ตัวชี้วดั ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้
ว.3..2 – 7.1,7.2
ว.8.1 – 14.1,14.5

สาระที่ควรเรียนรู้ สพฐ สิง่ ต่างๆรอบตัว
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สารและสมบัตขิ องสาร
หน่ วยการเรียนรู้ การเปลีย่ นแปลงของสาร (ดินเหนียว)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สังเกต อธิบายลักษณะของดินเหนียวโดยใช้ประสาทสัมผัส และบอกลักษณะ
การเปลีย่ นแปลงของดินเหนียวได้
2. สังเกต และอภิปรายการเปลีย่ นแปลงของดินเหนียว เมือ่ ออกแรง บีบ บิด ทุบ
ดึง สร้างสรรค์ ชิน้ งานตามจินตนาการและนําเสนอผลการเปลีย่ นแปลงได้
3. คาดคะเน สังเกต ทดลองการเปลีย่ นแปลงของดินเหนียวเมือ่ วางทิง้ ไว้กลาง
แดดและนําเสนอผลการเปลีย่ นแปลงได้
4. สังเกต ทดลอง อภิปรายลักษณะของดินเหนียวเมือ่ นําไปจุ่มนํ้า และนําเสนอ
ผลการ เปลีย่ นแปลงได้
5. อภิปรายการเปลีย่ นแปลงลักษณะของดินเหนียวทีผ่ ่านวิธกี ารต่างๆและลง
ข้อสรุป วิธกี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะของดินเหนียว
สาระการเรียนรู้
ลักษณะของดินเหนียว ที่
เปลีย่ นแปลงเมื่อออกแรง
กระทํา

ลักษณะของดินเหนียว

ดิ นเหนี ยว
ลักษณะของดินเหนียว ที่
เปลีย่ นแปลงเมื่อทําให้เปียก

ลักษณะของดินเหนียว ที่
เปลีย่ นแปลง เมื่อทําให้แห้ง

แนวความคิ ดหลัก
ดินเหนียวมีการเปลีย่ นแปลงรูปร่างและลักษณะได้ เมือ่ บีบ บิด
ทุบ ดึง ปนั ้ ทําให้แห้ง หรือทําให้เปียก
เนื้ อหา

ผูอ้ อกแบบแผน
ชือ่ นางกันต์ฤทัย
นาห้วยทราย
โรงเรียน บ้านคุณแม่
สังกัด สช.
การบูรณาการ
ภาษาไทย
การสือ่ สาร ด้วยการ
นําเสนอ
การฟงั ,พูด ( ลงความ
คิดเห็น )
อ่าน,เขียน( บันทึกผล )
เรียนรูค้ าํ ศัพท์ต่างๆ
คณิ ตศาสตร์
เวลา ขนาด รูปร่าง
ลักษณะ เรียงลําดับ
สังคม ศิ ลปะ
กระบวนการกลุ่ม
การรับฟงั ความเห็นของ
ผูอ้ ่นื
การสร้างสรรค์ชน้ิ งานตาม
จินตนาการ
ภาษาอังกฤษ
คําศัพท์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ั้
ดินเหนียวเป็ นสสารชนิดหนึ่งทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงลักษณะโดยการบีบ บิด ทุบ ดึง ปนและเมื
อ่
ทําให้แห้งหรือทําให้เปี ยกจะมีการเปลีย่ นแปลง

ประสบการณ์ สาํ คัญ
ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
1. การสังเกต
2. การอธิบาย
3. การคาดคะเน
4. การทดลอง
5. การลงความเห็น
6. การลงข้อสรุป
ทักษะการคิ ด
7. การสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
8. การนําเสนอ

คําศัพท์ที่ควรรู้
คําศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะของดิ น
เช่น เหนียว นิ่ม แฉะ แข็ง
คําศัพท์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดิ น
เช่น บีบ บิด ดึง ทุบ ปนั ้ สร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐาน
สิง่ ต่างๆรอบตัวมีลกั ษณะและส่วนประกอบทีเ่ หมือนและแตกต่างกัน
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
-

ภาพรวมแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ลําดับ
เวลา
ชื่อกิ จกรรม
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
(นาที)
1 30 นาที
ดินเหนียว เดีย๋ วแปลง 1. สังเกต อธิบายลักษณะของ
กาย
ดินเหนียวโดยใช้ประสาท
สัมผัสและบอกลักษณะของ
ดินเหนียวได้
2. สังเกต อภิปราย การ
เปลีย่ นแปลงของดินเหนียว
เมือ่ ออกแรง บีบ บิด ทุบ ดึง
ปนั ้ สร้างสรรค์ทําให้เป็ น
รูปร่างต่างๆตามจินตนาการ
และนําเสนอผลการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขัน้ ได้
2

