
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง  วัสดุและสมบัติของวัสดุ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   

 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว  3. 1 เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
      ตัวชี้วัด  

ว 3.1 ป 5/1   ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น  
ความแข็ง ความเหนียวการนำความร้อน   การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น 
  ว 3.1 ป 5/2  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 สาระท่ี  8   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว  8. 1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ
ได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดล้อมมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

     ตัวชี้วัด 
 ว 8.1 ป 5/1 ตั้งคำถาม    เกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา ตามที่

กำหนดให้และตามความสนใจ 
 ว 8.1 ป 5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และ

คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป 5/3 เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจ  ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่

เชื่อถือได้ 
 ว 8.1 ป 5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์

ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป 
 ว 8.1 ป 5/5 สร้างคำถามใหม่เพ่ือการสำรวจตรวจสอบต่อไป 
 ว 8.1 ป 5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้ 
 ว 8.1 ป 5/7 บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอ้างอิง 
 ว 8.1 ป 5/8 นำเสนอ จัดแสดง  ผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงระ

บวนการและผลของงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 



2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 

ได้แก่ ความยืดหยุ่น  ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น  เป็นสมบัติ
ต่างๆ ของวัสดุซึ่งจะมีสมบัติบางประการแตกต่างกัน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 
       สมบัติและโครงสร้างของสารได้แก่  ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน  
การนำไฟฟ้า และความหนาแน่นของวัสดุชนิดต่างๆ  จะมโีครงสร้างและสมบัติต่างกัน และสามารถนำวัสดุ
ต่างๆมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามสมบัติของวัสดุนั้นๆได้  
 3.2 ทักษะกระบวนการ 
 1.สังเกต เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น ความเหนียว การนำความร้อน การ
นำไฟฟ้า ความหนาแน่นได้ 
 2.สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น ความเหนียว การนำความ
ร้อน การนำไฟฟ้า ความหนาแน่น ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3.สืบค้นเก่ียวกับวัสดุที่มีความแข็งแรงมากที่สุด 
 4.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น ความเหนียว การนำความ
ร้อน การนำไฟฟ้า ความหนาแน่น ได้ 
 5.สังเกต เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น ความเหนียว การนำความร้อน การ
นำไฟฟ้า ความหนาแน่น ได้ 
 6.เลื่อกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันตามสมบัติของวัสดุชนิดนั้นได้เหมาะสม 
 7.สำรวจ เปรียบเทียบ และระบุลักษณะของวัสดุที่มีสมบัติด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น ความเหนียว 
การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ความหนาแน่น ได้ 
 3.3 คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
 1.มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น 
 2.ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายาม 
 3.ความมีเหตุผล 
 4.ความมีระเบียบ 
 5.ความซื่อสัตย์ 
 6.ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
 4.3 ความสามารถ ในการแก้ปัญหา  
 4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



 4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

5.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
 5.3 มีวินัย 
 5.4 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.5 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 5.6 รักความเป็นไทย 
 5.7 มีจิตสาธารณะ 
 
   
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1 รายงานผลการสำรวจสมบัติของวัสดุ ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำไฟฟ้า  
และความหนาแน่น 
6.2 รายงานการทดลอง การสังเกตและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุด้านต่าง ๆ 
6.3 รายงานการสำรวจการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามสมบัติของวัสดุชนิดนั้น 
6.4 การนำเสนอรายงานการสำรวจ  การทดลอง  การเปรียบเทียบเกี่ยวกับวัสดุและการนำวัสดุไปใช้ 
     ในชีวิตประจำวัน 

 
7.การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
2.การตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
3.การสังเกต 1.เกณฑ์การประเมินการสังเกต 

  ของนักเรียน 
2.เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง 

1.ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 
 
2.ผ่านระดับดีข้ึนไป 

4. ตรวจการสืบค้น เกณฑ์ประเมินการสืบค้น ผ่านระดับดีข้ึนไป 
5.การสำรวจ เกณฑ์ประเมินการสำรวจ ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
เกณฑ์ประเมินผลงานนักเรียน 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1.ความถูกต้อง มีความถูกต้อง ผลงานส่วนใหญ่ ผลงานมีความ มีความถูกต้องเป็น



ชัดเจนสมบูรณ์ 
ครบถ้วน 

ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

ส่วนน้อย 

2. ความสะอาด
เรียบร้อย
สวยงาม 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อยสวยงาม
ไม่มีรอยขีดลบ 

ผลงานสะอาด
เรียบร้อย 
มีรอยขีดลบน้อย 

ผลงานบางส่วนไม่
สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 

ผลงานส่วนใหญ่ไม่
สะอาด 
ไม่เรียบร้อย 

3. ตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลาที่
กำหนด 

ส่งงานช้ากว่า
กำหนด 1 วัน 

ส่งงานช้ากว่า
กำหนด 2 วัน 

ส่งงานข้ากว่า
กำหนดเกิน 2 วัน 

4. การเชื่อมโยง
และความคิด
สร้างสรรค ์

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์
สิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์
สิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์
สิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

คิดแปลกใหม่
เชื่อมโยงสัมพันธ์ 
สิ่งต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเป็น 
ส่วนน้อย 

 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน 9 - 10  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 7 –  8  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 5 -   6  คะแนน  หมายถึง  พอใช้  
  คะแนน 1   - 4   คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
 
เกณฑ์ประเมินการปฏิบัติการทดลอง 
ประเด็น

การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1.วิธีการ
ทดลอง 

กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนและ
เลือกใช้เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนและ
เลือกใช้เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ถูกต้อง 

กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนและ
เลือกใช้
เครือ่งมือและ
วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ได้ 

กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนและ
ถูกต้อง และเลืก
ใช้เครื่องมือวัสดุ
บางอย่างได้ 

ต้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่าง
มากในการ
กำหนดวิธีการ 
ขั้นตอน และการ
ใช้เครื่องมือ 

2.กร
ปฏิบัติการ
ทดลอง 

ดำเนินการทดลอง
เป็นขั้นตอนได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ดำเนินการ
ทดลองเป็น
ขั้นตอน และใช้

ดำเนินการ
ทดลองเป็น
ขั้นตอน และใช้

การดำเนินการ
ทดลองเป็น
ขั้นตอน และใช้

การดำเนินการ
ทดลองต้องคอย
กำกับอย่าง



และใช้อุปกรณ์
ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 

อุปกรณ์ต่างๆได้
อย่างถูกต้อง 

อุปกรณ์ต่างๆ 
ได้เป็นส่วนใหญ่ 

อุปกรณ์ต่างๆ 
ไม่ถูกต้อง 

ใกล้ชิด 

3.ความ
คล่องแคล่ว
ในขณะ
ปฏิบัติ
กิจกรรม 

ทำการทดลอง 
และใช้อุปกรณ์ 
ได้อย่างล่องแคล่ว
ถูกต้องเหมาะสม
ปลอดภัย เสร็จทัน
ตามเวลาที่กำหนด 

