงตาง ๆ เชน หนาหอง หลังหอง ขาง

หอง บนโตะ ใตโตะ หรือท่ีอ่ืน ๆ ในหองเรียน แลวฟงเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียงท่ีอยูกลางหอง จากนั้นใหสลับท่ีไปยังตําแหนง

อ่ืนๆ จนครบทุกตําแหนง) 

5.5 นักเรียนตองสรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายเรื่องใด (ทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง) 

6. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว นักเรียนจะไดปฏิบัติ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

6.1 สังเกตเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงท่ีอยูหนาหองเรียน (S1) 

6.2 รวมกันอภิปรายเก่ียวกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียง (C5) 

6.3 พยากรณและบันทึกวาถาแหลงกําเนิดเสียงอยูกลางหอง คนท่ี

ตําแหนงใดบางจะไดยินเสียง (S7) 

6.4  สรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียงและนําเสนอผล (S14)(C1, C2, C4, C5) 

6.5  รวมกันประเมินวาแบบจําลองของกลุมใดอธิบายทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงไดดีท่ีสุด พรอมอธิบาย

เหตุผลประกอบ (C2) 

6.6 รวมกันลงความเห็นจากขอมูลเก่ียวกับตําแหนงท่ีไดยินเสียงจาก

แหล ง กํา เนิด เสี ยงและทิศทางการ เคลื่ อน ท่ีของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียง (S8) 

7. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้ 

7.1 ผลการสังเกตของนักเรียนกับการพยากรณเหมือนกันหรือไม 

อยางไร (นักเรียนตอบตามผลการทํากิจกรรมของตนเอง)  

7.2 นักเรียนในตําแหนงใดไดยินเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงบาง (ทุก

ตําแหนง ท้ังหนาหอง หลังหอง ขางหอง บนโตะ ใตโตะ)  

7.3 เสียงเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงไปในทิศทางใดบาง (ทุก

ทิศทาง) 

7.4 แบบจําลองท่ีนักเรียนรวมกันสรางข้ึนมีลักษณะอยางไร เหตุใด

นักเรียนจึงสรางแบบจําลองตามลักษณะดังกลาว (นักเรียนตอบ

ตามความเปนจริงตามผลการทํากิจกรรม เชน โยงเสนไหมพรม

หรือเชือกออกจากแหลงกําเนิดเสียงไปทุกทิศทาง เพราะสามารถ
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แสดงใหเห็นวาเสียงเคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงไปทุก

ทิศทาง) 

7.5 แบบจําลองท่ีนักเรียนสรางข้ึนมีประโยชนอยางไร (ใชเพ่ืออธิบาย

วาเสียงเคลื่อนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง ดังนั้นผูฟงท่ี

อยูทุกตําแหนงจะไดยินเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง)  

7.6 จากแบบจําลองทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง

ท่ีแตละกลุมนําเสนอ นักเรียนประเมินวาแบบจําลองของกลุมใด

อธิบายทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงไดดีท่ีสุด 

เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามผลการประเมินของตนเอง โดยให

เหตุผลประกอบเชน มีการโยงเสนไหมพรมออกจากแหลงกําเนิด

เสียงไปทุกทิศทาง ทําใหแบบจําลองมีความสมจริง สามารถใช

อธิบายทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงไดดี) 

8. ครูและนักเรียนรวมกันเชื่อมโยงสิ่ง ท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมเพ่ือลง

ความเห็นวาเสียงเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงไปในทุกทิศทาง โดยผูฟง

ท่ีอยูทุกตําแหนงจะไดยินเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง  

9. นักเรียนตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมคําถามในการอภิปราย

เพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง  

10.นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอาน ส่ิงท่ีได

เรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

11.ครูแนะนําใหนักเรียนใชแอพพลิเคชันสําหรับการแสดงผลภาพเสมือนจริง

สามมิติ (AR) ในหนังสือเรียน หนา 30 และรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง 

12.นักเรียนต้ังคําถามในอยากรู อีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปราย

คําตอบ  

13.ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในข้ันตอนใดบาง 

14.นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 31 ครูและ

นักเรียนรวมอภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ 

จากนั้นครูกระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ 

“ถาเรายืนอยู ท่ีมุมหอง เราจะไดยินเสียงคนในหองหรือไม” ครูและ

นักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน เสียงออกจาก

แหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง ดังนั้นแมวาเราจะยืนอยูท่ีมุมหอง เราก็จะได
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ยินเสียงคนในหอง นักเรียนอาจมีคําตอบท่ีแตกตางจากนี้ ครูควรเนนให

นักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ นอกจากนี้ครูอาจ

ยกตัวอยางอ่ืนเพ่ือใหนักเรียนรวมกันอภิปราย เชน ถาเรายืนอยูท่ีมุมดาน

หนึ่งของกําแพง เราจะไดยินเสียงคนท่ีอยูอีกดานหรือไม ท้ังนี้ครูอาจวาด

รูปประกอบเพ่ือใหนักเรียนเขาใจสถานการณไดดีข้ึน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.นักเรียนอานและอภิปรายหัวขอเกร็ดนารู ในหนังสือเรียน หนา 32 แลว

จดบันทึกผลการอภิปราย โดยใชเวลานอกชั่วโมงเรียน 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

คําตอบข้ึนอยูกับ       

การพยากรณของ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

สังเกต บรรยาย 

อธิบาย 
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นักเรียนอาจวาดรูปแบบจําลองท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากรูปนี้ ใหครูสังเกตวานักเรียน

ไดวาดรูปแสดงใหเห็นวาเสียงเคล่ือนท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทางหรือไม โดย

ความจริงแลวการเคล่ือนท่ีของเสียงเปนแบบ 3 มิติ แตนักเรียน ป.1 อาจวาดใน 2 มิติ 

ดังรูปเทานั้น 
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ทิศทาง 

ทุก 

ทุก 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.2 เสียงเคลื่อนท่ีไปทิศทางใด 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S7 การพยากรณ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดสรางสรรค  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย

ตําแหนงท่ีไดยิน

เสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียง 

เม่ือแหลงกําเนิด

เสียงอยูกลางหอง 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดสิ่งท่ีเกิดข้ึน

และสามารถบรรยาย

ตําแหนงท่ีไดยินเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียงไดดวย

ตนเอง 

สามารถใชประสาทสัมผัสเก็บ

รายละเอียดสิ่ ง ท่ี เ กิดข้ึนและ

บรรยายตําแหนงท่ีไดยินเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงได ท้ังนี้

โดยอาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ เ ก็ บ

รายละเอียดสิ่งท่ีเกิดข้ึน

และไมสามารถบรรยาย

ตําแหน ง ท่ี ไดยิน เสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงได 

แมวาครูหรือผูอ่ืนจะชวย

แนะนํา 

S7 การพยากรณ 

 

การคาดการณสิ่งท่ี

จะเกิดข้ึนเม่ือ

สังเกตเสียงท่ีไดยิน

จากตําแหนงตางๆ 

สามารถคาดการณสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนเม่ือสังเกตเสียงท่ีได

ยินจากตําแหนงตาง ๆ ได

ถูกตอง โดยอาศัยความรู

หรือประสบการณเดิม  

สามารถคาดการณสิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนเม่ือสังเกตเสียงท่ีไดยิน

จากตําแหนงตาง ๆ ท้ังนี้โดย

อาศัยการชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถคาดการณสิ่ง

ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือสังเกต

เสียงท่ีไดยินจาก

ตําแหนงตาง ๆ แมวาจะ

ไดรับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

S8 การลงความเห็น

จากขอมูล 

 

 

การลงความเห็น

จากขอมูลไดวา

ผูฟงทุกตําแหนงจะ

ไดยินเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียง 

สามารถลงความเห็นดวย

ตนเองวาผูฟงทุกตําแหนงจะ

ไดยินเสียงจากแหลงกําเนิด

เสียง ท้ังนี้โดยอาศัยความรู

หรือประสบการณเดิม 

สามารถลงความเห็นจากขอมูล

ไดวาผูฟงทุกตําแหนงจะไดยิน

เสียงจากแหลงกําเนิดเสียง ท้ังนี้

โดยอาศัยการชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถลงความเห็น

จากขอมูลไดวาผูฟงทุก

ตําแหนงจะไดยินเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียง 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

S14 การสราง

แบบจําลอง 

การอธิบายทิศ

ทางการเคลื่อนท่ี

ของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียง

โดยใชแบบจําลอง

ท่ีสรางข้ึน 

สามารถอธิบายทิศทางการ

เ ค ลื่ อ น ท่ี ข อ ง เ สี ย ง จ า ก

แหล ง กํ า เนิด เสี ย ง ใน ทุก

ทิศทาง (3 มิติ) โดยใช

แบบจําลองท่ีสรางข้ึนไดดวย

ตนเอง 

สามารถอธิบายทิศทางการ

เ ค ลื่ อ น ท่ี ข อ ง เ สี ย ง จ า ก

แหลงกําเนิดเสียงในทุกทิศทาง 

(3 มิติ) โดยใชแบบจําลองท่ี

สราง ข้ึน ท้ั งนี้ โดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถอธิบายทิศ

ทางการเคลื่ อน ท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิด

เสียงในทุกทิศทาง (3 

มิติ) โดยใชแบบจําลองท่ี

สร า ง ข้ึน  แม ว า จะ ได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การ

สรางสรรค 

การสราง

แบบจําลองเก่ียวกับ

ทิศทางการเคลื่อนท่ี

ของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียง 

สามารถสราง

แบบจําลองเก่ียวกับทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิด

เสียงไดดวยตนเอง 

สามารถสรางแบบจําลอง

เก่ียวกับทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียงได โดย

ตองอาศัยการชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถสราง

แบบจําลองเก่ียวกับทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงได 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

C4 การสื่อสาร การนําเสนอ

แบบจําลองเพ่ือ

อธิบายทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิด

เสียง  

สามารถนําเสนอ

แบบจําลองเพ่ืออธิบาย

ทิศทางการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิด

เสียงไดอยางถูกตอง 

ครบถวน 

สามารถนําเสนอ

แบบจําลองเพ่ืออธิบายทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงได

อยางถูกตอง แตไม

ครบถวน 

ไมสามารถนําเสนอ

แบบจําลองเพ่ืออธิบาย

ทิศทางการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิด

เสียงได แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

การมีสวนรวม             

ในการทํากิจกรรม 

และการสราง

แบบจําลองเพ่ือ

อธิบายทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิด

เสียง 

มีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม และการสราง

แบบจําลองเพ่ืออธิบาย

ทิศทางการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิด

เสียงอยางสมํ่าเสมอจน

สําเร็จลุลวง 

มีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม หรือการสราง

แบบจําลองเพ่ืออธิบายทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงเปน

บางโอกาส หรือตองไดรับ

การกระตุนจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

ไมมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม และการสราง

แบบจําลองเพ่ืออธิบาย

ทิศทางการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิด

เสียง แมวาจะไดรับการ

กระตุนจากครูหรือผูอ่ืน 

 

 

 

 



91       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 3 ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเรา     

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กิจกรรมทายบทที่ 2 เสียงในชีวิตประจําวัน (2 ช่ัวโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 35 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบ

กับภาพสรุปเนื้อหาประจําบทในหัวขอรูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน 

หนา 33 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรู กอน

เรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 26 อีกครั้ง หากคําตอบไมถูกตอง

ใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขคําตอบใหถูกตอง หรืออาจ

แกไขคําตอบดวยปากกาที ่ม ีส ีต างจากเดิม  นอกจากนี ้คร ูอาจนํา

สถานการณหรือคําถามในรูปนําบทในหนังสือเรียน หนา 24 มารวม

กันอภิปรายคําตอบอีกครั้ง 

4. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทที่ 2 เสียงในชีวิตประจําวัน ในแบบ

บันทึกกิจกรรม หนา 36-38 จากนั้นใหนักเรียนนําเสนอคําตอบหนา

ชั้นเรียน ถาคําตอบยังไมถูกตอง ครูอาจนําอภิปรายหรือใหสถานการณ

เพ่ิมเติมเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมรวมคิด รวมทํา ในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 39 โดยการรวมกันสํารวจเสียงตาง ๆ ที่อยูรอบตัว จากนั้นจด

บันทึกและจําแนกประเภทแหลงกําเนิดเสียงท่ีสํารวจได 

6. นักเรียนรวมกันอานและอภิปรายเนื้อเรื ่องในหัวขอวิทยใกลตัว ใน

หนังสือเรียน หนา 35 โดยครูกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ

ความรูจากสิ่งที่ไดเรียนรูในหนวยนี้วาสามารถนําไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง ดังนี้ 