30 นาที

เหนียว...ไม่เหนียว
ไม่เหนียว...เหนียว

ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม / ข้อควรระวัง
-

1. คาดคะเน สังเกตทดลองการ
เปลีย่ นแปลงของดินเหนียว
เมือ่ ตากแดดทิง้ ไว้และ
นําเสนอผลการเปลีย่ นแปลง
ได้
2. สังเกต ทดลอง อภิปราย
ลักษณะของดินเหนียวเมือ่
วางกลางแดดและจุม่ นํ้า และ
นําเสนอผลการเปลีย่ นแปลง
ได้
3. อธิบายการเปลีย่ นแปลงของ
ดินเหนียวทีผ่ ่านวิธกี ารต่างๆ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ดินเหนียวเป็นก้อน
แว่นขยาย
ไม้เขีย่ ดิน
เครือ่ งเล่นซีดแี ละซีดี
เพลงรักษ์ดนิ
5. ถาด
6. หนังสือพิมพ์เก่าไว้วาง
ดิน

1.
2.
3.
4.

ดินเหนียว
ถาด
แว่นขยาย
นํ้า

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : ดิ นเหนี ยว เดี๋ยวแปลงกาย
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. สังเกต อธิบายลักษณะของดินเหนียวโดยใช้ประสาทสัมผัสและบอกลักษณะของดินเหนียวได้
2. สังเกต อภิปราย การเปลีย่ นแปลงของดินเหนียวเมือ่ ออกแรง บีบ บิด ทุบ ดึง ปนั ้ สร้างสรรค์ทาํ ให้
เป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ และนําเสนอผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขัน้ ได้
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
เด็กๆและคุณครูรว่ มกันร้องเพลง “ รักษ์ดนิ “ และร่วมกันตอบคําถามเพื่อ
ทบทวนประสบการณ์เดิมดังนี้
1. ครูนําของเล่น ของใช้ ทีท่ าํ จากดินมาให้เด็กดู แล้วถามเด็กว่า ของเล่น ของใช้เหล่านี้ทาํ จากอะไร
(ดิน)
2. ครูถามเด็กว่า “ของเล่น ของใช้เหล่านี้มรี ปู ร่างต่างๆได้เป็นเพราะอะไร” (เกิดจากการปนั ้ ประดิษฐ์
ทุบ)
ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ครูนําเอาก้อนดินเหนียวมาให้เด็กสังเกตลักษณะของดินโดยใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 แล้วถามเด็กๆว่า
“เด็กๆทราบหรือไม่ว่า สิง่ ทีค่ รูนํามาให้เด็กสังเกตคืออะไร” (ดินเหนียว) มีลกั ษณะอย่างไร (เช่น
เหนียว นุ่ม ละเอียด )
2. ครูถามเด็กว่า สามารถเอาดินเหนียวมาทําให้มรี ปู ร่างลักษณะของเล่น ของใช้ แบบทีค่ รูนํามาให้
เด็กๆสังเกตได้หรือไม่ (ได้) ทําอย่างไร
ั้
• ถ้าเด็กๆยังไม่ทราบว่าจะทําอย่างไร เด็กๆลองออกแรงกด บีบ บิด ทุบ ดึง ดินเหนียว หรือปน
ั ้ นนํ้ามัน (คุณครูสาธิตการออกแรงแบบต่างๆและให้เด็กทําพร้อมคุณครู)
เหมือนเวลาปนดิ
ั้
• เด็กนํ าเสนอชิน
้ งาน บอกผลการเปลีย่ นแปลงดินเหนียวเมือ่ ออกแรง บีบ บิด ทุบ ดึง ปนและ
เปรียบเทียบวิธกี ารเปลีย่ นแปลงชิน้ งาน
ขัน้ สรุป
ครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุปองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั โดยครูกระตุ้นด้วยคําถามดังนี้
1. ดินเหนียวทีเ่ ด็กได้รบั มีลกั ษณะอย่างไร เด็กทราบได้อย่างไร (มีสดี ําเข้ม เปียกหรือชืน้ จับเป็นก้อน
นิ่ม เด็กบางคนอาจบอกได้ว่าเนื้อดินละเอียด)
2. เด็กๆ ทําอย่างไรบ้างจึงทําให้ดนิ เหนียวแปลงกายเป็นชิน้ งานสร้างสรรค์ต่างๆ ได้
3. มีวธิ ใี ดอีกบ้างทีท่ ําให้ดนิ เหนียวเปลีย่ นแปลง (เผาไฟ บี้ ขยํา)
4. ถ้าเรานําดินเหนียวไปวางไว้กลางแดดจะเกิดอะไรขึน้ (แห้ง แข็ง) และเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าดิน
เหนียวทีผ่ ง่ึ แดดจะต่างจากดินเหนียวทีไ่ ม่ผง่ึ แดด
5. เด็กๆรูส้ กึ อย่างไรบ้างในวันนี้ เราได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างเกี่ยวกับดินเหนียว