ทำการทดลอง 
และใช้อุปกรณ์ 
ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
ถูกต้องเหมาะสม
ปลอดภัย 

ทำการทดลอง 
และใช้อุปกรณ์ 
ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
ถูกต้อง
เหมาะสม 

ทำการทดลอง 
และใช้อุปกรณ์ 
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมแต่ไม่
ทันเวลาที่
กำหนด 

ทำการทดลอง 
และใช้อุปกรณ์ 
ได้อย่างถูกต้อง
แต่ไม่ทันเวลาที่
กำหนด 

4.การ
นำเสนอ 

บันทึกสรุปผลการ
ทดลองได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ 
เป็นขั้นตอน 

บันทึกสรุปผล
การทดลองได้
อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน  

บันทึกสรุปผล
การทดลองได้
อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง  

บันทึกสรุปผล
การทดลองได้
ชัดเจน ถูกต้อง 
เป็นบางส่วน 

บันทึกสรุปผล
การทดลองได้ 
ถูกต้อง 
เป็นบางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพการปฏิบัติการทดลอง 

  คะแนน 16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 11 - 15  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 6   - 10  คะแนน หมายถึง  พอใช้  
  คะแนน 1   -  5   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
เกณฑ์ประเมินการสังเกตของนักเรียน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. การดำเนิน 
   การสังเกต 

ดำเนินการสังเกต
ตามลำดับขั้นตอน
ไดค้รบถ้วน  
เหมาะสมและทัน
ตามเวลาที่กำหนด 

ดำเนินการสังเกต
ตามลำดับขั้นตอน
ไดค้รบถ้วน  
เหมาะสม 

ดำเนินการสังเกต
ตามลำดับขั้นตอน
แต่ไม่ครบถ้วน  เ 

ดำเนินการสังเกต
ผิดพลาด ต้องให้
ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา 

2. การใช้
ประสาทสัมผัส 

ใช้ประสาทสัมผัส 
ในการสังเกตได้
อย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับ

ใช้ประสาทสัมผัส 
ในการสังเกตได้ไม่
หลากหลาย แต่
เหมาะสมกับสิ่งที่

ใช้ประสาทสัมผัส 
ในการสังเกตได้ไม่
หลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับสิ่งที่

ใช้การคาดเดา
มากกว่าใช้
ประสาทสัมผัส 



สิ่งที่สังเกต  สังเกต สังเกต 
3. การบอก
รายละเอียดของ
สิ่งที่สังเกต 

บอกหรืออธิบาย
ลักษณะของสิ่งที่
สังเกตได้อย่าง
สมบูรณ์และ
ครบถ้วน 

บอกหรืออธิบาย
องค์ประกอบหลัก
ของสิ่งที่สังเกตได้ 

บอกหรืออธิบาย
องค์ประกอบหลัก
ของสิ่งที่สังเกตได้
เพียงบางส่วน 

บอกหรืออธิบาย
สิ่งที่สังเกตได้น้อย
มาก 

4.บันทึกผลการ
สังเกตอย่าง
ตรงไปตรงมาตาม
ความเป็นจริง 

มีการบันทึกผลการ
สังเกตอย่างตรงไป 
ตรงมาตามความ
เป็นจริง ไม่แสดง
ความคิดเห็นหรือใช้
เหตุผลประกอบ 

มีการบันทึกผลการ
สังเกตอย่างตรงไป 
ตรงมาตามความ
เป็นจริงและแสดง
ความคิดเห็นหรือใช้
เหตุผลประกอบบ้าง
เล็กน้อย 

มีการบันทึกผลการ
สังเกตตามความ
เป็นจริงบางส่วน
และแสดงความ
คิดเห็นหรือให้
เหตุผลประกอบ
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการบันทึกผล
การสังเกตตาม
ความคิดเห็นของ
ตนเอง 

5.ความปลอดภัย
ขณะสังเกต 

สังเกตด้วยความ
ระมัดระวังและ
สามารถแนะนำ
เพ่ือนเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยได้ 

สังเกตด้วยความ
ระมัดระวัง ครูต้อง
ดูแลและชี้แนะเป็น
บางครั้ง 

สังเกตด้วยความ
ระมัดระวัง ครูต้อง
ดูแลและชี้แนะ
บ่อยครั้ง 

ขาดความ
ระมัดระวัง ทำให้
เกิดอันตราย
ขณะที่สังเกต 

 
เกณฑ์การตัดสินการสังเกตของนักเรียน 
  คะแนน 16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 11 - 15  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 6   - 10  คะแนน หมายถึง  พอใช้  
  คะแนน 1   -  5   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
เกณฑ์ประเมินการสำรวจ 
 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. การเลือกใช้
อุปกรณ์/
เครื่องมือในการ
สำรวจ 

เลือกใช้อุปกรณ์ได้
ถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
วิธีการสำรวจทุก

เลือกใช้อุปกรณ์ได้
ถูกต้องและ
สอดคล้องกับ
วิธีการสำรวจเป็น

เลือกใช้อุปกรณ์ได้
ถูกต้องบางส่วนและ
สอดคล้องกับวิธีการ
สำรวจเป็นบาง

เลือกใช้อุปกรณ์ไม่
ถูกต้องและไม่
สอดคล้องกับ
วิธีการสำรวจ 



ขั้นตอน ส่วนใหญ่ ขั้นตอน 
2. การ
ดำเนินการ
สำรวจ 

สามารถดำเนินการ
สำรวจได้ครบถ้วน
ตามข้ันตอน 
ถูกต้อง เหมาะสม 
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

สามารถดำเนินการ
สำรวจได้ครบถ้วน
ตามข้ันตอน 
ถูกต้อง เหมาะสม  

สามารถดำเนินการ
สำรวจไดต้าม
ขั้นตอน และ
ถูกต้อง แต่ยังไม่
เหมาะสม 

สามารถดำเนินการ
สำรวจไดต้าม
ขั้นตอน  

3. การจัด
จำแนกประเภท
ข้อมูล 

สามารถจัดจำแนก 
จัดหมวดหมู่ สิ่งที่
ทำการสำรวจได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และ  
เหมาะสม 

สามารถจัดจำแนก 
จัดหมวดหมู่ สิ่งที่
ทำการสำรวจได้
ถูกต้อง  

สามารถจัดจำแนก 
จัดหมวดหมู่ สิ่งที่
ทำการสำรวจได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