6.1 นักเรียนเคยเห็นเครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช เชน กลองจาก

หมอ ยางรถยนต หรือถังน้ํา (นักเรียนตอบตามประสบการณ

ของตนเอง) 
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6.2 นักเรียนเคยสังเกตไหมวาเครื่องดนตรีที่ทําจากวัสดุที่แตกตาง

กัน เชน กลองท่ีทําจากถังพลาสติก หรือแกวที่บรรจุน้ํา ทําให

เกิดเสียงไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง 

เชน เมื ่อเคาะถังพลาสติก หรือแกวที่บรรจุน้ํา จะทําใหถัง

พลาสติกและแกวท่ีบรรจุน้ําเกิดการสั่น จึงเกิดเสียง) 
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             สรุปผลการเรียนรูของตนเอง

 
 

รูปหรือขอความสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
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               แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท

 

x 

x 
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ทุกทิศทาง 

แหลงกําเนิดเสียง 

ตามธรรมชาต ิ
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นักเรียนบันทึกผลการสํารวจตามที่สํารวจไดจริง 
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Ë¹‹ÇÂ·Õè  4 âÅ¡áÅÐ·ŒÍ§¿‡Ò¢Í§àÃÒ 
 

ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยที่ 4 โลกและทองฟาของเรา 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 1  หิน เรื่องท่ี 1 ลักษณะของหิน 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 หินมี

ลักษณะอยางไร 

 

 

 

 

 

 

รวมคิดรวมทํา 

• หิ น พ บ ไ ด ท่ั ว ไ ป ใ น

ธรรมชาติ 

• หินมีลักษณะภายนอก

ท่ีสั ง เ กต ได  เ ช น  สี 

รูปทรง และเนื้อหิน 

• หินตามท่ีตาง ๆ อาจมี

ลั ก ษ ณ ะ ท้ั ง ท่ี

เ ห มื อ น กั น แ ล ะ

แตกตางกัน 

มาตรฐาน ว 3.2 

1. อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ

ภายนอกของหิน

จ า ก ลั ก ษ ณ ะ

เฉพาะตัวท่ีสังเกต

ได 

 

 

บทท่ี 2 ทองฟาและดาว เรื่องท่ี 1 ดาวบนทองฟา 

 

กิจกรรมท่ี 1.1 มองเห็น

ดาวอะไรบางบนทองฟา 

 

กิจกรรมท่ี 1.2  

กลางวันดาวหายไปไหน 

 

 

 

• บ น ท อ ง ฟ า มี ด ว ง

อา ทิตย  ด ว งจั นท ร 

และดาว 

• ใน เวลากลางวันจะ

มองเห็นดวงอาทิตย 

และอาจมองเห็นดวง

จันทรบางเวลาในบาง

วั น แ ล ะ ใ น เ ว ล า

กลางคืนจะมองเห็น

ดวงจันทรและดาว 

 

มาตรฐาน ว 3.1 

1. ระบุดาวท่ีปรากฏบน

ท อ ง ฟ า ใ น เ ว ล า

ก ล า ง วั น แ ล ะ

กลางคืนจากขอมูล

ท่ีรวบรวมได 

2. อธิบายสาเหตุท่ีมอง

ไมเห็นดาวสวนใหญ

ใน เ วล ากลา งวั น
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บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

รวมคิดรวมทํา 

• ในเวลากลางวันมองไม

เห็นดาวสวนใหญบน

ทองฟาเนื่องจากแสง

ของดวงอาทิตยสวาง

มากจึงกลบแสงของ

ดาวเหลานั้น 

จากหลักฐานเชิ ง

ประจักษ 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ บรรยาย

ลักษณะภายนอกของหิน 

แนวคิดสําคัญ  

หินพบได ท่ัวไปในธรรมชาติและมีลักษณะ

ภายนอกท่ีสังเกตได เชน สี รูปทรง และเนื้อหิน 

บทนี้มีอะไร  

เรื่องท่ี 1  ลักษณะของหิน 

คําสําคัญ  - 

กิจกรรมท่ี 1  หินมีลักษณะอยางไรคําสําคัญ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู  

1. หนังสือเรียน  ป.1 เลม 2  หนา 37-45 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2   หนา  41-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 1 หิน 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S3 การใชจํานวน  

S4 การจําแนกประเภท  

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

 

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  

S7 การพยากรณ  

S8 การลงความเห็นจากขอมูล  

S9 การตั้งสมมติฐาน  

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  

S14 การสรางแบบจําลอง  

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การสรางสรรค  

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  

C3 การแกปญหา  

C4 การสื่อสาร  

C5 ความรวมมือ  

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูใหนักเรียนเปดหนังสือเรียนหนา 37 อานช่ือหนวย ช่ือบท และจุดประสงค

การเรียนรูประจําบท จากนั้นครูใชคําถามวา เม่ือจบบทนี้นักเรียนสามารถทํา

อะไรไดบาง (สามารถบรรยายลักษณะภายนอกของหิน)  

2. ครูใหนักเรียนเปดหนังสือเรียนหนา 40 โดยเริ่มจากการอานช่ือบทและ

แนวคิดสําคัญ จากนั้นครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

2.1 ในบทนี้จะเรียนเรื่องอะไรบาง (หินและลักษณะของหิน) 

2.2 ลักษณะใดของหินท่ีสังเกตได (สี รูปทรง และเนื้อหิน) 

3. ครูนําเขาสูบทท่ี 1 เรื่องหินโดยชักชวนนักเรียนสังเกตรูปในหนังสือเรียน แลว

รวมกันอภิปรายเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเห็นจากรูป โดยใชคําถามดังตอไปนี้  

3.1 นักเรียนเห็นอะไรบางในรูป (หิน ตนไม ลําธาร ภูเขา ทองฟา) 

3.2 หินในรูปมีลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน 

เปนเหลี่ยม มีสีเทา) 

3.3 นักเรียนคิดวาเราสามารถพบหินไดท่ีใดบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง เชน บนภูเขา ในโรงเรียน) 

3.4 หินท่ีพบในท่ีอ่ืน ๆ จะเหมือนหรือแตกตางจากในรูป (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง เชน แตกตางกัน โดยหินท่ีพบในโรงเรียนมี

ลักษณะและสีสันสวยงามกวา) 

4. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามในสํารวจความรูกอนเรียน โดยใหนักเรียน

สั ง เ ก ต รู ป แ ล ะ ต อ บ คํ า ถ า ม เ ก่ี ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง หิ น ล ง ใ น 

แบบบันทึกกิจกรรม หนา 42 โดยอาน ช่ือหนวย ช่ือบท 

5. ครูใหนักเรียนอานคําถามและตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับ

คําถามแตละขอ จนแนใจวานักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง จึงใหนักเรียน

ตอบคําถาม โดยคําตอบของแตละคนอาจแตกตางกันได และอาจตอบถูกหรือ

ผิดก็ได 

6. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีแนวคิด

เก่ียวกับหินและลักษณะของหินอยางไรบาง โดยครูยังไมตองเฉลยคําตอบท่ี

ถูกตอง แตจะใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แลว ท้ังนี้

ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน แลวนํามา

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขแนวคิดใหถูกตอง 
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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 โลกและทองฟาของเรา       106 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 เรื่องที่ 1 ลักษณะของหิน     
 

เรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูวาหินแตละกอนมี

ลักษณะตาง ๆ เชน สี รูปทรง และเนื้อหิน ท่ีอาจเหมือน

หรือแตกตางกัน ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนได 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและบรรยายลักษณะภายนอกของหิน  

เวลา  5 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ตัวอยางหิน แวนขยาย ตะกรา กระดาษ 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน         ป.1 เลม 2  หนา 40-45 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2  หนา 44-52 
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แนวการจัดการเรียนรู (90 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (30 นาที) 

 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเรื่องหิน โดยใชแนวคําถาม ดังตอไปนี้ 

1.1 นักเรียนรูจักหินหรือไม (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

1.2 หินมีลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน หิน

มีลักษณะเปนกอน ๆ มีสีตาง ๆ แข็ง และหนัก) 

1.3 นักเรียนเคยพบหินท่ีไหนบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง เชน พบท่ีสวนหลังบาน น้ําตก ในปา ในโรงเรียน) 

1.4 หินท่ีพบตามท่ีตาง ๆ มีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชนหินมีสีดําเหมือนกัน

แตบางกอนเปนสี่เหลี่ยม บางกอนเปนทรงกลม) 

1.5 เรานําหินมาใชประโยชนอะไรไดบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง เชน ทําครก โตะ เกาอ้ี) 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (30 นาที) 

 

2. ครูใหนักเรียนอาน ช่ือเรื่อง และคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือ

เรียนหนา 40 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบ ครู

บันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบหลัง

การอานเนื้อเรื่องจบแลว 

3. ครูชวนนักเรียนอานนิทานเรื่องของขวัญคุณยา โดยฝกวิธีการอานท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน แลวรวมกันอภิปรายใจความ

สําคัญโดยใชคําถามดังนี้  

3.1 หินมีลักษณะอยางไรบาง (หินมีหลายสี มีเนื้อสาก เปนกอนกลม)  

3.2 หินมีประโยชนอะไรบาง (ทําท่ีเหยียบแกเม่ือย ทําท่ีขัดสนเทา ทํา

ท่ีทับกระดาษ ทําท่ีลับมีด) 

3.3 คุณยาไดใหขอคิดกับเด็ก ๆ ไววาอยางไร (หินอยูในธรรมชาติจะ

สวยท่ีสุด แตถาจะนํามาใชตองใชใหเกิดประโยชนและรักษาไวให

นาน ๆ) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 

นักเรียนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

และรับฟงแนวความคิดของนักเรียน 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 โลกและทองฟาของเรา       108 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3.4 นักเรียนเคยพบหินท่ี มีลักษณะเหมือนหินในนิทานหรือไม 

(นักเรียนตอบไดตามประสบการณเดิม) 

ข้ันสรุปจากการอาน (30 นาที) 

 

4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวาหินท่ีพบตามท่ีตาง 

ๆ มีลักษณะเชน สี รูปทรง และเนื้อหินท้ังท่ีเหมือนและแตกตางกัน ซ่ึง

สามารถนําไปใชประโยชนได 

5. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 44 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบในคิดกอนอาน ซ่ึงครูบันทึกไวบน

กระดาน 

7. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามทายเรื่องท่ีอานวาหินท่ีนํามาใหคุณยามี

ลักษณะตาง ๆ แลวหินกอนอ่ืน ๆ มีลักษณะเปนอยางไร ครูบันทึก

คําตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบแตชักชวนให

นักเรียนหาคําตอบจากการทํากิจกรรมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้ง ถัดไป นักเรียนจะได ทํา

กิจกรรมท่ี 1 หินมีลักษณะอยางไรโดย

การสังเกตและอธิบายลักษณะของหิน 

ครู เตรี ยมการจัด กิจกรรม โดยให

นักเรียนนําหินท่ีเก็บจากธรรมชาติมา

คนละ 1 กอน และครูควรเตรียมหิน

สําหรับนักเรียนท่ีไมไดนําหินมา 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

  

เปนกอนเล็ก ๆ หลาย ๆ สี เปนกอนเทากําปน มีน้ําหนักเบา 

เปนหินเนื้อสาก สีน้ําตาล เปนกอนกลม ๆ มีผิวเรียบ 
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ใชทําแผนเหยียบแกเมื่อย  

ใชขัดสนเทา  

ใชวางทับกระดาษ  
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กิจกรรมที่ 1 หินมีลักษณะอยางไร 

 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดบรรยายลักษณะของหิน

โดยนําหินมาสังเกตดวยวิธีการตาง ๆ 

เวลา  4  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกตและบรรยายลักษณะของหิน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. แวนขยาย  3 อัน 

2. ตะกรา  1 ใบ 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/คน 

1. หิน  1 กอน 

2. กระดาษ  1 แผน 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.1 เลม 2      หนา 41-42 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2     หนา 46-49   
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลวโดยใชประเด็นคําถามดังนี้ 

1.1 เราพบหินในบริเวณใดไดบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง เชน พบไดท่ีโรงเรียน น้ําตก ภูเขา ทะเล) 

1.2 หินท่ีพบมีลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง 

เชน เปนกอนกลม สีดํา และสากมือ) 

