
ตวัช้ีวดัตามกรอบ

มาตรฐานการเรียนรู ้

ว.3..2 – 7.1,7.2  

 ว.8.1 – 14.1,14.5 

ผูอ้อกแบบแผน 

ชือ่ นางกนัตฤ์ทยั  

นาหว้ยทราย 

โรงเรียน บา้นคุณแม ่

สงักดั  สช. 

การบูรณาการ 

ภาษาไทย  

การสือ่สาร ดว้ยการ

นําเสนอ 

การฟงั,พดู ( ลงความ

คดิเหน็ ) 

อ่าน,เขยีน( บนัทกึผล )  

เรยีนรูค้าํศพัทต่์างๆ 

 คณิตศาสตร ์

เวลา   ขนาด รปูร่าง 

ลกัษณะ   เรยีงลาํดบั 

สงัคม  ศิลปะ 

กระบวนการกลุ่ม   

การรบัฟงัความเหน็ของ

ผูอ้ื่น  

การสรา้งสรรคช์ิน้งานตาม

จนิตนาการ 

ภาษาองักฤษ 

 คาํศพัทต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ลกัษณะของดนิเหนียว ที่

เปลีย่นแปลงเมื่อออกแรง

กระทาํ 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สพฐ  สิง่ต่างๆรอบตวั 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์สารและสมบตัขิองสาร 

หน่วยการเรียนรู้ การเปลีย่นแปลงของสาร  (ดนิเหนียว) 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1. สงัเกต อธบิายลกัษณะของดนิเหนียวโดยใชป้ระสาทสมัผสั และบอกลกัษณะ

การเปลีย่นแปลงของดนิเหนียวได ้ 

2. สงัเกต และอภปิรายการเปลีย่นแปลงของดนิเหนียว เมือ่ออกแรง บบี บดิ ทุบ 

ดงึ  สรา้งสรรค ์ชิน้งานตามจนิตนาการและนําเสนอผลการเปลีย่นแปลงได ้ 

3. คาดคะเน สงัเกต ทดลองการเปลีย่นแปลงของดนิเหนียวเมือ่วางทิง้ไวก้ลาง

แดดและนําเสนอผลการเปลีย่นแปลงได ้ 

4. สงัเกต ทดลอง อภปิรายลกัษณะของดนิเหนียวเมือ่นําไปจุ่มน้ํา และนําเสนอ 

ผลการ เปลีย่นแปลงได ้ 

5. อภปิรายการเปลีย่นแปลงลกัษณะของดนิเหนียวทีผ่่านวธิกีารต่างๆและลง

ขอ้สรปุ วธิกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะของดนิเหนียว  

สาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

แนวความคิดหลกั  

ดนิเหนียวมกีารเปลีย่นแปลงรปูรา่งและลกัษณะได ้เมือ่ บบี บดิ 

ทุบ  ดงึ  ป ัน้ ทาํใหแ้หง้ หรอืทาํใหเ้ปียก  

เน้ือหา    

ดนิเหนียวเป็นสสารชนิดหน่ึงทีส่ามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะโดยการบบี บดิ ทุบ  ดงึ  ป ัน้และเมือ่

ทาํใหแ้หง้หรอืทาํใหเ้ปียกจะมกีารเปลีย่นแปลง 

ดินเหนียว 

ลกัษณะของดนิเหนียว 

ลกัษณะของดนิเหนียว ที่

เปลีย่นแปลง เมื่อทาํใหแ้หง้ 

ลกัษณะของดนิเหนียว ที่

เปลีย่นแปลงเมื่อทาํใหเ้ปียก 

 



 

ประสบการณ์สาํคญั คาํศพัทท่ี์ควรรู้ 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

1. การสงัเกต          

2. การอธบิาย  

3. การคาดคะเน     

4. การทดลอง   

5. การลงความเหน็   

6. การลงขอ้สรุป    

ทกัษะการคิด 

7. การสรา้งสรรค ์

ทกัษะการส่ือสาร 

8. การนําเสนอ   

คาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัลกัษณะของดิน 

เช่น เหนียว น่ิม แฉะ แขง็  

คาํศพัทท่ี์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของดิน  

เช่น บบี บดิ ดงึ ทุบ ป ัน้ สรา้งสรรค ์

 