สามารถจัดจำแนก
ประเภทของสิ่งที่ทำ
การสำรวจเป็น
หมวดหมู่ได้ตาม
เกณฑ์ที่ครูแนะนำ 

4. การบันทึก
ผลการสำรวจ
ตามข้อเท็จจริง 

บันทึกข้อมูลได้ 
ถูกต้อง  ครบถ้วน  
มีรายละเอียด
ชัดเจน 
 

บันทึกข้อมูลได้ 
ถูกต้อง  ครบถ้วน  
มีรายละเอียดเป็น
บางส่วน 

บันทึกข้อมูลได้ 
ถูกต้อง  ครบถ้วน  
 

บันทึกข้อมูลได้ 
ครบถ้วน แต่ 
ขาดรายละเอียด 

5. ความ
ปลอดภัยขณะ
ทำการสำรวจ 

สำรวจด้วยความ
ระมัดระวังและ
สามารถแนะนำ
เพ่ือนเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยได้ 

สำรวจด้วยความ
ระมัดระวัง ครูต้อง
ดูแลและชี้แนะเป็น
บางครั้ง 

สำรวจด้วยความ
ระมัดระวัง ครูต้อง
ดูแลและชี้แนะ
บ่อยครั้ง 

ขาดความ
ระมัดระวัง ทำให้
เกิดอันตรายขณะที่
สำรวจ 

 
เกณฑ์การตัดสินการสำรวจ  

คะแนน 16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 11 - 15  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 6   - 10  คะแนน หมายถึง  พอใช้  
  คะแนน 1   -  5   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
  
 
เกณฑ์ประเมินการสืบค้น 
 

ประเด็นการ ระดับคุณภาพ 



ประเมิน 4 3 2 1 
1. เนื้อหา
ครบถ้วนตรงตาม
ประเด็น 

มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วน  ถูกต้อง
และชัดเจนตาม
ประเด็นที่กำหนด 

มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วน  ถูกต้อง
ตามประเด็นที่
กำหนด 

มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่กำหนด 
แต่ไม่ครบถ้วน 

มีเนื้อหาสาระ 
ตามประเด็นที่
กำหนด 
แต่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

2. ความถูกต้อง
ของเนื้อหาสาระ 

มีเนื้อหาสาระ
ถูกต้อง ครบถ้วน
และมีความชัดเจน 

มีเนื้อหาสาระ
ถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจนบางส่วน 

มีเนื้อหาสาระ
ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนและ
ชัดเจนบางส่วน 

มีเนื้อหาสาระ 
ไมถู่กต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนและ
ชัดเจนบางส่วน 

3. ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม 

เขียนได้ถูกต้อง ใช้
ภาษาได้เหมาะสม 
มีความกระชับ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

เขียนได้ถูกต้อง  
ใช้ภาษาได้
เหมาะสม 
มีความเข้าใจง่าย 

เขียนได้ถูกต้อง  
ใช้ภาษาได้ยังไม่
เหมาะสม 

เขียนได้ยังไม่
ถูกต้อง และ 
ใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 

4. ค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
ตั้งแต่ 4 แหล่ง 
ขึ้นไป 

ค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้   3 แหล่ง 

ค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้  2 แหล่ง 

ใช้ความรู้เพียง
แหล่งเรียนรู้เดียว 

5. รูปแบบการ
นำเสนอน่าสนใจ 

การนำเสนอผลงาน
เป็นขั้นตอน มีความ 
ชัดเจนและน่าสนใจ  

การนำเสนอผลงาน
เป็นขั้นตอน และ 
มีความชัดเจน 

การนำเสนอผลงาน
เป็นขั้นตอน และ 
แต่ยังไม่ชัดเจน 

การนำเสนอผลงาน
ไม่น่าสนใจ ลำดับ
เรื่องราวได้ไม่ดี 

6.ประเมิน
ปรับปรุงและ
แสดงความรู้สึก
ต่อชิ้นงาน 

วิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อยของผลงาน
ได้อย่างชัดเจน และ
เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงผลงานได้
อย่างเหมาะสม 

วิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อยของผลงาน
ได้อย่างชัดเจน และ
เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงผลงานได้
บางส่วน 

วิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อยของผลงาน
ได้อย่างชัดเจน  

วิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อยของผลงาน
ได้บางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน 19 - 24  คะแนน  หมายถึง  ระดับดีมาก 
 คะแนน 13 - 18  คะแนน  หมายถึง  ระดับดี     

คะแนน 7   - 12 คะแนน  หมายถึง  ระดับพอใช้  
 คะแนน 1   -  6  คะแนน  หมายถึง  ระดับปรับปรุง 
 
  



8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมบัติของวัสดุด้านความแข็งได้  
 2. เปรียบเทียบความแข็งของวัสดุได้  
 3. นักเรียนทดลอง ตรวจสอบ สมบัติของวัสดุได้  
 4. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัตถุ 
 5. มีความสนใจในการเรียน  
 6. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
 7. นำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านความแข็งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความพร้อม และพ้ืนฐานของนักเรียน 

2. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักวัสดุที่มีความแข็งแรง 
ชนิดใดบ้างให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันตอบคำถาม 
  3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคำตอบที่นักเรียนตอบคำถาม 
 ขั้นสำรวจและค้นหา 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน  
2. ครูนำอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในห้องเรียน ได้แก่ เทียนไข ไม้ กระเบื้องอะลูมิเนียม  

เหล็ก แก้ว เหรียญบาท แจกให้นักเรียนทุกกลุ่ม 
3. ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการสังเกตคุณสมบัติด้านความแข็งของวัสดุ 

แต่ละชนิดที่ครูแจกให้ 
4. นักเรยีนศึกษาคุณสมบัติของวัสดุด้านความแข็ง และการตรวจสอบความแข็งของวัสดุ  

จากใบความรู้หรือหนังสือเรียนโดยครูช่วยเขื่อมโยงความรู้ใหม่ในบทเรียนกับความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้วด้วยการ
ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบจากความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

     4.1 ใช้เล็บขูด 
     4.2 ใช้ไม้บรรทัดพลาสติก 

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสังเกตในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

หน่วยที่  2  ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง  ความแข็งของวัสดุ 
 



2. ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปผลการสังเกตในการทดลองขูดวัสดุชนิดต่าง ๆ   
              เพ่ือทดสอบความแข็ง  และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกที่กำหนด 
ขั้นขยายความรู้ 