การประเมิ นผล
1. สังเกตการใช้ประสาทสัมผัสในการสํารวจตรวจสอบและอธิบายลักษณะของดินเหนียว
2. สังเกต สัมภาษณ์ การนํ าเสนอวิธกี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะของดินเหนียวโดยการออกแรงจาก
ชิน้ งานตามจินตนาการ
3. สังเกต ตรวจชิน้ งานสร้างสรรค์ (ไม่ได้ตดั สินความสวยงาม)
เกณฑ์การประเมิน
สิง่ ทีต่ อ้ งการประเมิน ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
1. ความรูค้ วามเข้าใจ บอกลักษณะของดินเหนียว บอกลักษณะของดินเหนียว บอกลักษณะของดินเหนียว
เกีย่ วกับลักษณะของ ได้เล็กน้อย โดยไม่สามารถ ได้ดแี ละบอกประสาท
ได้ครบถ้วน และบอก
ดินเหนียว
บอกประสาทสัมผัสทีใ่ ช้ สัมผัสทีใ่ ช้ได้บางส่วน
ประสาทสัมผัสทีเ่ หมาะสม
ทัง้ หมดในการสัมผัสดิน
เหนียว
2. การนําเสนอและตอบ นําเสนอและตอบคําถาม นําเสนอและตอบคําถาม นําเสนอและตอบคําถาม
คําถาม
วิธกี ารสร้างสรรค์ชน้ิ งาน วิธกี ารสร้างสรรค์ชน้ิ งานได้ วิธกี ารสร้างสรรค์ชน้ิ งานได้
ไม่ได้ว่าทําอย่างไร
แต่ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
3. จํานวนวิธที ท่ี าํ ให้ ใช้เพียง 1 วิธใี นการทําให้ ใช้ 2 วิธใี นการทําให้ดนิ ใช้มากกว่า 2 วิธ ี ในการทํา
ดินเหนียว
ดินเหนียวเกิดการ
เหนียวเกิดการ
ให้ดนิ เหนียวเกิดการ
เปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลง
เพลงรักษ์ดิน
เนื้ อร้อง/ทํานอง ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่
ดิน.....นี้มคี ุณค่า ใช้ปลูกผักทํานา คุณค่าของดินมากมี
เราใช้ดนิ สร้างบ้าน ผสานความรักด้วยดิน รวมใจเราทัง้ รักษ์ดนิ ถิน่ บ้านของเรา
ดิน.....นี้มคี ุณค่าทุกวันเวลา เราจะรักษาพืน้ ดิน

จะปกป้องดินนี้จนกว่าชีวจี ะสิน้

จะรักแผ่นดิน และเห็นคุณค่าตลอดไป..........................