   

 

ความรู้พื้นฐาน 

สิง่ต่างๆรอบตวัมลีกัษณะและส่วนประกอบทีเ่หมอืนและแตกต่างกนั  

ความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

               -  

  



ภาพรวมแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ลาํดบั เวลา 

(นาที) 

ช่ือกิจกรรม จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1 30 นาท ี ดนิเหนียว เดีย๋วแปลง

กาย  

1. สงัเกต อธบิายลกัษณะของ

ดนิเหนียวโดยใชป้ระสาท

สมัผสัและบอกลกัษณะของ

ดนิเหนียวได ้ 

2. สงัเกต  อภปิราย การ

เปลีย่นแปลงของดนิเหนียว

เมือ่ออกแรง บบี บดิ ทุบ ดงึ 

ป ัน้  สรา้งสรรคท์ําใหเ้ป็น

รปูร่างต่างๆตามจนิตนาการ 

และนําเสนอผลการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขัน้ได ้ 

1. ดนิเหนียวเป็นกอ้น  

2. แว่นขยาย 

3. ไมเ้ขีย่ดนิ 

4. เครือ่งเล่นซดีแีละซดีี

เพลงรกัษ์ดนิ 

5. ถาด 

6. หนงัสอืพมิพเ์ก่าไวว้าง

ดนิ 

2 30 นาท ี เหนียว...ไมเ่หนียว  

ไมเ่หนียว...เหนียว 

1. คาดคะเน สงัเกตทดลองการ

เปลีย่นแปลงของดนิเหนียว 

เมือ่ตากแดดทิง้ไวแ้ละ

นําเสนอผลการเปลีย่นแปลง

ได ้ 

2. สงัเกต ทดลอง อภปิราย

ลกัษณะของดนิเหนียวเมือ่

วางกลางแดดและจุม่น้ํา และ

นําเสนอผลการเปลีย่นแปลง

ได ้ 

3. อธบิายการเปลีย่นแปลงของ

ดนิเหนียวทีผ่่านวธิกีารต่างๆ 

  

1. ดนิเหนียว  

2. ถาด 

3. แว่นขยาย 

4. น้ํา 

 

ขอ้เสนอแนะการจดักจิกรรม / ขอ้ควรระวงั 

      -  

   

   

  



กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 : ดินเหนียว เด๋ียวแปลงกาย 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม   

1. สงัเกต อธบิายลกัษณะของดนิเหนียวโดยใชป้ระสาทสมัผสัและบอกลกัษณะของดนิเหนียวได ้ 

2. สงัเกต  อภปิราย การเปลีย่นแปลงของดนิเหนียวเมือ่ออกแรง บบี บดิ ทุบ ดงึ ป ัน้  สรา้งสรรคท์าํให้

เป็นรปูร่างต่างๆตามจนิตนาการ และนําเสนอผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขัน้ได ้ 

ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

        เดก็ๆและคุณครรูว่มกนัรอ้งเพลง “ รกัษ์ดนิ “ และรว่มกนัตอบคาํถามเพื่อ 

ทบทวนประสบการณ์เดมิดงัน้ี 

1. ครนํูาของเล่น ของใช ้ทีท่าํจากดนิมาใหเ้ดก็ดู แลว้ถามเดก็ว่า ของเล่น ของใชเ้หล่าน้ีทาํจากอะไร 

(ดนิ)  

2. ครถูามเดก็ว่า “ของเล่น ของใชเ้หล่าน้ีมรีปูร่างต่างๆไดเ้ป็นเพราะอะไร” (เกดิจากการป ัน้ ประดษิฐ ์

ทุบ) 

 

ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

1. ครนํูาเอากอ้นดนิเหนียวมาใหเ้ดก็สงัเกตลกัษณะของดนิโดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 แลว้ถามเดก็ๆว่า 