  1.นักเรียนศึกษาตารางกำหนดระดับความแข็งของวัสดุที่ครูนำมาแล้วให้นักเรียนสังเกตหรือ
ทดสอบดวูัสดุแต่ละชนิดที่อยู่รอบตัวเรา มีความแข็งแรงอยู่ในระดับใด และบันทึกข้อมูล 
  2. ให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเพชรซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ทำเป็นรายงานส่งครู 
 

ขั้นประเมินผล 
1. นักเรียนทำกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
2. ครปูระเมินความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้ตอบคำถาม เช่น 

      - ถ้านักเรียนจะตรวจสอบความแข็งแรงของวัสดุ ควรใข้วิธีการใดบ้าง 
      - ถ้านำพลอยไปขูดกระจกแล้วกระจกเกิดรอย นักเรียนจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร 
      - ระดับความแข็งแรงที่สามารถขูดกระจกเป็นรอยได้ เริ่มตั้งแต่ระดับใดขึ้นไป 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1.เทียนไข  

2.ไม้  
3.กระเบื้อง 
4.อะลูมิเนียม  
5.เหล็ก  
6.แก้ว   
7.เหรียญบาท 
8.แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
9.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5 
10.ใบความรู้ 
11.รายงานการสืบค้น 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
2.การสังเกต 1.เกณฑ์การประเมินการสังเกต 

  ของนักเรียน 
2.เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง 

1.ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 
 
2.ผ่านระดับดีข้ึนไป 

3. ตรวจการสืบค้น เกณฑ์ประเมินการสืบค้น ผ่านระดับดีข้ึนไป 
4.การสำรวจ เกณฑ์ประเมินการสำรวจ ผ่านระดับดีข้ึนไป 



 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวได้  
 2. เปรียบเทียบความเหนียวของวัสดุได้  
 3. มีความสนใจในการเรียน  
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์    

5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านความยืดเหนียว ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
6. นักเรียนทดลอง ตรวจสอบสมบัติของวัสดุด้านความเหนียวได้  
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นสร้างความสนใจ 
  1. ครูถามนักเรียนว่า เคยเห็นสายเบ็ดตกปลาหรือไม่ ทำมาจากอะไร ทำไมจึงใช้วัสดุชนิดนี้ 
  2. นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม ครูนำอภิปรายว่าสายเบ็ดตกปลานิยมทำมาจากเอ็น เพราะ
เอ็นมีความเหนียว เมื่อมีปลาตัวใหญ่มาติดเบ็ดสายเบ็ดจะไม่ขาด ซึ่งความเหนียวเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุ
เช่นเดียวกับความแข็งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว 
  3. ครูนำแผ่นกระดาษ และถุงพลาสติกเข้ามาในชั้นเรียน แล้วถามนักเรียนว่าถ้าจะออกแรงฉีก
กระดาษ และถุงพลาสติกให้ขาด สิ่งใดต้องใช้แรงมากกว่า 
  4. นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของตน 
 ขั้นสำรวจและค้นหา 

1.นักเรียนศึกษาสมบัติของวัสดุด้านความเหนียว และการตรวจสอบสมบัติของวัสดุ  
จากใบความรู้หรือหนังสือเรียน โดยครูช่วยเชื่อมโยงความรู้ใหม่จากบทเรียนกับความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้วด้วย
การใช้คำถามกระตุ้น ให้นักเรียนตอบจากความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน 

2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตสมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ 
กิจกรรมตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้ 

- พาดไม้ยาวระหว่างโต๊ะ แขวนขอเกี่ยวที่ท่อนไม้ 
- ผูกเชือกฟางยาว 1 ฟุต ที่ขอเกี่ยว และนำขอเกี่ยวอีกอันผูกติดปลายล่างของเชือกฟาง 
- แขวนถุงทรายที่ขอเกี่ยวอันล่าง เพ่ิมถุงทรายทีละถุงจนเชือกขาด นับจำนวนถุงทราย 
  ทั้งหมด บันทึกผล 
- ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนจากเชือกฟางเป็นด้าย และเอ็น 

           หมายเหตุ เชือกแต่ละชนิดควรมีขนาดและความยาวเท่ากัน 

หน่วยที่  2  ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง  ความเหนียวของวัสดุ 
 

 



ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
1.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม ดังนี้ 
- วัสดุที่มีความเหนียวมากที่สุดและน้อยที่สุดเรียงตามลำดับ คืออะไร 
- วิธีการที่ใช้ทดสอบความเหนียวในกิจกรรมนี้คืออะไร 
- ยกตัวอย่างวัสดุที่มีความเหนียว ที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากวัสดุ 

ที่นักเรียนนำมาสังเกตแล้ว ยังมีวัสดุอย่างอ่ืนอีกท่ีมีสมบัติด้านความเหนียว เช่น ดินเหนียว สามารถนำมาปั้น
สิ่งของเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ และโลหะเม่ือทำให้ร้อนจะสามารถตีแผ่เป็นแผ่น หรือรีดให้เป็นเส้น นำมาทำเป็น
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หม้อ กระทะ 

3.ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า วัสดุแต่ละชนิดมีความเหนียวแตกต่างกัน วัสดุที่มีความเหนียวมาก 
ต้องใช้แรงดึงมากจึงจะขาด ส่วนวัสดุที่มีความเหนียวน้อยใช้แรงดึงไม่มากก็สามารถขาดได้ 

4.นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านความเหนียว โดยร่วมกันสรุปเขียน 
เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

ขั้นขยายความรู้ 
  1.ครูนำภาพการแข่งขันชักเย่อ ภาพช้างลากซุง ภาพสะพานที่มีลวดเหล็กยึด มาให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายว่าเกี่ยวข้องกับสมบัติด้านความเหนียวของวัสดุหรือไม่ เพราะอะไร  
 
 
 
 

ขั้นประเมินผล 
1.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม  

และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
2.ครปูระเมินความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น 
- ความเหนียว คือ อะไร 
- การพิจารณาสมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ ทำได้ด้วยวิธีการใดบ้าง 
- ยกตัวอย่างวัสดุที่มีสมบัติด้านความเหนียว 

สื่อการสอนและการเรียนรู้ 
 1.ถุงทรายขนาด 500 กรัม 

2.เส้นด้าย  
3.เส้นเอ็น 
4.ไม้ 
5.เชือกฟาง 
6.ขอเกี่ยว (ลวดเสียบกระดาษ)   
7.รูปภาพการแข่งขันชักเย่อ ช้างลากซุง สะพานที่มีลวดเหล็กยึด เช่น สะพานพระราม 8 



8.แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
9.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5 
10.ใบความรู้ 
11.แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
2.การสังเกต 1.เกณฑ์การประเมินการสังเกต 