2. ครูเชื่อมโยงเขาสูกิจกรรมท่ี 1 โดยใชคําถามนักเรียนวาถาจะสังเกตหิน

สามารถสังเกตไดโดยวิธีใดบาง (สังเกตโดยการดู การสัมผัส การดม การ

ฟง) และหากตองการสังเกตลักษณะของหินใหละเอียดยิ่งข้ึน จะตองใช

อุปกรณอะไร หากนักเรียนไมสามารถตอบไดวาแวนขยาย ครูอาจชี้นําให

เห็นความจําเปนท่ีตองใชแวนขยายชวยขยายภาพใหเราเห็นสิ่งตาง ๆ ได

ละเอียดและชัดเจนยิ่งข้ึน จากนั้นครูแนะนําวิธีการใชแวนขยายและเตือน

ไมใหนําแวนขยายไปสองดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงอ่ืน ๆ เพราะ

อาจทําใหตาบอดได 

3. ใหนักเรียนเปดหนังสือเรียนหนา 41 อานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิด

เปน ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับจุดประสงคในการทํา

กิจกรรม โดยอาจใชคําถามตอไปนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอะไร (ลักษณะของหิน) 

3.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกต) 

3.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (บรรยายลักษณะของหิน) 

4. ใหนักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 

46 และ อานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม 

5. ใหนักเรียนอาน ทําอยางไร โดยครูใชวิธีฝกการอานท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมทีละข้ัน โดยอาจใชคําถาม ดังนี้ 

5.1 ในการสังเกตหินเราใชประสาทสัมผัสอะไรบางและแตละอวัยวะรับ

สัมผัสสังเกตพบลักษณะใดของหิน (ใชการดูสังเกตสี รูปทรง และ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
1. ครูควรแนะนําวาหากนักเรียนตองการ

สังเกตสีของหินใหเห็นชัดเจน ใหนําหินวาง

บนกระดาษสีขาว 

2.  ในการสัง เกตหิน ครูควรกระตุนให

นักเรียนใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ อยาง

ร ว ม กั น  เ ช น  ต า ดู สี แ ล ะ รู ป ท ร ง 

มือสัมผัสความหยาบ ละเอียดของเนื้อหิน 

และรูปทรง จมูกดมกลิ่น หูฟงเสียงโดยใช

ดินสอเคาะหิน  

3. ครูควรคํานึงถึงการบันทึกขอมูลการ

สังเกตตองมาจากการใชประสาทสัมผัสของ

นักเรียนเทานั้น ไมควรมีการลงความเห็น

หรือขอมูลท่ีเกิดจากประสบการณเดิมมาใช  
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เนื้อหิน โดยใชอวัยวะรับสัมผัสคือตา ใชการสัมผัส สังเกตรูปทรง

และเนื้อหิน โดยใชอวัยวะรับสัมผัสคือมือ) 

5.2 เม่ือนักเรียนสังเกตหินท่ีตนเองนํามาอยางละเอียดแลว นักเรียน

จะตองบันทึกอะไรบาง (บันทึกลักษณะของหินโดยการวาดรูปและ

เขียนบรรยายลักษณะของหินของตนเอง)  

5.3 เม่ือรวบรวมหินพรอมคําบรรยายลักษณะหินของกลุมตนเองใส

ตะกราเสร็จแลวนักเรียนตองทําอะไรตอไป (นําตะกราของกลุม

ตนเองไปแลกกับตะกราของเพ่ือนกลุมอ่ืน)  

5.4 เม่ือไดตะกราของเพ่ือนกลุมอ่ืนมาแลวนักเรียนตองทําอะไร (รวมกัน

อานคําบรรยายลักษณะของหินเพ่ือหาหินท่ีตรงกับคําบรรยายนั้น)  

5.5 นักเรียนจะทราบไดอยางไรวากลุมตนเองจับคูหินกับคําบรรยายได

ถูกตอง (นําไปสอบถามกลุมท่ีเปนเจาของหิน) 

5.6 นักเรียนควรทําอยางไรเพ่ือใหเพ่ือนกลุมอ่ืนจับคูหินกับคําบรรยายได

ถูกตอง (ตองเขียนคําบรรยายลักษณะของหินท่ีนํามาของตนเองให

ละเอียด ชัดเจน และวาดรูปใหใกลเคียงท่ีสุด) 

6. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว นักเรียนจะไดปฏิบัติ

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

5.1 สังเกตลักษณะหินของตนเอง (S1) 

5.2 วาดรูปและบรรยายลักษณะหินของตนเอง (S6) 

5.3 รวบรวมหินและคําบรรยายลักษณะหินของกลุมตนเองไปแลกเปลี่ยน

กับเพ่ือนกลุมอ่ืน (C5) 

5.4 ชวยกันสังเกตลักษณะหินและจับคูหินกับคําบรรยายของเพ่ือนให

ตรงกัน (S1, S8) (C2, C4, C5)  

5.5 ใหเพ่ือนกลุมท่ีเปนเจาของหินตรวจสอบผลการจับคูหินกับคํา

บรรยาย (C4) 

6. ครูใหนักเรียนวาดรูปและบรรยายลักษณะหินของเพ่ือนลงในแบบบันทึก

กิจกรรมอยางนอยสองกอน เม่ือเสร็จเรียบรอยจึงคืนใหกลุมเจาของหิน 

7. รับตะกราหินของกลุมตนเองคืนจากนั้นติดรูปหินของตนเองและ 

คําบรรยายลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
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8. หลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรมโดย

ใชคําถามดังตอไปนี้ 

8.1 นักเรียนแตละกลุมไดสังเกตและบรรยายลักษณะใดของหินบาง (สี 

รูปทรง และเนื้อหิน) 

8.2 นักเรียนแตละกลุมสามารถจับคูหินกับคําบรรยายของเพ่ือนได

หรือไม (คําตอบข้ึนอยูกับผลการทํากิจกรรม เชน สามารถจับคูหิน

ไดถูกตองหรือไมสามารถจับคูหินได) 

8.3 เพราะเหตุใดเพ่ือนบางคนจึงจับคูหินกับคําบรรยายได (เนื่องจากคํา

บรรยายและรูปหินท่ีวาดนั้นมีความละเอียดและชัดเจนจึงจับคูหิน

กับคําบรรยายได) 

8.4 เพราะเหตุใดเพ่ือนบางคนจึงจับคูหินกับคําบรรยายไมได (เนื่องจาก

ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ บั น ทึ ก ลั ก ษ ณ ะ หิ น ไ ม ล ะ เ อี ย ด  

รูปวาดของหินไมใกลเคียงความจริง) 

9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวาหินสามารถพบไดท่ัวไป

ในธรรมชาติ มีลักษณะภายนอกท่ีสังเกตไดเชน สี รูปทรง และเนื้อหิน 

หินในธรรมชาติมีลักษณะท้ังท่ีเหมือนและแตกตางกัน 

10. นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบในฉันรูอะไร โดยครูอาจเพ่ิมคําถาม

กระตุนการอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตอง 

11. ครูใหนักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอานส่ิงท่ี

ไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

12. นักเรียนต้ังคําถามในอยากรูอีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน 

13.  ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดทําอะไรเหมือน

นักวิทยาศาสตรบางและไดใชทักษะอะไรบางระหวางการทํากิจกรรม 

จากนั้นนักเรียนอานฉันไดทําอะไรเหมือนนักวิทยาศาสตรบางและฉัน

ไดใชทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใดบาง ในหนังสือเรียนหนา 42 ครู

อธิบายและยกตัวอยางประกอบวาจากกิจกรรมท่ีผานมานักเรียนไดใช

การสังเกต การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การลงความเห็น
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จากขอมูล การคิดอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และความรวมมือใน

การทํากิจกรรมอยางไร  

15. นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 43 ครูนํา

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครู

กระตุนใหนักเรียนตอบคําถาม หินแตละกอนท่ีมีลักษณะแตกตางกัน เรา

สามารถนํามาใชประโยชนดานใดไดบาง โดยครูและนักเรียนรวมกัน

อภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน หินท่ีมีเนื้อละเอียดและมีรูพรุน

สามารถนํามาใชขัดสนเทาได 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

  

สังเกต บรรยาย 

ชมพู เทา ชมพูออน 

คลายสี่เหลี่ยม 

ละเอียด 

 
มีลวดลายเปนร้ิวสีเทา 

และชมพออน 

 น้ําตาล  

คอนขางกลมมน 

หยาบ 

 
มีหินกอนเล็กหลากสีในเนื้อหิน 
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หินมีสีเขียว  

รูปทรงเปนเหลี่ยมคลายสีเ่หลี่ยม 

เนื้อหินละเอียด พบจุดสีดําและสีขาว แทรกอยูในเนื้อหิน 
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มีสีเขียว  

  

 

 

รูปทรงเปนเหลี่ยมคลายสีเ่หลี่ยม 

เนื้อหินละเอียด พบจุดสีดําและสีขาว แทรกอยูในเนื้อหิน 

 

หินของเพ่ือนกอนที่ 1 กับหินของตนเอง  

มีรูปทรงเหมือนกัน 

 

สีแตกตางกัน : หินของตนเองมีสีเขียว สวนหินของเพ่ือนมีท้ังสีชมพูและ

 

 

รูปทรงแตกตางกัน : หินของตนเองรูปทรงเปนเหล่ียมสวนหินกอนท่ี 2 ของเพ่ือนรูปทรงคอนขาง

กลมมน 

ลักษณะของหินแตกตางกัน : หินของตนเองเนื้อหินละเอียดมีจุดสีดําและสีขาวแทรกในเนื้อหิน

สวนหินกอนท่ี 1 ของเพ่ือนเนื้อหินมีลวดลายเปนริ้ว หินกอนท่ี 2 ของเพ่ือนเนื้อหินหยาบและมีหิน

กอนเล็กแทรกในเนื้อหิน 

 
หลายสีทั้งสีเขียว ชมพู และน้ําตาล 

มีรูปทรงทั้งแบบเหลี่ยมและกลมมน  

มีทั้งเนื้อหยาบ เนื้อละเอียด มีลวดลาย และไมมีลวดลาย 
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ส ี

 

 

 

 

รูปทรง 

 

 

 

 

เนื้อหิน 

 

 

 

 

เหมือนกัน 

 

 

 

 

แตกตางกัน 

 

 

 

 

คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 

นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง เชน สังเกตจากน้ําหนักและ 

ความหนาแนนของหิน หรือสังเกตจากผลึกหรือแรภายในเนื้อหิน 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1 หินมลีักษณะอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระทําและสื่อความหมาย

ขอมูล 

 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5  ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
 
 
 

 

 

 

 



121       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 โลกและทองฟาของเรา     

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต บ ร ร ย า ย

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

เ ก่ียว กับลักษณะ

ภายนอกของหิน 

ได แก  สี  รูปทรง 

และเนื้อหิน 

สามารถใชประสาทสัมผัสสังเกต

สี  รู ป ท ร ง  แ ล ะ เ นื้ อ หิ น ไ ด

ครบถวนและถูกตอง 

 

สามารถใชประสาทสัมผัสสังเกต

สี รูปราง และเนื้อหินไดถูกตอง

แตไมครบถวน 

ไ ม ส า ม า ร ถ ใ ช

ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส

สั ง เ ก ต สี  รู ป ท ร ง 

และเนื้อหินไดอยาง

ถูกตอง 

S6 การจัดกระทํา

และส่ือความหมาย

ขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดจาก

การสังเกตลักษณะ

หินของตนเองมา

จัดกระทําโดยการ

ว า ด ภ า พ  แ ล ะ

สื่ อ ส า ร ใ ห ผู อ่ื น

เขาใจ 

สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตลักษณะหินของตนเองมา

จัดกระทําโดยการวาดภาพ และ

สื่อสารใหผู อ่ืนเขาใจไดอยาง

ถูกตองไดดวยตนเอง 

สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตลักษณะหินของตนเองมา

จัดกระทําโดยการวาดภาพ และ

สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูก

จากการชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําขอมูล

ท่ีไดจากการสังเกต

ลั ก ษ ณ ะ หิ น ข อ ง

ตนเองมาจัดกระทํา

โ ดยก า รว าดภ าพ 

แ ล ะ ไ ม ส า ม า ร ถ

สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ

ได แมวาจะไดรับคํา

ชี้ แนะจากครูหรื อ

ผูอ่ืน 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล 

ลงความเห็นจาก

การสังเกตลักษณะ

ของหินว าหินแต

ละกอนมีลักษณะ

ท้ัง ท่ี เห มือนและ

แตกตางกัน 

สามารถลงความเห็นจากการ

สังเกตลักษณะของหินวาหินแต

ละกอนมีลักษณะท้ังท่ีเหมือน

และ แต กต า ง กั น  ไ ด อ ย า ง

ถูกตอง ไดดวยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจากการ

สังเกตลักษณะของหินวาหินแต

ละกอนมีลักษณะท้ังท่ีเหมือน

และแตกต า ง กั น  ไ ด อ ย า ง

ถูกตอง จากการชี้แนะของครูห

หรือผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ ล ง

ความเห็นจากการ

สังเกตลักษณะของ

หินวาหินแตละกอน

มี ลั ก ษ ณ ะ ท้ั ง ท่ี

เหมือนและแตกตาง

กั น  แ ม ว า จ ะ ไ ด

รับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2. การคิด

อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

 