“เดก็ๆทราบหรอืไมว่่า สิง่ทีค่รนํูามาใหเ้ดก็สงัเกตคอือะไร” (ดนิเหนียว) มลีกัษณะอยา่งไร (เช่น 

เหนียว นุ่ม ละเอยีด )  

2. ครถูามเดก็ว่า สามารถเอาดนิเหนียวมาทาํใหม้รีปูร่างลกัษณะของเล่น ของใช ้แบบทีค่รนํูามาให้

เดก็ๆสงัเกตไดห้รอืไม ่(ได)้ ทาํอย่างไร  

• ถา้เดก็ๆยงัไม่ทราบว่าจะทาํอยา่งไร  เดก็ๆลองออกแรงกด บบี บดิ ทุบ ดงึ ดนิเหนียว หรอืป ัน้

เหมอืนเวลาป ัน้ดนิน้ํามนั (คุณครสูาธติการออกแรงแบบต่างๆและใหเ้ดก็ทาํพรอ้มคุณคร)ู  

• เดก็นําเสนอชิน้งาน    บอกผลการเปลีย่นแปลงดนิเหนียวเมือ่ออกแรง บบี บดิ  ทุบ  ดงึ ป ัน้และ

เปรยีบเทยีบวธิกีารเปลีย่นแปลงชิน้งาน  

ขัน้สรปุ 

      ครแูละเดก็ๆ รว่มกนัสรุปองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บั  โดยครกูระตุ้นดว้ยคาํถามดงัน้ี            

1. ดนิเหนียวทีเ่ดก็ไดร้บัมลีกัษณะอยา่งไร  เดก็ทราบไดอ้ย่างไร (มสีดีําเขม้ เปียกหรอืชืน้ จบัเป็นกอ้น 

น่ิม เดก็บางคนอาจบอกไดว้่าเน้ือดนิละเอยีด)  

2. เดก็ๆ ทาํอย่างไรบา้งจงึทําใหด้นิเหนียวแปลงกายเป็นชิน้งานสรา้งสรรคต่์างๆ ได ้ 

3. มวีธิใีดอกีบา้งทีท่ําใหด้นิเหนียวเปลีย่นแปลง (เผาไฟ บี ้ขยาํ)  

4. ถา้เรานําดนิเหนียวไปวางไวก้ลางแดดจะเกดิอะไรขึน้ (แหง้ แขง็)  และเราจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่าดนิ

เหนียวทีผ่ ึง่แดดจะต่างจากดนิเหนียวทีไ่มผ่ึง่แดด  

5. เดก็ๆรูส้กึอยา่งไรบา้งในวนัน้ี เราไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้งเกี่ยวกบัดนิเหนียว  

 

 



การประเมินผล  

1. สงัเกตการใชป้ระสาทสมัผสัในการสํารวจตรวจสอบและอธบิายลกัษณะของดนิเหนียว  

2. สงัเกต  สมัภาษณ์  การนําเสนอวธิกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะของดนิเหนียวโดยการออกแรงจาก

ชิน้งานตามจนิตนาการ  

3. สงัเกต  ตรวจชิน้งานสรา้งสรรค ์(ไมไ่ดต้ดัสนิความสวยงาม)  

   

สิง่ทีต่อ้งการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. ความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัลกัษณะของ