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 2: เหนี ยว...ไม่เหนี ยว ไม่เหนี ยว...เหนี ยว
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. คาดคะเน วางแผนทดลองการเปลีย่ นแปลงของชิน้ งานดินเหนียวหลังวางกลางแดด จุม่ นํ้าและบอก
วิธที าํ การทดลองได้
2. สังเกต อภิปรายและนําเสนอผลการเปลีย่ นแปลงลักษณะของชิน้ งานดินเหนียวทีน่ ํามาจุ่มนํ้า และ
ดินเหนียวทีว่ างกลางแดด
3. อธิบายการเปลีย่ นแปลงของดินเหนียวทีผ่ ่านวิธกี ารต่างๆ และบอกเหตุผลได้
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. เด็กๆ และคุณครูรว่ มกันทบทวนประสบการณ์เดิมเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงดินเหนียว โดยใช้คาํ ถาม
ดังนี้
- เด็กๆคิดว่าดินเหนียวเปลีย่ นแปลงรูปร่างเป็ นชิน้ งานได้เพราะเหตุใด
- ครัง้ ทีแ่ ล้วเด็กๆคิดว่ามีวธิ ใี ดบ้างทีท่ าํ ให้ดนิ เหนียวเปลีย่ นแปลง
- เราได้ทําอะไรไปบ้างแล้ว
ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ครูให้เด็กๆ สังเกตชิน้ งานของตนเอง แล้วคาดคะเนว่า ถ้าวางชิน้ งานกลางแดด กับ วางไว้ใน
ห้องเรียน จะได้ผลเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร จากนัน้ ให้เด็กๆ 2 กลุ่ม นําชิน้ งานไปวางไว้กลางแดด
ส่วนอีก 2 กลุ่ม วางชิน้ งานไว้ในห้องเรียน กลุ่มละประมาณ 10 นาที
2. เด็กๆ และคุณครู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับชิน้ งานทีไ่ ด้ทาํ ไปตามข้อ 1 โดยครูใช้คาํ ถามเพื่อให้เด็กๆ
อภิปราย ดังนี้
- ชิน้ งานของเด็กๆ ก่อนนําไปวางไว้กลางแดดหรือวางไว้ในห้องเรียนมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
(ชิน้ งานยังเปียกชืน้ ถ้าออกแรงกดหรือบิดก็ยงั สามารถเปลีย่ นแปลงรูปร่างได้)
- จากการวางชิน้ งานทิง้ ไว้กลางแดด ชิน้ งานมีการเปลีย่ นแปลงหรือไม่ อย่างไรบ้าง (ชิน้ งาน
แห้งมากขึน้ เปลีย่ นสีจากสีดาํ เข้มเป็นสีน้ําตาลอ่อนลง ถ้านํ้าในดินยังระเหยไม่หมด เด็กๆ
อาจตอบว่าชิน้ งานเย็นขึน้ ) แล้วชิน้ งานทีว่ างในห้องเรียนเป็ นอย่างไร (ชิน้ งานยังเปี ยกชืน้
อยู)่
- ถ้าเราวางชิน้ งานทัง้ หมดไว้ในทีเ่ ดียวกัน เด็กๆคิดว่าชิน้ งานทัง้ 2 จะมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
(ชิน้ งานน่ าจะมีการเปลีย่ นแปลงเหมือนๆ กัน)
- เด็กๆบอกได้ไหมว่าอะไรทําให้ชน้ิ งานของเด็กๆ เกิดการเปลีย่ นแปลง (แสงแดด ลม)
3. เด็กๆ และคุณครูทดลองนําชิน้ งานจากข้อที่ 1 มาคาดคะเนและวางแผนทดลองการเปลีย่ นแปลง
ของดินเมือ่ นํ าชิน้ งานจุม่ นํ้าโดยให้เด็กๆออกแบบการทดลองจากการกระตุน้ ด้วยคําถามของครูดงั นี้
-

ถ้าเรานําดินเหนียวไปจุม่ นํ้าจะเกิดอะไรขึน้ (เด็กอาจตอบว่าชิน้ งานจะเปียกและนิ่มขึน้ เด็ก
บางคนอาจตอบว่าจะไม่เปลีย่ นแปลง)