ใช ข อ มูลจากการ

บรรยายลั กษณะ

ของหินในการเลือก

จับคูหิน 

สามารถใชขอ มูลจาก

การบรรยายลักษณะ

ของหินในการเลือกจับคู

หินไดอยางถูกตอง ได

ดวยตนเอง 

สามารถใชขอ มูลจาก

การบรรยายลักษณะของ

หินในการเลือกจับคูหิน

ไดอยางถูกตอง จากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถใชขอมูลจากการ

บรรยายลักษณะของหินใน

การเลือกจับคูหินไดแมวาจะ

ไดรับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C4. การ

ส่ือสาร  

นําเสนอขอมูลจาก

ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อภิปรายเ ก่ียว กับ

ลักษณะของหินโดย

ใช คํ า พูด รูปภาพ 

ห รื อ เ ขี ย น คํ า

บร รย าย  เ พ่ื อ ให

ผูอ่ืนเขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูล

จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ

ลักษณะของหินโดยใช

คํ า พู ด  รู ปภ าพ  หรื อ

เขียนคําบรรยาย เพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจไดดวยตนเอง 

สามารถนําเสนอขอมูล

จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ

ลักษณะของหินโดยใช

คํ า พู ด  รู ปภ าพ  ห รื อ

เขียนคําบรรยาย เพ่ือให

ผู อ่ืนเขาใจได จากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูล

จากการสังเกตและอภิปราย

เก่ียวกับลักษณะของหินโดย

ใชคําพูด รูปภาพ หรือเขียน

คําบรรยาย เ พ่ือใหผู อ่ื น

เขาใจได แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

C5. ความ

รวมมือ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืน

แ ล ะ ย อ ม รั บ ฟ ง

ความคิด เห็นของ

ผู อ่ืนในการสังเกต

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง หิ น 

จั บ คู หิ น กั บ คํ า

บรรยายลักษณะหิน

ของกลุมอ่ืน  

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น แ ล ะ ย อ ม รั บ ฟ ง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนใน

การสังเกตลักษณะของ

หิ น  จั บ คู หิ น กั บ คํ า

บรรยายลักษณะหินของ

กลุ ม อ่ื น  ผู อ่ื น  ตั้ ง แ ต

เริ่มตนจนสําเร็จ 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น แ ล ะ ย อ ม รั บ ฟ ง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนใน

การสังเกตลักษณะของ

หิ น  จั บ คู หิ น กั บ คํ า

บรรยายลักษณะหินของ

กลุมอ่ืน บางชวงเวลาท่ี

ทํากิจกรรม 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนและยอมรับฟงความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู อ่ื น ไ ด

ตลอดเวลาท่ีทํากิจกรรม 
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กิจกรรมทายบทที่ 1 หิน (1 ช่ัวโมง) 

1. ครูใหนักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปฉันเรียนรูอะไรเกี่ยวกับหิน ในแบบ

บันทึกกิจกรรม หนา 50 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปฉันเรียนรูอะไรเกี่ยวกับหิน โดยเปรียบเทียบ

กับแผนภาพในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 44  

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองใน สํารวจความรูกอน

เรียน  ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 42 อีกครั้ง โดยถาคําตอบของ

นักเรียนไมถูกตอง ใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง

หรืออาจแกไขคําตอบดวยปากกาท่ีมีสีตางจากเดิม 

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 นําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน ถา

คําตอบยังไมถูกตองครูนําอภิปรายหรือใหสถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไข

แนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิด รวมทํา โดยใหนักเรียนนําหินจาก

กิจกรรมมาใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ อยางอิสระ 
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               สรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

 

 

รูปหรือขอความสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
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แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนออกแบบตามความคิดของตนเอง 
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หินมีสีขาว ดํา และเทา รูปทรงคอนขางเหล่ียม 

เนื้อหินหยาบ ไมมีรูพรุน ไมมีลวดลาย 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ  

 1.  บอกสิ่งท่ีเปนดาวท่ีมองเห็นบนทองฟา 

 2.  บอกชื่อดาวท่ีสามารถมองเห็นบนทองฟาในเวลา

กลางวันและกลางคืน 

 3. อธิบายเหตุผลในการมองเห็นดาวในเวลา

กลางวันและเวลากลางคืน 

แนวคิดสําคัญ  

เม่ือสังเกตทองฟา จะพบวัตถุบางชนิดเปนดาว 

โดยดาวท่ีมองเห็นไดในเวลากลางวันและกลางคืนอาจ

แตกตางกัน 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  ดาวบนทองฟา 

คําสําคัญ  โลก (Earth) 

กิจกรรมท่ี 1.1  มองเห็นดาวอะไรบางบนทองฟา 

กิจกรรมท่ี 1.2 กลางวันดาวหายไปไหน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน     ป.1 เลม 2   หนา 47-51   

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2  หนา 53-67 

 

 

 

 

  

   บทที่ 2 ทองฟาและดาว 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1.1 1.2 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใชจํานวน   

S4 การจําแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล   

S7 การพยากรณ   

S8 การลงความเห็นจากขอมูล   

S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป   

S14 การสรางแบบจําลอง   

 ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21   

C1 การสรางสรรค   

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ   

C3 การแกปญหา   

C4 การสื่อสาร   

C5 ความรวมมือ   

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 ครูฟงการสนทนาอภิปรายของนักเรียนอยางตอเนื่อง พรอมบันทึกแนวคิดของนักเรียนไว เพ่ือนําไปใชในการจัดการ

เรียนรูใหสามารถแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนและตอยอดแนวคิดท่ีถูกตอง 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกตอง 

ดาวและดวงจันทรจะปรากฏใหเห็นในเวลากลางคืนเทานั้น เราสามารถมองเห็นดาวและดวงจันทรไดในเวลากลางวัน ในชวง

ท่ีแสงจากดวงอาทิตยยังไมสวางมากจนกลบแสงของดาวและ  

ดวงจันทร 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเรื่องดาวบนทองฟา โดยใหนักเรียนดู     

วีดิทัศน “What’s in the Sky” จาก https://www.youtube.com/ 

watch?v=bNsXGB3Sp94 จากนั้นรวมกันอภิปรายโดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้  

1.1 นักเรียนเคยสังเกตทองฟาหรือไม (นักเรียนอาจตอบวาเคยหรือไมเคยก็

ได แตสวนใหญนักเรียนควรตอบวาเคย) 

1.2 ทองฟาท่ีนักเรียนเคยสังเกตเหมือนหรือแตกตางจากในวีดิทัศนหรือไม 

อยางไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง เชน ทองฟาท่ีเคย

สังเกตแตกตางจากในวีดิทัศน โดยทองฟาท่ีเคยสังเกตไมไดเห็นดาวบน

ทองฟาในเวลากลางวันมากเทาในวีดิทัศน) 

1.3  บนทองฟามีอะไรบาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ (นักเรียนตอบได

ตามความเขาใจของตนเอง เชน รุง ดวงอาทิตย เมฆ ดาว ดวงจันทร)  

1.4 สิ่งใดเปนดาวบาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง โดยครูอาจ

ใหตัวแทนนักเรียนออกมาวาดรูปสิ่งท่ีคิดวาเปนดาว) 

2.  ครูชักชวนนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับทองฟาและดาว โดยใหนักเรียนอาน

หนังสือเรียนหนวยท่ี 4 บทท่ี 2 ซ่ึงเริ่มจากการอานช่ือบทและจุดประสงค

การเรียนรูประจําบท จากนั้นครูใชคําถาม ดังนี้ 

2.1 เม่ือจบบทเรียนนักเรียนจะสามารถทําอะไรไดบาง  

 1) บอกสิ่งท่ีเปนดาว 

 2) บอกชื่อดาวท่ีมองเห็นบนทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืน 

 3) อธิบายสาเหตุในการมองเห็นดาวในเวลากลางวันและกลางคืน 

https://www.youtube.com/
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3. นักเรียนเปดหนังสือเรียน หนา 48 อานช่ือบท และอานแนวคิดสําคัญ 

จากนั้นครูใชคําถามในการอภิปรายวา ในบทนี้จะเรียนเรื่องอะไรบาง (ในบท

นี้จะไดเรียนเรื่องดาวท่ีมองเห็นบนทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืน)  

4. ครูใหนักเรียนสังเกตรูปในหนังสือเรียน หนา 48 จากนั้นอานเนื้อเรื่อง แลวถาม

คําถามดังตอไปนี้ 

4.1 ทองฟาในรูปเปนเวลาใด เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบไดตามความ

เขาใจ เชน ทองฟาในรูปเปนเวลาเชามืดหรือทองฟาเวลาพลบคํ่า 

เพราะสังเกตเห็นแสงจากดวงอาทิตยท่ีบริเวณขอบฟา โดยครูไมตอง

เฉลยคําตอบท่ีถูกตอง) 

4.2 มองเห็นอะไรบนทองฟาบาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของ

ตนเอง เชน มองเห็นดวงจันทร ดาว และแสงจากดวงอาทิตยท่ีขอบ

ฟา) 

4.3 สิ่งท่ีมองเห็นอะไรท่ีเปนดาว (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของ

ตนเอง) 

5. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามในสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 53 และใหนักเรียนอาน ช่ือหนวย ช่ือบท  

6. ครูใหนักเรียนอานคําถามและตรวจสอบวานักเรียนเขาใจคําถามแตละขอ จน

แนใจวานักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง จึงใหนักเรียนตอบคําถามตาม

ความเขาใจของตนเอง โดยแตละคนอาจตอบแตกตางกันได และจะตอบถูก

หรือผิดก็ได   

7. ครูเดินสํารวจและสังเกตการตอบคําถามของนักเรียน เพ่ือตรวจสอบวา

นักเรียนมีแนวคิดเก่ียวกับดาวบนทองฟาและสาเหตุการมองไมเห็นดาว

สวนใหญบนทองฟาอยางไรบาง ครูอาจสุมนักเรียนตอบคําถามแตละขอ

โดยยังไมตองเฉลยคําตอบใหนักเรียน แตจะใหนักเรียนยอนกลับมา

ตรวจสอบคําตอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แลว ท้ังนี้ครูอาจบันทึกแนวคิด

คลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน เพ่ือนํามาออกแบบการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขแนวคิดใหถูกตอง 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไปจะไดทํากิจกรรมท่ี 1.1 

มองเห็นดาวอะไรบางบนทองฟา นักเรียน

จะไดสังเกตทองฟาเวลากลางคืน ซ่ึงไม

สามารถทําในชั่ว โมงเรียนได  ครูควร

มอบหมายใหนักเรียนทํากิจกรรมมา

ลวงหนาและแนะนําใหนักเรียนสังเกต

ทองฟาเวลากลางคืนรวมกับผูปกครอง

แลววาดรูป   สิ่งท่ีสังเกตเห็นบนทองฟา

ลงในกระดาษหรือแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 56 

 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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 เรื่องที่ 1 ดาวบนทองฟา     
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดสังเกตและเรียนรูเก่ียวกับ

ดาวบนทองฟา รวมท้ังสาเหตุการมองไมเห็นดาวสวน

ใหญบนทองฟาเวลากลางวัน โดยการสังเกตและ

อภิปราย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.  สังเกตและบรรยายลักษณะของโลก 

2. สังเกตและบอกสิ่งท่ีพบบนทองฟาในเวลากลางวัน

และกลางคืน 

3.  สังเกตและอธิบายสาเหตุท่ีมองไมเห็นดาวสวนใหญบน

ทองฟาในเวลากลางวัน 

เวลา  7 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

ดินสอสี กระดาษแข็งขนาด A4 หลอดไฟฟา ไฟฉาย

กระบอกใหญ  ไฟฉายกระบอกเล็ก วัตถุอ่ืน ๆ เชน ไม

ไอศกรีม เชือก ไหมพรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน         ป.1 เลม 2  หนา 50-57 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.1 เลม 2  หนา 55-64 
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (20 นาที) 