ดนิเหนียว  

บอกลกัษณะของดนิเหนียว

ไดเ้ลก็น้อย โดยไมส่ามารถ

บอกประสาทสมัผสัทีใ่ช ้

บอกลกัษณะของดนิเหนียว

ไดด้แีละบอกประสาท

สมัผสัทีใ่ชไ้ดบ้างส่วน  

บอกลกัษณะของดนิเหนียว

ไดค้รบถว้น และบอก

ประสาทสมัผสัทีเ่หมาะสม

ทัง้หมดในการสมัผสัดนิ

เหนียว 

2.  การนําเสนอและตอบ

คาํถาม 

นําเสนอและตอบคาํถาม

วธิกีารสรา้งสรรคช์ิน้งาน

ไมไ่ดว้่าทําอยา่งไร 

นําเสนอและตอบคาํถาม

วธิกีารสรา้งสรรคช์ิน้งานได้

แต่ไมช่ดัเจน 

นําเสนอและตอบคาํถาม

วธิกีารสรา้งสรรคช์ิน้งานได้

ชดัเจน 

 3. จาํนวนวธิทีีท่าํให ้ 

ดนิเหนียว

เปลีย่นแปลง     

ใชเ้พยีง 1  วธิใีนการทําให้

ดนิเหนียวเกดิการ

เปลีย่นแปลง 

ใช ้2  วธิใีนการทาํใหด้นิ

เหนียวเกดิการ

เปลีย่นแปลง 

ใชม้ากกว่า 2 วธิ ีในการทํา

ใหด้นิเหนียวเกดิการ

เปลีย่นแปลง 

เพลงรกัษ์ดิน  

เน้ือร้อง/ทาํนอง ครแูละนักเรียนโรงเรียนบ้านคณุแม่ 

        ดนิ.....น้ีมคีุณค่า   ใชป้ลกูผกัทาํนา   คุณค่าของดนิมากม ี 

        เราใชด้นิสรา้งบา้น ผสานความรกัดว้ยดนิ  รวมใจเราทัง้ รกัษ์ดนิ ถิน่บา้นของเรา 

        ดนิ.....น้ีมคีุณค่าทุกวนัเวลา  เราจะรกัษาพืน้ดนิ       จะปกป้องดนิน้ีจนกว่าชวีจีะสิน้ 

        จะรกัแผ่นดนิ   และเหน็คุณค่าตลอดไป..........................  

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2: เหนียว...ไม่เหนียว  ไม่เหนียว...เหนียว 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม   

1. คาดคะเน วางแผนทดลองการเปลีย่นแปลงของชิน้งานดนิเหนียวหลงัวางกลางแดด จุม่น้ําและบอก

วธิทีาํการทดลองได ้

2. สงัเกต  อภปิรายและนําเสนอผลการเปลีย่นแปลงลกัษณะของชิน้งานดนิเหนียวทีนํ่ามาจุ่มน้ํา และ 

ดนิเหนียวทีว่างกลางแดด 

3. อธบิายการเปลีย่นแปลงของดนิเหนียวทีผ่่านวธิกีารต่างๆ และบอกเหตุผลได ้

 

ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

1. เดก็ๆ และคุณครรูว่มกนัทบทวนประสบการณ์เดมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดนิเหนียว โดยใชค้าํถาม

ดงัน้ี  

- เดก็ๆคดิว่าดนิเหนียวเปลีย่นแปลงรปูร่างเป็นชิน้งานไดเ้พราะเหตุใด 

- ครัง้ทีแ่ลว้เดก็ๆคดิว่ามวีธิใีดบา้งทีท่าํใหด้นิเหนียวเปลีย่นแปลง 

- เราไดท้ําอะไรไปบา้งแลว้ 

ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

1. ครใูหเ้ดก็ๆ สงัเกตชิน้งานของตนเอง แลว้คาดคะเนว่า ถา้วางชิน้งานกลางแดด กบั วางไวใ้น

หอ้งเรยีน จะไดผ้ลเหมอืนกนัหรอืไม ่อย่างไร จากนัน้ใหเ้ดก็ๆ 2 กลุ่ม นําชิน้งานไปวางไวก้ลางแดด 

ส่วนอกี 2 กลุ่ม วางชิน้งานไวใ้นหอ้งเรยีน กลุ่มละประมาณ 10 นาท ี 

2. เดก็ๆ และคุณคร ูรว่มกนัอภปิรายเกี่ยวกบัชิน้งานทีไ่ดท้าํไปตามขอ้ 1 โดยครใูชค้าํถามเพื่อใหเ้ดก็ๆ 

อภปิราย ดงัน้ี  

- ชิน้งานของเดก็ๆ ก่อนนําไปวางไวก้ลางแดดหรอืวางไวใ้นหอ้งเรยีนมลีกัษณะอย่างไรบา้ง

(ชิน้งานยงัเปียกชืน้ ถา้ออกแรงกดหรอืบดิกย็งัสามารถเปลีย่นแปลงรปูรา่งได)้  

- จากการวางชิน้งานทิง้ไวก้ลางแดด ชิน้งานมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่อยา่งไรบา้ง (ชิน้งาน