  ของนักเรียน 
2.เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง 

1.ผ่านระดบัพอใช้ขึ้นไป 
 
2.ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่นได้ 
 2. ระบุชนิดของวัสดุที่มีสมบัติด้านความยืดหยุ่นได้  
 3. มีความสนใจในการเรียน  
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่น ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 6. นักเรียนทดลง ตรวจสอบ สมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่นได้   
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.ครูให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเป่าลูกโป่งที่ครูนำมา จำนวน 2 ใบ ใบที1่ ใช้ยางรัด
ลูกโป่งที่พองออก ใบที่ 2 เป่าให้ลูกโป่งพองออกแต่ไม่ให้แตก จากนั้นค่อยๆปล่อยลมในลูกโป่งออกมา ให้
นักเรียนสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้ 
   -  จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อหยุดแรงกระทำต่อยางรัด และลูกโป่ง 

- ยางรัด และลูกโป่งมีสมบัติอะไร 
- ยกตัวอย่างวัสดุในชีวิตประจำวันที่มีสมบัติคล้ายกับยางรัดและลูกโป่ง 

  2.นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของตน 

หน่วยที่  2   ชั่วโมงที่ 3 เร่ือง  ความยืดหยุ่นของวัสดุ 



 ขั้นสำรวจและค้นหา 
  1.นักเรียนศึกษา เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่น จากใบความรู้หรือหนังสือเรียน โดย
ครูช่วยเชื่อมโยงความรู้ใหม่จากบทเรียนกับความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว ด้วยการใช้คำถามนำกระตุ้น ให้
นักเรียนตอบจากความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน 
  2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรม สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ
กิจกรรมตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้ 

- หาวัสดุตัวอย่าง เช่น ยางรัด แถบยางยืด เชือกฟาง และเส้นเอ็น (อุปกรณ์แต่ละชนิด 
                       มีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร) 

- พาดไม้ยาวระหว่างโต๊ะ แขวนขอเกี่ยวที่ท่อนไม้ 
- แขวนยางรัดที่ขอเกี่ยว และแขวนถ่านไฟฉายที่ยางรัด วัดความยาวของยางรัด 

                       ที่ยืดออก บันทึกผล 
- ทำการทดสอบซ้ำโดยเปลี่ยนจากยางรัดเป็นวัสดุที่เหลือ บันทึกผล 

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
 1.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

- วัสดุที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด คืออะไร 
- ตัวบ่งชี้ความยืดหยุ่นของวัสดุ ในกิจกรรมนี้คืออะไร 
- ถ้าไม่มีถ่านไฟฉาย นักเรียนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดแทน 

2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าความสามารถ 
ในการยืดหยุ่นเป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุ วัสดุแต่ละชนิดยืดหยุ่นได้ไม่เท่ากัน 
  3.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่น โดยร่วมกันสรุปเขียน
เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

ขั้นขยายความรู้ 
   1.ครูนำอภิปรายว่าวัสดุบางชนิดที่มีความยืดหยุ่น เมื่อแรงมากระทำมากเกินไป จะหมด
สภาพความยืดหยุ่นและเสียสภาพไป เช่น แถบยางยืด ซึ่งสามารสังเกตได้ง่าย ๆ จากขอบเอวของกระโปรงหรือ
กางเกงที่ใส่ยางยืด เมื่อใช้ไปนาน ๆ ยางจะยืดต้องเปลี่ยนยางใหม่ 

2.นักเรียนสำรวจวัสดุที่มีความยืดหยุ่นในโรงเรียน 
ขั้นประเมินผล 
 1.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 3.ครทูดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น 

- สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ หมายถึงอะไร 
- วัสดุที่มีความยืดหยุ่น มีอะไรบ้าง 



- ถ้าออกแรงกระทำต่อวัสดุที่มีความยืดหยุ่นมากเกินไปหรือใช้งานเป็นเวลานาน 
  จะเกิดอะไรขึ้น 

สื่อการสอนและการเรียนรู้ 
 1.ถุงทรายขนาด 500 กรัม 

2.ถ่านไฟฉาย 
3.เส้นเอ็น 
4.ไม้ 
5.เชือกฟาง 
6.ขอเกี่ยว (ลวดเสียบกระดาษ)   
7.ลูกโป่ง 
8.ยางรัด 
9.แถบยางยืด 
10.สายวัด หรือ ไม้บรรทัด 
11.แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
12.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5 
13.ใบความรู้ 
14.แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
2.การตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
3.การสังเกต 1.เกณฑ์การประเมินการสังเกต 

  ของนักเรียน 
2.เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง 

1.ผ่านระดบัพอใช้ขึ้นไป 
 
2.ผ่านระดับดีข้ึนไป 

4. ตรการสืบค้น เกณฑ์ประเมินการสืบค้น ผ่านระดับดีข้ึนไป 
5.การสำรวจ เกณฑ์ประเมินการสำรวจ ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อนได้  
 2. ระบุวัสดุที่เป็นตัวนำความร้อน และฉนวนความร้อนได้  
 3. มีความสนใจในการเรียน  
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   
 6. นักเรียนทดลอง ตรวจสอบ สมบัติของวัสดุได้   
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.ครูนำถุงมือผ้ากันความร้อนที่ใช้จับหม้อหรือกระทะเมื่อปรุงอาหารเสร็จ มาให้นักเรียนดูแล้ว 
แล้วร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์  และคุณสมบัติของผ้ากันความร้อน  
  2.นักเรียนช่วยกันอภิปรายว่าอาหารในหม้อสุกได้อย่างไร (เพราะได้รับการถ่ายโอนความร้อน
จากเตาไฟมายังหม้อ และจากหม้อไปสู่อาหาร จึงทำให้อาหารในหม้อสุกได้) 
 ขั้นสำรวจและค้นหา 
  1.นักเรียนศึกษาสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน ในหนังสือเรียน โดยครูช่วยเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่จากบทเรียนกับความรู้เดิมท่ีเรียนรู้มาแล้ว ด้วยการใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนตอบจากความรู้และ
ประสบการณ์ของนักเรียน 
  2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ แต่ละกลุ่ม
ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้ 

- นำดินน้ำมันปั้นเป็นก้อนหุ้มปลายแท่งวัสดุอุปกรณ์ชุดการนำความร้อน 
โดยให้ดินน้ำมันแต่ละก้อนมีขนาดเท่า ๆ กัน ทิ้งไว้สักครู่ 

- เทน้ำร้อนท่ีมีอุณหภูมิ 80-100 องศาเซียสลงในอุปกรณ์ชุดการนำความร้อน 
- สังเกตและบันทึกผลที่เกิดขึ้น  