 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับดาวบนทองฟา โดยครูอาจให

นักเรียนวาดรูปสิ่งท่ีนักเรียนคิดวาเปนดาวลงบนกระดาษท่ีครูแจกให

และรวมกันอภิปราย โดยใชคําถาม ดังนี้ 

1.1 นักเรียนคิดวาดาวมีลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ

ของตนเอง เชน ดาวมีลักษณะเปนแฉก ๆ ระยิบระยับบนทองฟา หรือ 

ดาวมีรูปรางกลม สองแสงอยูบนทองฟา) 

1.2 ดาวท่ีนักเรียนวาดมีอะไรบาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของ

ตนเอง เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว) 

1.3 นอกจากดาวท่ีนักเรียนวาดมีดาวดวงอ่ืนอีกหรือไม อะไรบาง (นักเรียน

อาจตอบวามีหรือไมมีก็ได เชน มีดาวดวงอ่ืนอีก ก็คือ ดวงอาทิตย และ

ดาวอีกหลายดวง) 

1.4 เราจะมองเห็นดาวแตละดวงในเวลาใดไดบาง (นักเรียนตอบไดตาม

ความเขาใจของตนเอง เชน เราจะมองเห็นดวงอาทิตยไดในเวลา

กลางวัน แตเราสามารถมองเห็นดวงจันทรและดาวไดในเวลากลางคืน) 

2. ครูชักชวนใหนักเรียนไปศึกษาเรื่องดาวบนทองฟา โดยอาจใชคําถามวา 

อยากรูหรือไมวา บนทองฟามีอะไรบางท่ีเปนดาวและดาวมีลักษณะอยางไร 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (30 นาที) 

3. ครูใหนักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือเรียน หนา 

50 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาคําตอบ ครูบันทึกคําตอบของ

นักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบหลังการอานเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถานักเรียน

ยังอานไมได ครูสอนการอานและอาจใหนักเรียนอธิบายความหมายตาม

ความเขาใจ จากนั้นครูชักชวนนักเรียนไปหาคําตอบหลังจากการอาน

เนื้อเรื่อง 

5. ครู ใหนัก เรียนอ านเนื้ อ เรื่ องโดยฝกวิ ธีการอ าน ท่ี เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน แลวตรวจสอบความเขาใจโดยใชแนวคําถาม 

ดังนี้ 

5.1 โลกของเราเปนดาวหรือไม (โลกเปนดาว) 

5.2 โลกมีลักษณะเปนอยางไร (ลักษณะคลายผลสมหรือคลายทรง

กลม) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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5.3 นอกจากโลกแลว นักเรียนรูจักดาวอะไรอีกบาง (นักเรียนตอบได

ตามความเขาใจของตนเอง เชน นักเรียนรูจัก ดวงอาทิตย ดวง

จันทร และดาวอังคาร) 

5.4  ดาวเหลานี้อยูท่ีใด (อยูนอกโลก ซ่ึงสามารถมองเห็นไดบนทองฟา) 

 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 

 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวา โลกเปนดาวดวง

หนึ่งท่ีมีลักษณะคลายทรงกลม และเม่ือมองออกไปบนทองฟาจะเห็น

ดาวดวงอ่ืน ๆ 

7.  นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 55  

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน    

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน 

9. นักเรียนฝกทักษะการเขียนในเขียนเปนในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 55 

โดยขณะฝกเขียนอาจใหนักเรียนฝกสะกดคําไปดวย 

10. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน ดังนี้ 

10.1  เราจะมองเห็นดาวบนทองฟาในเวลาใดบาง 

10.2 ชวงเวลาใดท่ีมีโอกาสมองเห็นดาวนอยท่ีสุด 

ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบแต

ชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบจากการทํากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้ งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมท่ี 1.1 มองเห็นดาวอะไรบาง

บนทองฟา โดยการสรางแบบจําลอง 

ครูเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. ครูเตรียมกระดาษแข็งขนาด 

A4 ไว เทาจํานวนนักเรียนหรือเกิน

เล็กนอยและเตรียมอุปกรณพ้ืนฐาน

สําหรับตกแตงชิ้นงาน เชน กรรไกร ไม

บรรทัด ไมไอศกรีม ไหมพรม หลอด

พลาสติกและอ่ืน ๆ 

2. ครูใหนักเรียนเตรียมอุปกรณ

ตกแตง เชน ดินสอสี  
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โลก 

โลก 

คลายผลสมหรือ

คลายทรงกลม 
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กิจกรรมที่ 1.1 มองเห็นดาวอะไรบางบนทองฟา 
 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตทองฟาเวลากลางวัน

และกลางคืนและอานใบความรู เพ่ือออกแบบและสราง

แบบจําลองดาวท่ีมองเห็นบนทองฟา 

เวลา  3  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

    รวบรวมขอมูลและสรางแบบจําลองแสดงดาวท่ี

มองเห็นบนทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืน 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. กระดาษแข็งขนาด A4 1 แผน 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1.  ดินสอสี 1 กลอง 

2.  วัสดุหรือวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนจะนํามาใชสราง

แบบจําลองของตนเอง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

S14 การสรางแบบจําลอง 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

C3 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน    ป.1 เลม 2 หนา 51-53 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.1 เลม 2 หนา 56-59   
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูถามคําถามเพ่ือตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับทองฟา

และดาว ดังนี้ 

1.1 นักเรียนรู จั กทองฟาหรือไม  ทองฟ ามีลักษณะอยางไร 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง เชน รูจัก โดย

ทองฟามีลักษณะคลายครึ่งทรงกลมท่ีครอบตัวเราอยู) 

 1.2 ทองฟามีอยูทุกท่ีหรือไม (มีอยูทุกท่ีบนโลก) 

 1.3 ทองฟาขณะนี้เปนเวลากลางวันหรือกลางคืน (เวลากลางวัน) 

 1.4  ทองฟาเวลากลางวันตางจากทองฟาเวลากลางคืนอยางไร 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง เชน ทองฟาเวลา

กลางวันจะสวางมาก สวนในเวลากลางคืนจะมืดกวาเวลา

กลางวันและมองเห็นดาวเปนจุดเล็ก ๆ บนทองฟา) 

 1.5 ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟา มีลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบได

ตามความเขาใจของตนเอง เชน ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟามี

รูปรางคลายวงกลมบางดวงเปนจุดสวาง สองแสงระยิบระยับ)  

2. ครูกระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 1.1 โดยชักชวนนักเรียนวา ถา

อยากรูวามองเห็นดาวอะไรบางบนทองฟา เราจะหาคําตอบไดโดย

การสังเกตทองฟา 

3. ครูใหนักเรียนเปดหนังสือเรียนหนา 51 อานช่ือกิจกรรมมองเห็น

ดาวอะไรบางบนทองฟา และทําเปนคิดเปน โดยรวมกันอภิปราย   

ทีละประเด็นเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับ

จุดประสงคในการทํากิจกรรมโดยใชคําถาม ดังนี้ 

 3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟา) 

 3.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สังเกต รวบรวมขอมูล

และสรางแบบจําลอง) 

 3.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (ระบุดาวท่ีมองเห็นบน

ทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืน) 

จากนั้นใหนักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมลงในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 56 และอานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม โดยครูยังไม

แจกวัสดุอุปกรณใหนักเรียน แตนํามาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง 

4. นักเรียนอานทําอยางไรทีละขอแลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมตามความเขาใจ โดยครูอาจชวยเขียนสรุป

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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สั้น ๆ ลงบนกระดาน ซ่ึงครูอาจใชคําถามเปนแนวทางในการ

อภิปรายสรุปการทํากิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 4.1 นักเรียนตองสังเกตอะไรบาง (สังเกตทองฟาในเวลากลางวัน

และกลางคืน) 

 4.2 นักเรียนตองบันทึกอะไรบาง (สิ่งท่ีพบบนทองฟาในเวลา

กลางวันและกลางคืน) 

 4.3 เราสามารถสังเกตทองฟาเวลากลางวันดวยตาเปลาไดหรือไม 

(สังเกตได แตตองไมมองดวงอาทิตยโดยตรงเพราะจะทําใหเกิด

อันตรายกับสายตาจนอาจถึงข้ันพิการหรือตาบอดได) 

 4.4 นักเรียนจะสังเกตทองฟาอยางไร (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจ แตครูตองใหวิธีการสังเกตท่ีถูกตองและปลอดภัยแก

นักเรียนโดยครูฝกนักเรียนใหสังเกตทองฟาในเวลากลางวัน

โดยหามดูดวงอาทิตยดวยตาเปลาอยางเด็ดขาดซ่ึงในการฝก

ครูจะใชไฟฉายแทนดวงอาทิตยแลวหาวัตถุมาบังแสงทําให

เกิดเงาบนผนังหองหรือบนพ้ืน อธิบายใหนักเรียนเห็นวา เงา

ท่ีเกิดจะอยูดานตรงกันขามกับไฟฉายซ่ึงแทนดวงอาทิตย

เสมอ ทําซํ้าจนนักเรียนเขาใจแลวอธิบายเชื่อมโยงวานักเรียน

สามารถสังเกตวามีดวงอาทิตยอยูบนทองฟาดานใดไดโดยดู

จากเงาของเราหรือเงาของสิ่งตาง ๆ ซ่ึงจะอยูดานตรงกันขาม

กับดวงอาทิตยเสมอเม่ือนักเรียนเขาใจแลว ครูจึงพานักเรียน

ออกไปฝกสังเกตทองฟาเวลากลางวันโดยควบคุมดูแล

นักเรียนอยางใกลชิด และใหนักเรียนบันทึกผล 

จากนั้น ครูใหนักเรียนชักชวนผูปกครองสังเกตทองฟาเวลา

กลางคืน และบันทึกผล ถาผลการสังเกตทองฟาของนักเรียนไม

พบดวงจันทรในเวลากลางวัน ครูควรพานักเรียนสังเกตดวง

จันทรตอนเชาท่ีโรงเรียนบางวันในชวงเวลาขางแรม หรือสังเกต

ดวงจันทรตอนเย็นบางวันในชวงเวลาขางข้ึน โดยใชปฏิทินดู

ดวงจันทรของกรมอุทกศาสตรกําหนดวันท่ีนักเรียนจะสามารถ

มองเห็นดวงจันทรไดในเวลากลางวัน 

 4.5 เม่ือสังเกตทองฟาแลว ตองทําอะไรตอ (บันทึกลงในแบบ

บันทึกกิจกรรม) 

 ครูอาจตรวจสอบความเขาใจในการบันทึกผลการสังเกตโดยการ

สุมนักเรียน 1-2 คน ออกมาสาธิตการบันทึกผล 
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 4.6 หลังอานใบความรู นักเรียนตองทําอะไรบาง (อภิปรายวา   

สิ่ งใดเปนดาวบาง จากผลการสังเกตทองฟาและอาน         

ใบความรู จากนั้นบันทึกผล) 

 4.7 นักเรียนสามารถสรางแบบจําลองทองฟาเวลากลางวันและ

กลางคืนไดอยางไร (นํากระดาษแข็งขนาด A4 มาตัดเปนรูป

วงกลมแลวพับครึ่ง จากนั้นออกแบบ สรางและนําเสนอ

แบบจําลองในรูปแบบตาง ๆ เชน พัด โมบาย) 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว นักเรียนจะได

ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

 5.1 สังเกตและบันทึกสิ่งท่ีมองเห็นบนทองฟาเวลากลางวันและ

กลางคืน (S1) 

 5.2 อานใบความรู และรวมกันอภิปรายและลงความเห็นวาสิ่งใดเปน

ดาว (S8) (C2, C4, C5) 

 5.3 สรางแบบจําลองทองฟาเวลากลางวันและกลางคืน และ

ออกแบบรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ (S14) 

 5.4 จัดแสดงแบบจําลองพรอมระบุดาวท่ีมองเห็นบนทองฟาในเวลา

กลางวันและกลางคืน (C4) 

  ขณะท่ีนักเรียนกําลังออกแบบและสรางแบบจําลอง ครูอาจเดิน

สังเกตแนวคิดของนักเรียนและชวยดูแลความปลอดภัยหากนักเรียน

ใชวัสดุอุปกรณท่ีมีคมในการสรางแบบจําลอง  

6. ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมแลกเปลี่ยนกันดูแบบจําลอง แลว

เลือกแบบจําลองและตัวแทนของกลุมออกมานําเสนอหนาชั้น

เรียน จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสิ่งท่ีไดจากกิจกรรม

โดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้ 

 6.1  แบบจําลองของแตละกลุมเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร 

(คําตอบข้ึนอยูกับผลการทํากิจกรรม) 