แหง้มากขึน้ เปลีย่นสจีากสดีาํเขม้เป็นสน้ํีาตาลอ่อนลง ถา้น้ําในดนิยงัระเหยไมห่มด เดก็ๆ 

อาจตอบว่าชิน้งานเยน็ขึน้) แลว้ชิน้งานทีว่างในหอ้งเรยีนเป็นอย่างไร (ชิน้งานยงัเปียกชืน้

อยู)่ 

- ถา้เราวางชิน้งานทัง้หมดไวใ้นทีเ่ดยีวกนั  เดก็ๆคดิว่าชิน้งานทัง้ 2 จะมลีกัษณะเป็นอยา่งไร 

(ชิน้งานน่าจะมกีารเปลีย่นแปลงเหมอืนๆ กนั)  

- เดก็ๆบอกไดไ้หมว่าอะไรทาํใหช้ิน้งานของเดก็ๆ เกดิการเปลีย่นแปลง (แสงแดด ลม)  

3. เดก็ๆ และคุณครทูดลองนําชิน้งานจากขอ้ที ่1  มาคาดคะเนและวางแผนทดลองการเปลีย่นแปลง

ของดนิเมือ่นําชิน้งานจุม่น้ําโดยใหเ้ดก็ๆออกแบบการทดลองจากการกระตุน้ดว้ยคาํถามของครดูงัน้ี  

- ถา้เรานําดนิเหนียวไปจุม่น้ําจะเกดิอะไรขึน้  (เดก็อาจตอบว่าชิน้งานจะเปียกและน่ิมขึน้ เดก็

บางคนอาจตอบว่าจะไมเ่ปลีย่นแปลง)  

 



4. เดก็ๆและคุณครทูดลองนําชิน้งานจุ่มน้ําตามแผนทีว่างไวด้งัน้ี  

ชุดที ่ 1  วางชิน้งานไวใ้นหอ้ง และ จุม่น้ําเพยีง  1  ชิน้ อกี 1 ชิน้วางในหอ้ง ไม่จุม่น้ํา 

ชุดที ่ 2  วางชิน้งานทีจุ่่มน้ําวางไวก้ลางแดด  1   ชิน้ อกี 1 ชิน้ไม่จุม่น้ําวางไวก้ลางแดด 

5.  เดก็ๆเปรยีบเทยีบชิน้งานทีจุ่่มน้ําและไมจุ่่มน้ําโดยใชค้าํถามดงัน้ี 

- เดก็ๆคดิว่าชิน้งาน  4  ชิน้ทีจุ่ม่น้ํา  2  ชิน้ ต่างจากทีไ่ม่จุม่น้ํา 2  ชิน้ หรอืไมอ่ย่างไร  

 

ขัน้สรปุ 

      เดก็ๆ และคุณครสูรุปการเรยีนรูร้ว่มกนั จากคาํถามเพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุว่า 

1. แสงแดดทาํใหช้ิน้งานดนิเหนียวแหง้และแขง็ขึน้ต่างจากทีว่างไวใ้นหอ้ง  

2. การนําชิน้งานดนิเหนียวจุ่มน้ําทําใหช้ิน้งานลื่น  นุ่ม ขึน้อกีครัง้เพราะมน้ํีาเขา้ไปในดนิเหนียว  

3. การเปลีย่นแปลงดนิเหนียวม ี2 รปูแบบคอื   การเปลีย่นแปลงโดยการออกแรงและการเปลีย่นแปลง

โดยวางกลางแดดหรอืจุม่น้ํา  

4. สารต่างๆรอบตวัเราเปลีย่นแปลงได ้โดยใชค้าํถามดงัน้ี  

- ชิน้งานของเดก็ๆทีว่างไวใ้นหอ้งและวางกลางแดดต่างกนัหรอืไมอ่ย่างไร (แสงแดดทาํให้

ชิน้งานดนิเหนียวแหง้และแขง็ขึน้ต่างจากทีว่างไวใ้นหอ้ง)  