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
 1.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม ดังนี้ 
  - เพราะเหตุใดจึงใช้ดินน้ำมันในการสังเกต 
  - จากการสังเกตวัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดีที่สุด 
  - ยกตัวอย่างวัสดุที่นำความร้อนได้ดี และวัสดุที่นำความร้อนได้ไม่ดี 

หน่วยที่  1   ชั่วโมงที่ 4  เร่ือง  การนำความร้อน 



 2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่า วัสดุแต่ละชนิด
นำความร้อนได้แตกต่างกัน วัสดุที่ยอมให้ความร้อนถ่ายโอนผ่านได้ง่าย เรียกว่า ตัวนำความร้อน ส่วนวัสดุที่ให้
ความร้อนถ่ายโอนผ่านได้ยาก เรียกว่า ฉนวนความร้อน ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อวัสดุ 2 ชนิด ที่มี
อุณหภูมิต่างกันมาสัมผัสกัน ความร้อนจะถ่ายโอนจากวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังวัสดุที่มีอุณหภูมิต่ำากว่า 

 3.นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน โดยร่วมกันสรุปเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

 
 
 
 
ขั้นขยายความรู้ 

  ครูยกตัวอย่างชนิดของวัสดุ และให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเป็นตัวนำความร้อน หรือฉนวน
ความร้อน 

ขั้นประเมินผล 
 1.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 2.ครปูระเมินความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม ดังนี้ 
 - การนำความร้อนเกิดข้ึนได้อย่างไร 
 - วัสดุที่เป็นตัวนำความร้อน ได้แก่อะไร 
 - วัสดุที่เป็นฉนวนความร้อน ได้แก่อะไร 

สื่อการสอนและการเรียนรู้ 
 1.ถุงมือผ้ากันความร้อน 

2.ดินน้ำมัน 
3.น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ 80-100 องศาเซียส 
4.แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
5.แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
6.ใบความรู้ 
7.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5 

 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
2.การสังเกต 1.เกณฑ์การประเมินการสังเกต 

  ของนักเรียน 
1.ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 
 



2.เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง 2.ผ่านระดับดีข้ึนไป 
 
 

 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าได้  
 2. ระบุวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้าได้  
 3. มีความสนใจในการเรียน  
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้า ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 6. นักเรียนทดลอง ตรวจสอบ สมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้าได้  
 
  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.ครูถามนักเรียนว่า ในชีวิตประจำวันเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดบ้าง กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่
จากแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามาสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราโดยผ่านสิ่งใด 
  2.นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม (สายไฟ) และแสดงความคิดเห็นคำตอบจากคำถาม เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การนำไฟฟ้า 
 ขั้นสำรวจและค้นหา 
   1.ครถูามนักเรียนว่ากระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไปตามสายไฟฟ้า นอกจากสายไฟฟ้าแล้ว สิ่ง
ใดบ้างท่ียอมให้กระแสไฟฟ้าผ่าน 
  2.นักเรียนตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน 
  3.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการนำไฟฟ้าของวัสดุ แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
ตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้ 

- ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
- นำวัสดุต่าง ๆ เช่น ลวดหนบีกระดาษ ไม้ไอศกรีม ช้อนโลหะ ไม้บรรทัดพลาสติก  

ไส้ดินสอดำ  แท่งไม้ แท่งแก้ว เหล็ก และทองแดง มาต่อในวงจรไฟฟ้า สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า 
บันทึกผล 

ขั้นอภิปรายและสรุป 
 1.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม ดังนี้ 

- วัสดุที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง ได้แก่อะไรบ้าง 
- นักเรียนสรุปว่า โลหะเท่านั้นที่นำไฟฟ้าใช่หรือไม่ เพราะอะไร 

หน่วยที่  1   ชั่วโมงที่  5  เร่ือง  การนำไฟฟ้าของวัสด ุ
 



 2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้นักเรียนเข้าใจว่า วัสดุที่ยอม
ให้กระแสไฟฟ้าผ่าน เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า วัตถุท่ีไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่าน เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า
ได้แก่ พวกโลหะ พวกที่ไม่ใช่โลหะจะไม่นำไฟฟ้าหรือเป็นฉนวนไฟฟ้า ยกเว้นไส้ดินสอดำ 

 3.นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้า โดยร่วมกันสรุปเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

ขั้นขยายความรู้ 
  1.ครูนำสายไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วมาให้นักเรียนสังเกตดูส่วนประกอบทั้งด้านนอกและด้านใน 
นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ด้านนอกของสายไฟหุ้มด้วยพลาสติก ภายในทำด้วยลวดทองแดง 

ขั้นประเมินผล 
 1.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 2.ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม ดังนี้ 

- วัสดุที่นำไฟฟ้าเป็นวัสดุประเภทใด 
  - ยกตัวอย่างวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า 
  - ทำไมไส้ดินสอจึงนำไฟฟ้าได้ 

 
 
 
 
 
 
สื่อการสอนและการเรียนรู้ 
 1.ชุดการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

2.แท่งไม้ 
3.แท่งแก้ว 
4.เหล็ก 
5.อะลูมิเนียม 
6.ทองแดง 
7.ลวดหนีบกระดาษ 
8.ไม้ไอศกรีม 
9.ช้อนโลหะ 
10.ไม้บรรทัดพลาสติก 
11.ไส้ดินสอดำ 
12.แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
13.แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 



14.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5 
 

การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
2.การสังเกต 1.เกณฑ์การประเมินการสังเกต 

  ของนักเรียน 
2.เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง 

1.ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 
 
2.ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสมบัติของวัสดุด้านต่าง ๆ ได้ 
 2. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน ตามสมบัติของวัสดุชนิดนั้นได้เหมาะสม  
 3. มีความสนใจในการเรียน  
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
 5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุด้านต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นสร้างความสนใจ 
  1.ครูถามนักเรียนว่า โต๊ะ เก้าอ้ี ที่นักเรียนใช้เขียนหนังสือ และนั่งอยู่ในขณะนี้ เป็นการใช้
ประโยชน์จากสมบัติของวัสดุในด้านใด 
  2.นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม (ความแข็ง) ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
จากสมบัติของวัสดุในด้านต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
  3.ครูนำภาพต่าง ๆ เช่น ล้อรถยนต์ ลูกโป่ง เครื่องปั้นดินเผา หม้อกระทะ เครื่องใช้ไฟฟ้า มา
ให้นักเรียนดู แล้วช่วยกันบอกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสมบัติของวัสดุในด้านใด 
 ขั้นสำรวจและค้นหา 
  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุ ที่มีสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