 6.2 เม่ือสังเกตทองฟาเวลากลางวันสังเกตเห็นอะไรบาง (นักเรียน

ตอบไดตามความเปนจริง เชน เม่ือสังเกตทองฟาเวลา

กลางวันจะมองเห็นนก เครื่องบิน เมฆ ดวงอาทิตย และ   

บางวันอาจมองเห็นดวงจันทร) 

 6.3 เม่ือสังเกตทองฟาเวลากลางคืนจะสังเกตเห็นอะไรบาง 

(นักเรียนตอบไดตามความเปนจริง เชน เม่ือสังเกตทองฟาเวลา

กลางคืนจะมองเห็นนก เครื่องบิน เมฆ ดวงจันทร และดาว) 

ในการตรวจสอบความรู ครูเพียง

รับฟงเหตุผลของนักเรียนเปนสําคัญ 

และยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ ให กับ

นักเรียน แตชักชวนนักเรียน ไปหา

คําตอบท่ีถูกตองจากการอานเนื้อเรื่อง

และกิจกรรมตาง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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 6.4 สิ่งท่ีสังเกตเห็นบนทองฟามีอะไรบางท่ีเปนดาว (ดวงอาทิตย 

ดวงจันทร และดาว) (S8) 

 6.5 ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟามีลักษณะอยางไร (บางดวงคลาย

วงกลม บางดวงเปนจุดสวาง) 

 6.6 จากใบความรู ดาวมีลักษณะอยางไร (คลายทรงกลม) 

 6.7 นักเรียนรูหรือไมวาวงกลมกับทรงกลมแตกตางกันอยางไร 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง ครูอธิบาย

เพ่ิมเติมโดยนําวัตถุท่ีมีลักษณะเปนทรงกลมและวงกลมท่ีมี

ขนาดเสนผานศูนยกลางใกลเคียงกันมาใหนักเรียนสังเกต

หรือยกตัวอยางวัตถุท่ีเปนทรงกลม เชน ลูกบอล สวนวงกลม

ครูอาจวาดวงกลมลงบนกระดาน จากนั้น ครูนําลูกบอล ซ่ึงมี

ลักษณะเปนทรงกลมมาใหนักเรียนสังเกต หลังจากนักเรียน

สังเกตลูกบอลแลวครูคอย ๆ เคลื่อนลูกบอลใหออกหางจาก

นักเรียนมากข้ึน แลวใหนักเรียนสังเกตลูกบอลอีกครั้ง ซ่ึงเม่ือ

เคลื่อนลูกบอลออกหางจากนักเรียนดวยระยะทางท่ีมากพอ

นักเรียนจะมองเห็นลูกบอลลูกเดิมมีลักษณะคลายวงกลม 

ดังนั้น ในใบความรูท่ีเขียนวาดาวมีลักษณะคลายทรงกลม 

เพราะเปนรูปทรงของดาวท่ีอยู ในอวกาศ แตดาวท่ีเรา

มองเห็นบนทองฟา เปนดาวท่ีอยูไกลจากโลกมากจึงทําใหเรา

เห็นดาวเหลานั้นเปนวงกลม) 

7. ครูและนักเรียนรวมกันเชื่อมโยงสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมเพ่ือลง

ความเห็นวาเม่ือสังเกตทองฟาจะพบดาว โดยดาวมีลักษณะคลาย

วงกลม ดาว ท่ีมองเห็นบนทองฟา ในเวลากลางวัน ไดแก                  

ดวงอาทิตย และบางเวลาในบางวันอาจมองเห็นดวงจันทรและ

ดาวบางดวง สวนดาวท่ีมองเห็นบนทองฟาในเวลากลางคืน ไดแก 

ดวงจันทรและดาวตาง ๆ 

8. ครูใหนักเรียนใชแอพพลิเคชั่นสําหรับการสังเกตภาพเสมือนจริง (AR) 

ของดาว ในหนังสือเรียน หนา 56 เพ่ือเนนย้ําวาดาวมีลักษณะคลาย

ทรงกลม 

9. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือคําตอบใน ฉันรูอะไร ถานักเรียนตอบ

ไมไดครูอาจใชคําถามเพ่ิมเติมกระตุนการอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบท่ี

ถูกตอง 



143       คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 โลกและทองฟาของเรา     

 

10.ครูใหนักเรียนสรุปสิ่ง ท่ีไดเรียนรู ในกิจกรรมนี้  จากนั้นครูให

นักเรียนอานส่ิงท่ีไดเรียนรูและเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

11.ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยในอยากรู

อีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอคําถามของ

ตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับ

คําถามท่ีนําเสนอ 

12.ครูนําอภิปรายใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและใน

ข้ันตอนใดบาง และใหบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรม

ท่ี 1.2 กลางวันดาวหายไปไหน โดยสราง

แบบจําลอง ครูเตรียมการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. หลอดไฟฟาท่ีใหแสงสวางมาก 

2. สถานท่ีสําหรับทําหองมืด  

3. ครูใหนักเรียนทุกคนเตรียมไฟฉาย

ของตนเองมาเพ่ือทํากิจกรรม 

กอนทํา กิจกรรมครูควรนํ า ไฟฉาย

กระบอกใหญและไฟฉายกระบอกเล็กฉาย

ลงไปบนเพดานกอนท่ีจะทํากิจกรรมจริงวา

แสงจากไฟฉายตกกระทบลงบนเพดาน

หรือไม เนื่องจากแสงจากไฟฉายบางดวง

อาจสองไปไมถึงบนเพดาน 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.1 เลม 2  |  หนวยท่ี 4 โลกและทองฟาของเรา       144 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

สรางแบบจําลอง 

กลางวัน กลางคืน 

คลายวงกลม ทองฟา 

ดวงอาทิตย 

ดวงจันทร และดาว 

ดวงจันทร 

และดาว 
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คลายวงกลม  

 

 

 

  
 

ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว 

 

 

 

 

 
 

  
 

ดวงอาทิตย  

ดวงจันทร และดาว 
 

ดวงจันทร 

และดาว 
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 วงกลม 

ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาว 

แตกตางกัน 

  ดวงอาทิตย 

  ดวงจันทร                      ดาว 

   ดวงจันทร 

 

 

 

 

 

วงกลม 

กลางวัน กลางคืน 
 

แตกตางกัน 
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 คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.1 มองเห็นดาวอะไรบางบนทองฟา 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต 

 

บอกสิ่ ง ท่ีสั งเกตเห็นบน

ทองฟาในเวลากลางวันและ

กลางคืนในชวงเวลาและ

สถานท่ีท่ีนักเรียนสังเกต 

เ ช น  เ ว ล า ก ล า ง วั น

สังเกตเห็น ดวงอาทิตย ดวง

จันทร เมฆ นก เครื่องบิน 

แ ล ะ เ ว ล า ก ล า ง คื น

สังเกตเห็นดาว ดวงจันทร 

เมฆ เครื่องบิน 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของสิ่ ง ท่ี

มองเห็นบนทองฟาในเวลา

กลางวันและเวลากลางคืน

ในชวงเวลาและสถานท่ีท่ี

นั ก เ รี ยนสั ง เกต ได อย า ง

ถูกตองและครบถวน 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของสิ่งท่ี

มองเห็นบนทองฟาในเวลา

กลางวันและเวลากลางคืน

ในชวงเวลาและสถานท่ีท่ี

นักเรียนสัง เกตไดอยาง

ถูกตองแตไมครบถวน 

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ของสิ่ ง ท่ี มอง เห็ นบน

ทองฟาในเวลากลางวัน

และเวลากลาง คืนใน

ชวงเวลาและสถานท่ีท่ี

นักเรียนสังเกตไดอยาง

ถูกตอง 

S8 ก า ร ล ง

ความ เ ห็น

จากขอมูล  

แสดงความคิดเห็นวาสิ่งท่ี

มองเห็นบนทองฟาสิ่งใด

เปนดาว เชน ดาวดวง

อาทิตย ดวงจันทร เปน

ดาวเพราะมีรูปรางคลาย

วงกลมสวางอยูบนทองฟา

แตเมฆไมใชดาวเพราะมี

รูปรางไมคงท่ี 

บอกไดวาสิ่งใดเปนดาวจาก

ขอมูลและประสบการณเดิม

ไดอยางถูกตองและมีเหตุผล  

บอกไดว าสิ่ งใดเปนดาว

จ า ก ข อ มู ล แ ล ะ

ประสบการณเดิมไดอยาง

ถู กต อ งแต ไ ม มี เ ห ตุ ผ ล

สนับสนุนคําตอบ 

บอกไดวาสิ่งใดเปนดาว

จ า ก ข อ มู ล แ ล ะ

ประสบการณเดิมไดไม

ถูกตอง 

S14 ก า ร ส ร า ง

แบบจําลอง 

สร างแบบจํ าลองดาว ท่ี

มองเห็นบนทองฟาเวลา

กลางวันและกลางคืน โดย

ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟา

เวลากลางวัน ไดแก ดวง

อาทิตย ดวงจันทร สวนดาว

ท่ีมองเห็นบนทองฟาเวลา

กลางคืน ไดแก ดวงจันทร 

ดาว 

สามารถสรางแบบจําลองดาว

ท่ีมองเห็นบนทองฟาเวลา

กลางวันและกลางคืน โดยดาว

ท่ีมองเห็นบนทองฟาเวลา

กลางวัน ไดแก ดวงอาทิตย 

ดวงจันทร สวนดาวท่ีมองเห็น

บนท องฟ าเวลากลางคืน 

ไดแก ดวงจันทร ดาว ไดอยาง

ถูกตองและครบถวน 

สามารถสรางแบบจําลองดาว

ท่ีมองเห็นบนทองฟาเวลา

กลางวันและกลางคืน โดย

ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟา

เวลากลางวัน ไดแก  ดวง

อาทิตย ดวงจันทร สวนดาว

ท่ีมองเห็นบนทองฟาเวลา

กลางคืน ไดแก ดวงจันทร 

ดาวไดอยางถูกตองแตไม

ครบถวน 

ไ ม ส า ม า ร ถ ส ร า ง

แบบจําลองดาวท่ีมองเห็น

บนทองฟาเวลากลางวัน

และกลางคืน โดยดาวท่ี

มองเห็นบนทองฟาเวลา

กลางวัน ไดแก ดวงอาทิตย 

ดวงจั นทร  ส วนดาวท่ี

มองเห็นบนทองฟาเวลา

กลางคืน ไดแก ดวงจันทร 

ดาว 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

บอก เหตุ ผ ลและ

ตัดสินใจเลือกวาสิ่ง

ใด เป นดาวสิ่ ง ใ ด

ไมใชดาว 

สามารถบอกเหตุผลและ

ตัดสินใจเลือกวาสิ่งใดเปน

ดาวสิ่งใดไมใชดาวไดดวย

ตนเอง 

สามารถบอกเหตุผลและ

ตัดสินใจเลือกวาสิ่ ง ใด

เปนดาวสิ่งใดไมใชดาวได

โดยตองอาศัยการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถบอกเหตุผล

และตัดสินใจเลือกวาสิ่งใด

เปนดาวสิ่งใดไมใชดาวได

แมว าจะได รับ คําชี้ แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

C4 การส่ือสาร  นําเสนอวาสิ่งใดเปน

ด า ว ไ ด อ ย า ง มี

เหตุผลและนําเสนอ

แบบจําลองดาวบน

ทองฟา 

แสดงความคิดเห็นและ

นํ า เ ส น อ แ บ บ จํ า ล อ ง

ทองฟาเวลากลางวันและ

กลางคืนไดถูกตอง 

แสดงความคิดเห็นและ

นํ า เ ส นอ แ บ บจํ า ล อ ง

ทองฟาเวลากลางวันและ

กลางคืนไดไมถูกตอง 

ไมสามารถใหเหตุผลวาสิ่ง

ใ ด เ ป น ด า ว แ ล ะ ส ร า ง

แบบจําลองไดไมถูกตอง 

C5 ความรวมมือ การมีส วนร วมใน

การทํากิจกรรม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง

ส ร า ง ส ร รค ใ น กา ร ทํ า

กิจกรรมเก่ียวกับดาวท่ี

มองเห็นบนทองฟา และ

การนําเสนอหรือจัดแสดง

แ บ บ จํ า ล อ ง  ร ว ม ท้ั ง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง

ส ร า งส ร รค ใ นการ ทํ า

กิจกรรมเก่ียวกับดาวท่ี

มองเห็นบนทองฟา และ

การนําเสนอหรือจัดแสดง

แบบจําลอง แตไมยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนอยางสรางสรรคใน

การทํากิจกรรมเก่ียวกับ

ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟา 

และการนําเสนอหรือจัด

แสดงแบบจําลอง และไม

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 
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ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู 