- เมือ่นําชิน้งานทีผ่ ึง่แดดไปจุ่มน้ํา ชิน้งานมลีกัษณะอยา่งไร เพราะอะไร (การนําชิน้งานดนิ

เหนียวจุ่มน้ํา ทาํใหช้ิน้งานลื่น นุ่มขึน้อกีครัง้ เพราะมน้ํีาเขา้ไปในดนิเหนียว)  

- จากการสงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงของดนิเหนียวตัง้แต่เริม่ตน้ เดก็ๆ คดิว่าเราสามารถ

เปลีย่นแปลงดนิเหนียวไดก้ี่รปูแบบ  อะไรบา้ง (การเปลีย่นแปลงดนิเหนียวม ี2 รปูแบบ คอื 

การเปลีย่นแปลงโดยการออกแรงและการเปลีย่นแปลงโดยการวางกลางแดดหรอืจุ่มน้ํา)  

- เดก็ๆ คดิว่ามอีะไรอกีบา้งทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้  

         หมายเหตุ  ช้ินงาน   4  กลุ่ม จาํนวน   4  ช้ิน 

        การทดลองครัง้ที ่1 กลุ่มที ่1 และ 2 นําชิน้งานไปวางกลางแดด ไมจุ่ม่น้ํา  

              กลุ่มที ่3 และ 4 นําชิน้งานวางไวใ้นหอ้ง ไมจุ่่มน้ํา 

              การทดลองน้ีชิน้งานของกลุ่มที ่ 3  และ  4  เป็นตวัแปรควบคุม 

        การทดลองครัง้ที ่2 ชิน้งานของกลุ่มที ่1 จุม่น้ํา  แต่กลุ่มที ่2 ไมจุ่่มน้ํา ไวใ้นหอ้ง 

              ชิน้งานของกลุ่มที ่ 3 จุม่น้ํา แต่กลุ่มที ่4 ไมจุ่ม่น้ํา ไวใ้นหอ้ง 

              การทดลองน้ีชิน้งานของกลุ่มที ่ 2  และ กลุม่ที ่4  เป็นตวัแปรควบคุม 



การประเมินผล 

1. สงัเกต  สอบถาม การคาดคะเน การวางแผนการทดลองการเปลีย่นแปลงของชิน้งานดนิเหนียวเมือ่

วางกลางแดดและจุม่น้ํา  

2. สงัเกตการอภปิรายลกัษณะของชิน้งานดนิเหนียวทีว่างกลางแดด/จุ่มน้ําและการนําเสนอผลการ

เปลีย่นแปลง  

3. สงัเกตและตอบคาํถาม การอธบิายการเปลีย่นแปลงของดนิเหนียวทีผ่่านวธิกีารต่างๆ  

  

สิง่ทีต่อ้งประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. การคาดคะเน การ

วางแผนการทดลองการ

เปลีย่นแปลงของชิน้งาน

ดนิเหนียวทีว่างกลางแดด/

จุม่น้ํา 

คาดคะเน วางแผนการ

ทดลองการ

เปลีย่นแปลงของ

ชิน้งานดนิเหนียว

ไมไ่ด ้ 

คาดคะเน  วาแผนการ

ทดลองการ

เปลีย่นแปลงชอง

ชิน้งานดนิเหนียวได้

บา้ง  

คาดคะเน  วางแผนการ

ทดลองการเปลีย่นแปลงของ

ชิน้งานดนิเหนียวไดค้รบถว้น

สมบรูณ์ และบอกเหตุผลได ้

2. ความรูค้วามเขา้ใจสิง่ที่

ทาํใหด้นิเหนียว

เปลีย่นแปลง 

อธบิายการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

ไมไ่ด ้

อธบิายการ

เปลีย่นแปลงของดนิ

เหนียวไดบ้างวธิแีต่

บอกเหตุผลไมไ่ด ้

อธบิายการเปลีย่นแปลงของ

ดนิเหนียวทีผ่่านวธิกีารต่างๆ

และใหเ้หตุผลได ้

 

 

 