- ความยืดหยุ่น                
- การนำความร้อน 
- ความแข็ง                    

หน่วยที่  1   ชั่วโมงที่ 6-7  เร่ือง  การนำสมบัติวัสดุไปใช้ประโยนช์ 
 



- การนำไฟฟ้า 
- ความเหนียว             
- ความหนาแน่น 

แต่ละกลุ่มวางแผนสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพ่ือนสมาชิกช่วยกันสืบค้น 
ตามหัวข้อย่อยที่กำหนด โดยสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรม และอินเทอร์เน็ต จากนั้นนำข้อมูลที่สืบค้น
ได้ มารายงานให้เพ่ือน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจตรงกัน  

2.สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน 
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การใช้ประโยชน์จากวัสดุ 
  3.นำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มให้สมาชิกทุกคนเข้าใจ รวบรวม เรียบเรียง
ข้อมูลที่ได้ พร้อมทั้งหาภาพประกอบ ทำเป็นป้ายนิเทศให้ความรู้ 

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
 1.นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 2.ครูและนักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวคำถาม ดังนี้ 

- ยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำมาจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น 
- เชือกท่ีใช้ลากสิ่งของ หรือยกของที่มีมวลมาก ๆ เป็นการใช้สมบัติทางด้านใด 
  ของวัสดุ 
- เพชรใช้เป็นเครื่องมือในการตัดกระจกเพราะเพชรมีสมบัติในด้านใด 

  3. นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุในชีวิตประจำวัน 
  4. ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือวัด
ความก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ของนักเรียน 

ขั้นขยายความรู้ 
  1.นักเรียนแบ่งกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรม สำรวจการนำสมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุไปใช้
ประโยชน์ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   - แต่ละกลุ่มสำรวจวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ในบ้าน/โรงเรียน/ร้านค้า 
                                 ในชุมชน ว่าสิ่งใดใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น 
   - บันทึกชื่อสิ่งของ และประเภทของวัสดุยืดหยุ่น 
  2.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 

ขั้นประเมินผล 
 1.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม  

และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 2.ครปูระเมินความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม ดังนี้ 

- วัสดุที่มีความยืดหยุ่นนิยมนำมาทำสิ่งใด 
- ภาชนะหุงต้ม เช่น หม้อ กระทะ ทำมาจากวัสดุที่มีสมบัติใด 
- วัสดุก่อสร้างต้องใช้วัสดุที่มีสมบัติใด 



- เพราะเหตุใดเราจึงใช้ดินเหนียวทำเครื่องปั้นดินเผา 
สื่อการสอนและการเรียนรู้ 
 1.รูปภาพต่างๆ เช่น ล้อรถยนต์ ลูกโป่ง เครื่องปั้นดินเผา หม้อ กระทะ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

2.แบบทดสอบหลังเรียน 
3.แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
4.หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5 

 
 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.การตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
2.การสังเกต 1.เกณฑ์การประเมินการสังเกต 

  ของนักเรียน 
2.เกณฑป์ระเมินการปฏิบัติการทดลอง 

1.ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป 
 
2.ผ่านระดับดีข้ึนไป 

  
 
9.  บันทึกผลหลังสอน  ชั่วโมงท่ี ........... 
 
 ผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ......................................... 
........................................................................ ..............................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



                              ลงชื่อ………………………………………………………………….ผู้สอน 
                                   (…………………………………………………………………) 
                                            วันที่...........เดือน....................................พ.ศ...............  
 
10.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                              ลงชื่อ………………………………………………………………….ผู้บริหาร 
                                   (…………………………………………………………………) 
                                            วันที่...........เดือน....................................พ.ศ...............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกหน่วยที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง  วัสดุและสมบัติของวัสดุ 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนกากบาท (×) ทับคำตอบที่ถูกที่สุด 
 

1.วัสดุในข้อใดมีความเหนียวและสามารถดึงยืดให้เป็น
เส้นได้ 
ก. ไม้ 
ข. โลหะ 
ค. แก้ว 
ง. กระดาษ 

6.ถ้าต้องการใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษบนโต๊ะไม้ โดย
ไม่ให้โต๊ะเป็นรอยควรใช้สิ่งใดรองบนโต๊ะ 
ก. แผ่นกระจก 
ข. แผ่นกระดาษ 
ค. แผ่นพลาสติก 
ง. แผ่นหนัง 

2.การผลิตเครื่องใช้ในข้อใดต้องพิจารณาจากสมบัติ
การนำความร้อนของวัสดุ 
ก. เฟอร์นิเจอร์ 
ข. ของตกแต่งบ้าน 
ค. เครื่องนอน 
ง.ภาชนะหุงต้ม 

7.ถ้าเราใช้ทัพพีที่ทำจากโลหะคนแกง ที่กำลังเดือด 
เราจะรู้สึกร้อนเพราะอะไร 
ก. มืออยู่ใกล้เตาไฟเกินไป 
ข. ไอร้อนจากแกงลอยขึ้นมาถูกมือ 
ค. น้ำแกงที่กำลังเดือดกระเด็นถูกมือ 
ง. ทัพพีนำความร้อนมาสู่มือ 

3.โลหะในข้อใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด 
ก. ทองแดง 
ข. ดีบุก 
ค. ทองคำ 
ง. นิกเกิล 

8.วัสดุในข้อใดมีความหนานแน่นน้อยที่สุด 
ก. แก้ว 
ข. กระดาษ 
ค. ไม้ 
ง. แผ่นโฟม 

4.ยางรถยนต์ต้องมีสมบัติในข้อใด 
ก. ความแข็ง 

9.ทำไมจึงใช้เส้นเอ็นทำเบ็ดตกปลา 
ก. ใส ปลามองไม่เห็น 



ข. ความเหนียว 
ค. ความหนาแน่น 
ง. ความยืดหยุ่น 

ข. เส้นเอ็นมีความเหนียว 
ค. สามารถทนต่อแรงดึงของปลาได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

5.วัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนที่ดี มักจะมีสมบัติใด
ควบคู่ไปด้วย 
ก. มีความหนาแน่นมาก 
ข. มีความแข็งมาก 
ค. เป็นตัวนำไฟฟ้าท่ีดี 
ง. มีความยืดหยุ่นสูง 

10.ถ้าต้องการวัสดุเพ่ือใช้หิ้วของที่มีน้ำหนัก 5 
กิโลกรัมจะเลือกวัสดุใด 
ก. ด้ายเย็บผ้า 
ข. เชือกกล้วย 
ค. เชือกฟาง 
ง. โซ ่