 วิธีการสังเกตดวงอาทิตยอยางปลอดภัย 

        1. มองดูดวยตาเปลาผานแผนกรองแสงอาทิตย (Solar 

Filter) แผนกรองแสงจะกรองพลังงานของแสงอาทิตยออกไปมากกวา 

99% แสงท่ีเหลือจึงไมสามารถทําอันตราย แกดวงตาได แผนกรอง

แสงอาทิตยท่ีนํามาใช ควรเปนแผนกรองแสงท่ีมีคุณภาพ และถูกสราง 

ข้ึนเพ่ือกรองแสงอาทิตยโดยเฉพาะ ไดแก แผนไมลาร กระจกเคลือบ

โลหะเปนตน  

 

 

 

  2. มองผานกลองโทรทรรศนท่ีติดตั้งแผนกรองแสงอาทิตย การดูดวงอาทิตยผานกลอง

โทรทรรศนจะชวยใหเห็นรายละเอียดของพ้ืนผิวบนดวงอาทิตย เชน จุดดับบนดวงอาทิตย โดยจะตองมี

การติดฟลเตอรท่ีมีคุณภาพไวท่ีหนากลอง เพ่ือกรองแสงอาทิตยไมใหเขาสูกลองโทรทรรศนมากเกินไป 

3. วิธีโปรเจคช่ัน ทําไดโดยใชกลองโทรทรรศนรับแสงอาทิตย 

แลวตั้งฉากรับภาพท่ีออกมาจากเลนสตา วิธีนี้ชวยใหสามารถดูดวง

อาทิตย ผานกลองโทรทรรศนไดทีละหลายๆ คนไมเสียเวลา 

ขอระวังในการดูดวงอาทิตย 

         1. การจองดูดวงอาทิตยดวยตาเปลา จะทําใหตาบอดในระยะยาว 

         2. การดูดวงอาทิตยผานกลองโทรทรรศนโดยปราศจากแผนกรองแสงอาทิตย จะทําใหตาบอด

ในทันที 

         3. การจัดกิจกรรมดูดวงอาทิตย จะตองมีผูมีความรูกํากับอยูตลอดเวลา 

โครงการการเรียนรูในเรื่องวิทยาศาสตร โลกและดาราศาสตร ภายใตความรวมมือระหวาง LESA 

โครงการวิจัยโดยหอดูดาวเกิดแกว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวิชาการดอทคอม 

  

 

http://203.114.105.84/virtual/lesa/index1.htm
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กิจกรรมที่ 1.2 กลางวันดาวหายไปไหน 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสรางแบบจําลองและ

อธิบายสาเหตุการมองไมเห็นดาวสวนใหญบนทองฟาใน

เวลากลางวัน 

เวลา  3  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ทํากิจกรรมนี้เพ่ือสรางแบบจําลองและอธิบายสาเหตุ

ท่ีมองไมเห็นดาวสวนใหญบนทองฟาในเวลากลางวัน 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. หลอดไฟฟา 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

 1. ไฟฉายกระบอกใหญ 1 กระบอก/หอง 

 2. ไฟฉายกระบอกเล็ก 1 กระบอก/คน 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1   การสังเกต  

S7   การพยากรณ 

S8   การลงความเห็นจากขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน    ป.1 เลม 2    หนา 54-56 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.1 เลม 2  หนา 60-64 

 

S14  การสรางแบบจําลอง 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C1   การสรางสรรค 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับดาวบนทองฟาของนักเรียน 

ดังนี้ 

 1.1 ดาวอะไรท่ีสามารถมองเห็นไดในเวลากลางวัน เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบ

ไดตามความเขาใจของตนเอง) 

 1.2 เคยเห็นดาวดวงอ่ืนในเวลากลางวันหรือไม ดาวอะไร และเคยเห็นเวลาใด 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจของตนเอง) 

2. ครูชักชวนใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 1.2 โดยใชคําถามวา อยากรูหรือไมวาเพราะ

เหตุใดเราจึงไมเห็นดาวดวงอ่ืนในเวลากลางวัน 

3. ครูใหนักเรียนเปดหนังสือเรียนหนา 54 อานช่ือกิจกรรมกลางวันดาวหายไปไหน 

และทําเปนคิดเปน โดยรวมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

เก่ียวกับจุดประสงคในการทํากิจกรรมโดยใชคําถาม ดังนี้ 

 3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (สาเหตุท่ีมองไมเห็นดาวสวนใหญ

บนทองฟาในเวลากลางวัน) 

 3.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (สังเกต และสรางแบบจําลอง) 

 3.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายสาเหตุการมองไมเห็นดาวสวน

ใหญบนทองฟาในเวลากลางวัน) 

จากนั้นใหนักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 

60 และอานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม ครูยังไมแจกวัสดุอุปกรณใหนักเรียน แต

ครูนํามาแสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง 

4. นักเรียนอานทําอยางไรทีละขอแลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับข้ันตอนในการ

ทํากิจกรรมตามความเขาใจ โดยครูอาจชวยเขียนสรุปสั้น ๆ บนกระดานซ่ึงครูอาจ

ใชคําถามเปนแนวทางในการอภิปรายสรุปการทํากิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 4.1 นักเรียนใชอะไรแทนทองฟา (เพดานหอง) 

 4.2 นักเรียนใชอะไรแทนดวงอาทิตย ดวงจันทรและดาว (หลอดไฟฟาบน

เพดานหองแทนดวงอาทิตย ไฟฉายกระบอกใหญแทนดวงจันทร และไฟ

ฉายกระบอกเล็กแทนดาว) 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนี้ 
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 4.3 ถาสมมติใหเพดานหองเปนทองฟา หลอดไฟฟาบนเพดานเปนดวงอาทิตย ใน

หองนี้ควรจะตองมีไฟฉายกระบอกใหญ ก่ีกระบอกเพ่ือแทนดวงจันทร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง โดยนักเรียนควรตอบไดวา ใชไฟ

ฉายกระบอกใหญเพียงกระบอกเดียว) 

 4.4 เม่ือตองการจําลองทองฟาเวลากลางคืน จะทําอยางไร (ปดประตู หนาตางและ

ชองท่ีแสงเขา จากนั้นปดหลอดไฟฟา ซ่ึงแทนดวงอาทิตย) 

 4.5 เม่ือตองการจําลองทองฟาเวลากลางวัน จะทําอยางไร (ทําหองใหสวาง โดย

เปดประตู หนาตาง และเปดหลอดไฟฟาบนเพดาน) 

5. หลังจากแนใจวานักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมทุกคนแลว ใหนักเรียนลงมือทํา

กิจกรรม ดังนี้ 

 5.1 รวมกันทําหองใหมืด (C5) 

 5.2 ฉายไฟฉายไปบนเพดาน (S14) 

 5.3 สังเกตการมองเห็นแสงจากไฟฉาย (S1) 

 5.4 ทําหองใหสวาง ขณะท่ีเปดไฟฉายอยู 

 5.5  สังเกตการมองเห็นแสงจากไฟฉาย และบันทึกผล (S1) 

 5.6 พยากรณวาถาฉายไฟฉายไปบริเวณท่ีมีแสงมากข้ึน แสงจากไฟฉายท่ีตกบน

ลงพ้ืนท่ีบริเวณนั้นจะเปนอยางไร (S7) 

 5.7 ตรวจสอบการพยากรณ โดยฉายไฟฉายไปท่ีหลอดไฟฟาหรือพ้ืนหรือผนัง

อาคารกลางแจง สังเกตการมองเห็นแสงไฟฉายอีกครั้งหนึ่ง (S1) 

6. ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุการมองไมเห็น

ดาวสวนใหญบนทองฟา (S8) (C2, C4, C5) โดยครูอาจใชคําถาม ดังนี้ 

 6.1 เม่ือทําหองใหมืดเปรียบไดกับเวลาใด เพราะเหตุใด (กลางคืน เพราะไมมี

แสงสวางจากหลอดไฟฟาหรือจากดวงอาทิตย) 

 6.2 เม่ือทําหองใหมืดและฉายไฟฉายข้ึนไปบนเพดาน การมองเห็นแสงจากไฟ

ฉายแตละกระบอกท่ีตกลงบนเพดานเปนอยางไร (มองเห็นแสงจากไฟฉาย

ไดชัดเจน) 

     ในการตรวจสอบความรู ครูเพียง

รับฟงเหตุผลของนักเรียนเปนสําคัญ 

และยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ ใหกับ

นักเรียน แตชักชวนนักเรียน ไปหา

คําตอบท่ีถูกตองจากการอานเนื้อเรื่อง

และกิจกรรมตาง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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 6.3 แสงสวางของไฟฉายดวงใหญและดวงเล็กเทียบไดกับอะไร ตามลําดับ (แสง

ของดวงจันทรและดาว) 

 6.4 แสงไฟฉายท่ีตกลงบนเพดานขณะท่ีหองมืด เปรียบไดกับเรามองเห็นสิ่งใด

บนทองฟา (ดวงจันทรและดาว) 

 6.5 เม่ือทําใหหองสวางขณะท่ียังคงฉายไฟฉายไปบนเพดาน สังเกตเห็นแสงไฟฉายท่ี

ตกลงบนเพดานเปนอยางไร เพราะเหตุใด (มองเห็นแสงจากไฟฉายท่ีตกลงบน

เพดานไดไมชัดเจน และอาจมองไมเห็นแสงจากไฟฉายบางดวง เพราะมีแสง

สวางจากหลอดไฟฟาท่ีสวางกวากลบแสงไฟฉาย) 

 6.6 การมองไมเห็นดาวสวนใหญบนทองฟาเวลากลางวันเทียบไดกับการฉายแสง

จากไฟฉายตอนหองมืดหรือหองสวาง (หองสวาง) 

 6.7 เพราะเหตุใดเราจึงมองไมเห็นดาวสวนใหญในเวลากลางวัน (แสงจากดวง

อาทิตยสวางมาก จนกลบแสงของดาวเหลานั้น) 

 6.8 ในเวลากลางวันมีดาวตาง ๆ อยูบนทองฟาหรือไม ถามีเพราะเหตุใดจึงมอง

ไมเห็นดาวเหลานั้น (มี แตท่ีมองไมเห็นดาวเหลานั้นเวลากลางวัน เพราะ

แสงจากดวงอาทิตยกลบแสงของดาวเหลานั้น) 

 6.9  เพราะเหตุใดบางวัน เราจะเห็นดวงจันทรเวลาเชาตรูหรือเวลาเย็น (เพราะ

แสงจากดวงอาทิตยตอนเชามืดและตอนเย็นไมสวางมาก จึงกลบแสงของดวง

จันทรและดาวบางดวงไมได) 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวา เรามองเห็นดาวสวนใหญใน

เวลากลางคืนเพราะไมมีแสงจากดวงอาทิตยกลบแสงของดาวเหลานั้น แตตอน

กลางวันมีแสงจากดวงอาทิตยท่ีสวางมาก จึงกลบแสงของดาวเหลานั้นทําใหมอง

ไมเห็นดาวสวนใหญ 

8. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถาม

เพ่ิมเติมกระตุนการอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตอง 

9. ครูใหนักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูใหนักเรียนอานส่ิงท่ีได

เรียนรูและเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 
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10.นักเรียนตั้งคําถามในอยากรูอีกวา จากนั้นครูสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ี

นําเสนอ 

11.ครูนําอภิปรายใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอนใดบาง และใหบันทึกใน

แบบบันทึกกิจกรรม หนา 64 

12.ครูใหนักเรียนใชแอพพลิเคชั่นสําหรับการสังเกตภาพเสมือนจริง (AR) ของดาวท่ี

มองเห็นบนทองฟาและการมองเห็นแสงของดาวบนทองฟาเวลากลางวันกับเวลา

กลางคืน ในหนังสือเรียน หนา 57  

13.ครูอาจชักชวนนักเรียนรวมกันอภิปรายคําถาม ในชวนคิด ในหนังสือเรียนหนา 

56 โดยอาจใหนักเรียนไปสืบคนขอมูลเพ่ือหาคําตอบ 

14.นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 57 ครูนําอภิปราย

เพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครูกระตุนใหนักเรียน

ตอบคําถาม (ถานักเรียนหลงปาแลวมีพลุอยู 1 อัน นักเรียนจะเลือกจุดพลุใน

เวลาใด) โดยครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน เลือ-

กจุดพลุในเวลากลางคืน เพราะไมมีแสงจากดวงอาทิตยมากลบแสงจากพลุ จะทํา

ใหสังเกตแสงจากพลุไดชัดเจน ครูเนนใหนักเรียนตอบคําถามพรอมอธิบายเหตุผล

ประกอบ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

อธิบาย 

ไมเห็น กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

มองเห็นแสงไฟฉายท่ีตกลงบนเพดานไดชัดเจน 

 