4. เด็กๆและคุณครูทดลองนําชิน้ งานจุ่มนํ้าตามแผนทีว่ างไว้ดงั นี้
ชุดที่ 1 วางชิน้ งานไว้ในห้อง และ จุม่ นํ้าเพียง 1 ชิน้ อีก 1 ชิน้ วางในห้อง ไม่จมุ่ นํ้า
ชุดที่ 2 วางชิน้ งานทีจ่ ุ่มนํ้ าวางไว้กลางแดด 1 ชิน้ อีก 1 ชิน้ ไม่จมุ่ นํ้าวางไว้กลางแดด
5. เด็กๆเปรียบเทียบชิน้ งานทีจ่ ุ่มนํ้าและไม่จุ่มนํ้าโดยใช้คาํ ถามดังนี้
เด็กๆคิดว่าชิน้ งาน 4 ชิน้ ทีจ่ มุ่ นํ้า 2 ชิน้ ต่างจากทีไ่ ม่จมุ่ นํ้า 2 ชิน้ หรือไม่อย่างไร
ขัน้ สรุป
เด็กๆ และคุณครูสรุปการเรียนรูร้ ว่ มกัน จากคําถามเพื่อให้ได้ขอ้ สรุปว่า
1. แสงแดดทําให้ชน้ิ งานดินเหนียวแห้งและแข็งขึน้ ต่างจากทีว่ างไว้ในห้อง
2. การนําชิน้ งานดินเหนียวจุ่มนํ้าทําให้ชน้ิ งานลื่น นุ่ม ขึน้ อีกครัง้ เพราะมีน้ําเข้าไปในดินเหนียว
3. การเปลีย่ นแปลงดินเหนียวมี 2 รูปแบบคือ การเปลีย่ นแปลงโดยการออกแรงและการเปลีย่ นแปลง
โดยวางกลางแดดหรือจุม่ นํ้า
4. สารต่างๆรอบตัวเราเปลีย่ นแปลงได้ โดยใช้คาํ ถามดังนี้
ชิน้ งานของเด็กๆทีว่ างไว้ในห้องและวางกลางแดดต่างกันหรือไม่อย่างไร (แสงแดดทําให้
ชิน้ งานดินเหนียวแห้งและแข็งขึน้ ต่างจากทีว่ างไว้ในห้อง)
เมือ่ นําชิน้ งานทีผ่ ง่ึ แดดไปจุ่มนํ้ า ชิน้ งานมีลกั ษณะอย่างไร เพราะอะไร (การนําชิน้ งานดิน
เหนียวจุ่มนํ้ า ทําให้ชน้ิ งานลื่น นุ่มขึน้ อีกครัง้ เพราะมีน้ําเข้าไปในดินเหนียว)
จากการสังเกตการณ์เปลีย่ นแปลงของดินเหนียวตัง้ แต่เริม่ ต้น เด็กๆ คิดว่าเราสามารถ
เปลีย่ นแปลงดินเหนียวได้ก่รี ปู แบบ อะไรบ้าง (การเปลีย่ นแปลงดินเหนียวมี 2 รูปแบบ คือ
การเปลีย่ นแปลงโดยการออกแรงและการเปลีย่ นแปลงโดยการวางกลางแดดหรือจุ่มนํ้า)
เด็กๆ คิดว่ามีอะไรอีกบ้างทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้
หมายเหตุ ชิ้ นงาน 4 กลุ่ม จํานวน 4 ชิ้ น
การทดลองครัง้ ที่ 1 กลุ่มที่ 1 และ 2 นําชิน้ งานไปวางกลางแดด ไม่จมุ่ นํ้า
กลุ่มที่ 3 และ 4 นําชิน้ งานวางไว้ในห้อง ไม่จุ่มนํ้ า
การทดลองนี้ชน้ิ งานของกลุ่มที่ 3 และ 4 เป็นตัวแปรควบคุม
การทดลองครัง้ ที่ 2 ชิน้ งานของกลุ่มที่ 1 จุม่ นํ้า แต่กลุ่มที่ 2 ไม่จุ่มนํ้ า ไว้ในห้อง
ชิน้ งานของกลุ่มที่ 3 จุม่ นํ้ า แต่กลุ่มที่ 4 ไม่จมุ่ นํ้า ไว้ในห้อง
การทดลองนี้ชน้ิ งานของกลุ่มที่ 2 และ กลุม่ ที่ 4 เป็นตัวแปรควบคุม

การประเมิ นผล
1. สังเกต สอบถาม การคาดคะเน การวางแผนการทดลองการเปลีย่ นแปลงของชิน้ งานดินเหนียวเมือ่
วางกลางแดดและจุม่ นํ้า
2. สังเกตการอภิปรายลักษณะของชิน้ งานดินเหนียวทีว่ างกลางแดด/จุ่มนํ้าและการนําเสนอผลการ
เปลีย่ นแปลง
3. สังเกตและตอบคําถาม การอธิบายการเปลีย่ นแปลงของดินเหนียวทีผ่ ่านวิธกี ารต่างๆ
เกณฑ์การประเมิน
สิง่ ทีต่ อ้ งประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
1. การคาดคะเน การ
คาดคะเน วางแผนการ คาดคะเน วาแผนการ คาดคะเน วางแผนการ
วางแผนการทดลองการ ทดลองการ
ทดลองการ
ทดลองการเปลีย่ นแปลงของ
ชิน้ งานดินเหนียวได้ครบถ้วน
เปลีย่ นแปลงของชิน้ งาน เปลีย่ นแปลงของ
เปลีย่ นแปลงชอง
ดินเหนียวทีว่ างกลางแดด/ ชิน้ งานดินเหนียว
ชิน้ งานดินเหนียวได้ สมบูรณ์ และบอกเหตุผลได้
จุม่ นํ้า
ไม่ได้
บ้าง
2. ความรูค้ วามเข้าใจสิง่ ที่ อธิบายการ
อธิบายการ
อธิบายการเปลีย่ นแปลงของ
ทําให้ดนิ เหนียว
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เปลีย่ นแปลงของดิน ดินเหนียวทีผ่ ่านวิธกี ารต่างๆ
เปลีย่ นแปลง
ไม่ได้
เหนียวได้บางวิธแี ต่ และให้เหตุผลได้
บอกเหตุผลไม่ได้