 

 
 

 

มองเ ห็นแสงไฟฉายท่ีตกลงบนเพดานบาง

กระบอกไมชัดเจนหรือมองไมเห็น 
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(นักเรียนตอบไดตามความ

เขาใจของตนเอง ซ่ึงนักเรียนจะตอบถูกหรือผิดก็ได  แตครูควรสังเกต

คําตอบของนักเรียนหากนักเรียนตอบโดยมีแนวคิดคลาดเคล่ือนครูจะ

ไดปรับแกใหเปนแนวคิดท่ีถูกตองในภายหลัง) 

 

 

 

 

ไมชัดเจนหรือมองไมเห็น 
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ชัดเจน 

 

ไมชัดเจน มองไมเห็น 

หลอดไฟฟา ไฟฉาย 

 

 

 

 

 

มองไมเห็น 

ดวงอาทิตย ดวงจันทรและดาว 

มองเห็น 

ดวงอาทิตย ดวงจันทรและดาว 
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เชา 

เย็น แสง ดวงอาทิตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงอาทิตย ดวงจันทร 

ดาว กลางวัน 

ดาว แสง 

ดวงอาทิตย กลบแสง 

ดาว 
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มองไมเห็น 

แสง ดวงอาทิตย 

ดาว 

 

 

 
 

 
 

 

คํ าถามของนัก เรี ยน ท่ีตั้ งตาม

ความอยากรูของตนเอง 

 
 

 

 
 

 
 

 

มองเห็นได หากเวลาท่ีเรามองทองฟาแสงของดวงอาทิตยไมสวางมากจนกลบ

แสงของดาวบางดวงและดวงจันทร เชน ในเวลาเย็นหรือเชามืด 
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แนวการประเมินการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.2 กลางวันดาวหายไปไหน 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S7 การพยากรณ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต 

 

การมองเห็นแสงจากไฟ

ฉาย ขณะท่ีหองมืดและ

สวาง เชน ขณะท่ีหองมืด

เห็ นแส ง ไฟฉาย ท่ี ตก

กระทบลงบนเพดาน

ชัด เจนแตขณะท่ีห อง

สว างมองไม เห็ นหรื อ

มองเห็นไมชัดเจน 

ใ ช ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส เ ก็ บ

รายละเอียดของแสงจากไฟ

ฉ า ย ท่ี ต ก ก ร ะ ท บ ล ง บ น

เพดานไดดวยตนเอง 

ใ ช ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส เ ก็ บ

รายละเอียดของแสงจากไฟ

ฉายท่ีตกกระทบลงบนเพดาน

ไดโดยการชวยเหลือเหลือหรือ

ชี้แนะจากผูอ่ืน 

ไมสามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ของแสงจากไฟฉายท่ี

ต ก ก ร ะ ท บ ล ง บ น

เพดานได 

S7 การพยากรณ พยากรณวา แสงจากไฟ

ฉาย ท่ี ตกบนลง พ้ืนใน

บริ เวณท่ีมีแสงมากข้ึน

เปนอยางไร เชน จะมอง

ไม เห็นแสงจากไฟฉาย

เนื่องจากแสงสวางบริเวณ

นั้นมากจนกลบแสงไฟ

ฉาย 

ใ ช ข อ มู ล ท่ี มี อ ยู ห รื อ

ประสบการณเดิมพยากรณ

วาแสงไฟฉายท่ีตกลงบนพ้ืน

ในบริ เวณท่ีมีแสงมากข้ึน

เปนอยางไรไดถูกตองและมี

เหตุผล 

ใ ช ข อ มู ล ท่ี มี อ ยู ห รื อ

ประสบการณเดิมพยากรณวา

แสงไฟฉายท่ีตกลงบนพ้ืนใน

บริ เวณท่ีมีแสงมากข้ึนเปน

อย า ง ไร ได ถูกตองแตบอก

เหตุผลไมได 

ไมสามารถใชขอมูลท่ีมี

อยูหรือประสบการณ

เดิมพยากรณวาแสงไฟ

ฉายท่ีตกลงบนพ้ืนใน

บริเวณท่ีมีแสงมากข้ึน

จะเปนอยางไร 

S8 ก า ร ล ง

ความ เ ห็น

จากขอมูล  

ลงความคิดเห็นขอมูลวา

ในเวลากลางวันมองไม

เห็นดาวส วนใหญบน

ทองฟา เนื่องจากมีแสง

จากดวงอาทิตยมากลบ

แสงของดาวเหลานั้น 

เ พ่ิ ม เ ติ ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

เ ก่ียวกับขอมูลท่ี มีอยู จาก

ขอมูลและประสบการณเดิม

ไดอยางถูกตองและมีเหตุผล  

เพ่ิมเติมความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอมูลท่ีมีอยูจากขอมูลและ

ประสบการณ เดิมไดอย า ง

ถู ก ต อ ง แ ต ไ ม มี เ ห ตุ ผ ล

สนับสนุนคําตอบ 

เพ่ิมเติมความคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลท่ีมีอยู

จ า ก ข อ มู ล แ ล ะ

ประสบการณเดิมไดไม

ถูกตอง 

S14 ก า ร ส ร า ง

แบบจําลอง 

สรางแบบจําลองทองฟา

เ ว ล า ก ล า ง คื น แ ล ะ

กลางวัน เพ่ือสังเกตการ

มองเห็นแสงของดาว 

ส ร า ง แ บ บ จํ า ล อ ง ก า ร

มองเห็นดาวในเวลากลางวัน

และกลางคืน เ พ่ือแสดง

แนวคิดสําคัญไดดวยตนเอง 

สรางแบบจําลองการมองเห็นดาว

ในเวลากลางวันและกลางคืน เพ่ือ

แสดงแนวคิดสําคัญไดจากการ

อาศัยผูอ่ืนหรือครูชี้แนะ 

สรางแบบจําลองการ

มอง เห็นดาวใน เวลา

กลางวันและกลางคืน 

เพ่ือแสดงแนวคิดสําคัญ

ไมได 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

เลื อกแบบจํ าลอง

ท อ ง ฟ า เ ว ล า

ก ล า ง วั น ห รื อ

กลางคืนมาอธิบาย

สาเหตุการมองไม

เห็นดาวสวนใหญ

บน ท อ ง ฟ า เ ว ล า

กลางวัน 

เลือกแบบจําลองทองฟา

เวลากลางวันหรือกลางคืน

มาอธิบายสาเหตุการมอง

ไม เห็นดาวสวนใหญบน

ทองฟาเวลากลางวันได

ดวยตนเอง 

เลือกแบบจําลองทองฟา

เวลากลางวันหรือกลางคืน

มาอธิบายสาเหตุการมอง

ไมเห็นดาวสวนใหญบน

ทองฟาเวลากลางวันได

โดยการชวยเหลือหรือ

ชี้แนะของผูอ่ืน 

ไ ม ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก

แบบจําลองทองฟาเวลา

กลางวันหรือกลางคืนมา

อธิบายสาเหตุการมองไม

เ ห็ น ด า ว ส ว น ใ ห ญ บ น

ทองฟาเวลากลางวัน 

C4 การส่ือสาร  นําเสนอขอมูลท่ีได

จากแบบจําลอง 

นําเสนอขอมูลท่ีไดจาก

การแบบจําลองทองฟา

เ ว ล า ก ล า ง วั น แ ล ะ

กลางคืนได ถูกตองและ

เขาใจงาย 

นําเสนอขอมูลท่ีไดจาก

การแบบจําลองทองฟา

เ ว ล า ก ล า ง วั น แ ล ะ

กลางคืนไดถูกตองและ

เขาใจยาก 

นําเสนอขอมูล ท่ีไดจาก

การแบบจําลองทองฟา

เวลากลางวันและกลางคืน

ไดไมถูกตอง 

C5 ความรวมมือ การมีส วนร วมใน

การทํากิจกรรม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง

สรางสรรคในการสราง

แบบจําลองทองฟาเวลา

กลางวันและกลาง คืน 

และนําเสนอขอมูลท่ีได

จากแบบจําลอง รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง

สรางสรรคในการสราง

แบบจําลองทองฟาเวลา

กลางวันและกลางคืน 

และนําเสนอขอมูลท่ีได

จากแบบจําลองแต ไม

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

ไมสามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนอยางสรางสรรคใน

ก า ร ส ร า ง แ บบ จํ า ล อ ง

ทองฟาเวลากลางวันและ

กลาง คืน และนํา เสนอ

ขอมูลท่ีไดจากแบบจําลอง 

แ ล ะ ไ ม ย อ ม รั บ ค ว า ม

คิดเห็นของผูอ่ืน 
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กิจกรรมทายบทที ่2 ทองฟาและดาว (1 ช่ัวโมง) 

1. ครูใหนักเรียนวาดรูปหรือเขียนสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 

65 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับแผนภาพใน

หัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 58-59 โดยครูสามารถประเมินการ

เรียนรูของนักเรียนใหไดตามจุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบ

บันทึกกิจกรรม หนา 53-54 อีกครั้ง โดยถาคําตอบของนักเรียนไมถูกตองใหนักเรียน

ขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง หรืออาจแกไขคําตอบดวยปากกาท่ี

มีสีตางจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจนําคําถามในรูปนําบทในหนังสือเรียนหนา 47 

มารวมกันอภิปรายคําตอบกับนักเรียนอีกครั้ง ดังนี้ “มองเห็นอะไรบางบนทองฟา 

สิ่งท่ีมองเห็นบนทองฟาเวลากลางวันและกลางคืนแตกตางกันหรือไม บอกไดหรือวา

สิ่งท่ีเห็นมีอะไรเปนดาว” ครูและนักเรียนรวมกัน  อภิปรายแนวทางการตอบคําถาม 

เชน บนทองฟามองเห็นเมฆ ดวงจันทร ดาว และแสงจากดวงอาทิตย และจากภาพ

อาจบอกไมไดวาสิ่งท่ีมองเห็นบนทองฟาเวลากลางวันและกลางคืนแตกตางกัน

หรือไม แตจากประสบการณเดิมเด็กอาจตอบวาแตกตางกัน โดยท่ีเวลากลางคืนจะ

มองไมเห็นดวงอาทิตย แตเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย และสามารถบอกได

วาบนทองฟามีอะไรเปนดาว” 

4. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทท่ี 2 ทองฟาและดาว และนําเสนอคําตอบหนาชั้น

เรียน ถาคําตอบยังไมถูกตอง ครูนําอภิปรายหรือใหสถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไข

แนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมรวมคิด รวมทํา จากอุปกรณท่ีกําหนดโดยออกแบบภาพ

ราง ลงมือสรางชิ้นงานตามแบบท่ีราง ทดสอบปรับปรุง และนําเสนอ 

6. นักเรียนรวมกันอานและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวขอวิทยใกลตัว โดยครูกระตุนให

นักเรียนเห็นความสําคัญของความรูจากสิ่งท่ีไดเรียนในหนวยนี้วาสามารถนําไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง เชน ในเรื่องนี้นักเรียนไดรูแลววาถาเรามอง
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ทองฟาในเวลากลางวัน ซ่ึงมีแสงจากดวงอาทิตยท่ีสวางมาก ทําใหมองไมเห็นดาวสวน

ใหญบนทองฟา เพราะแสงจากดวงอาทิตยสวางกวาจึงกลบแสงของดาวเหลานั้น แตใน

เวลาเชามืดหรือในเวลาเย็นคนบนโลกอาจมองเห็นดาวพุธ ดาวศุกร หรือดาวบางดวง

ได เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตยยังไมสวางมากนัก ซ่ึงความรูในเรื่องนี้สามารถนําไป

เปรียบเทียบกับเหตุการณท่ีนักเรียนพบเห็นไดท่ัวไป เชน เวลาเราดูภาพวาดหรือ

ภาพถายซ่ึงในภาพมีสีท่ีออนมาก แลวเราฉายไฟไปท่ีภาพนั้นสีนั้นอาจจะหายไปเลยก็

เปนได (คลายกับตอนสแกนภาพ) 

7. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายเลม เพ่ือเปนการประเมินการเรียนรูของนักเรียน

ตลอดภาคเรียน หากนักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อน ครูและนักเรียนอาจรวมกัน

อภิปรายคําตอบเพ่ือชวยใหนักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกตอง 
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             สรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปหรือขอความสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ตามความเขาใจของตนเอง  
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               แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท 
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     แนวคําตอบในแบบทดสอบทายเลม 
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