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง  วัสดุและสมบัติของวัสดุ 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนกากบาท (×) ทับคำตอบที่ถูกที่สุด 
 

1.วัสดุในข้อใดมีความเหนียวและสามารถดึงยืดให้เป็น
เส้นได้ 
ก. ไม้ 
ข. โลหะ 
ค. แก้ว 
ง. กระดาษ 

6.ถ้าต้องการใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษบนโต๊ะไม้ โดย
ไม่ให้โต๊ะเป็นรอยควรใช้สิ่งใดรองบนโต๊ะ 
ก. แผ่นกระจก 
ข. แผ่นกระดาษ 
ค. แผ่นพลาสติก 
ง. แผ่นหนัง 

2.การผลิตเครื่องใช้ในข้อใดต้องพิจารณาจากสมบัติ
การนำความร้อนของวัสดุ 
ก. เฟอร์นิเจอร์ 
ข. ของตกแต่งบ้าน 
ค. เครื่องนอน 
ง.ภาชนะหุงต้ม 

7.ถ้าเราใช้ทัพพีที่ทำจากโลหะคนแกง ที่กำลังเดือด 
เราจะรู้สึกร้อนเพราะอะไร 
ก. มืออยู่ใกล้เตาไฟเกินไป 
ข. ไอร้อนจากแกงลอยขึ้นมาถูกมือ 
ค. น้ำแกงที่กำลังเดือดกระเด็นถูกมือ 
ง. ทัพพีนำความร้อนมาสู่มือ 

3.โลหะในข้อใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด 8.วัสดุในข้อใดมีความหนานแน่นน้อยที่สุด 



ก. ทองแดง 
ข. ดีบุก 
ค. ทองคำ 
ง. นิกเกิล 

ก. แก้ว 
ข. กระดาษ 
ค. ไม้ 
ง. แผ่นโฟม 

4.ยางรถยนต์ต้องมีสมบัติในข้อใด 
ก. ความแข็ง 
ข. ความเหนียว 
ค. ความหนาแน่น 
ง. ความยืดหยุ่น 

9.ทำไมจึงใช้เส้นเอ็นทำเบ็ดตกปลา 
ก. ใส ปลามองไม่เห็น 
ข. เส้นเอ็นมีความเหนียว 
ค. สามารถทนต่อแรงดึงของปลาได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

5.วัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนที่ดี มักจะมีสมบัติใด
ควบคู่ไปด้วย 
ก. มีความหนาแน่นมาก 
ข. มีความแข็งมาก 
ค. เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี 
ง. มีความยืดหยุ่นสูง 

10.ถ้าต้องการวัสดุเพ่ือใช้หิ้วของที่มีน้ำหนัก 5 
กิโลกรัมจะเลือกวัสดุใด 
ก. ด้ายเย็บผ้า 
ข. เชือกกล้วย 
ค. เชือกฟาง 
ง. โซ ่

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง  วัสดุและสมบัติของวัสดุ 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนกากบาท (×) ทับคำตอบที่ถูกที่สุด 
 

1.ถ้าเราใช้ทัพพีที่ทำจากโลหะคนแกง ที่กำลังเดือด 
เราจะรู้สึกร้อนเพราะอะไร 
ก. มืออยู่ใกล้เตาไฟเกินไป 
ข. ไอร้อนจากแกงลอยขึ้นมาถูกมือ 
ค. น้ำแกงที่กำลังเดือดกระเด็นถูกมือ 
ง. ทัพพีนำความร้อนมาสู่มือ 

6.การผลิตเครื่องใช้ในข้อใดต้องพิจารณาจากสมบัติ
การนำความร้อนของวัสดุ 
ก. เฟอร์นิเจอร์ 
ข. ของตกแต่งบ้าน 
ค. เครื่องนอน 
ง.ภาชนะหุงต้ม 

2.วัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนที่ดี มักจะมีสมบัติใด 7.วัสดุในข้อใดมีความเหนียวและสามารถดึงยืดให้เป็น



ควบคู่ไปด้วย 
ก. มีความหนาแน่นมาก 
ข. มีความแข็งมาก 
ค. เป็นตัวนำไฟฟ้าท่ีดี 
ง. มีความยืดหยุ่นสูง 

เส้นได้ 
ก. ไม้ 
ข. โลหะ 
ค. แก้ว 
ง. กระดาษ 

3.วัสดุในข้อใดมีความหนานแน่นน้อยที่สุด 
ก. แก้ว 
ข. กระดาษ 
ค. ไม้ 
ง. แผ่นโฟม 

8.ทำไมจึงใช้เส้นเอ็นทำเบ็ดตกปลา 
ก. ใส ปลามองไม่เห็น 
ข. เส้นเอ็นมีความเหนียว 
ค. สามารถทนต่อแรงดึงของปลาได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

4.ยางรถยนต์ต้องมีสมบัติในข้อใด 
ก. ความแข็ง 
ข. ความเหนียว 
ค. ความหนาแน่น 
ง. ความยืดหยุ่น 

9.โลหะในข้อใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด 
ก. ทองแดง 
ข. ดีบุก 
ค. ทองคำ 
ง. นิกเกิล 

5.ถ้าต้องการวัสดุเพ่ือใช้หิ้วของที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม
จะเลือกวัสดุใด 
ก. ด้ายเย็บผ้า 
ข. เชือกกล้วย 
ค. เชือกฟาง 
ง. โซ ่

10.ถ้าต้องการใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษบนโต๊ะไม้ โดย
ไม่ให้โต๊ะเป็นรอยควรใช้สิ่งใดรองบนโต๊ะ 
ก. แผ่นกระจก 
ข. แผ่นกระดาษ 
ค. แผ่นพลาสติก 
ง. แผ่นหนัง 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง  วัสดุและสมบัติของวัสดุ 

 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนกากบาท (×) ทับคำตอบที่ถูกที่สุด 
 

1.ถ้าเราใช้ทัพพีที่ทำจากโลหะคนแกง ที่กำลังเดือด 6.การผลิตเครื่องใช้ในข้อใดต้องพิจารณาจากสมบัติ



เราจะรู้สึกร้อนเพราะอะไร 
ก. มืออยู่ใกล้เตาไฟเกินไป 
ข. ไอร้อนจากแกงลอยขึ้นมาถูกมือ 
ค. น้ำแกงที่กำลังเดือดกระเด็นถูกมือ 
ง. ทัพพีนำความร้อนมาสู่มือ 

การนำความร้อนของวัสดุ 
ก. เฟอร์นิเจอร์ 
ข. ของตกแต่งบ้าน 
ค. เครื่องนอน 
ง.ภาชนะหุงต้ม 

2.วัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนที่ดี มักจะมีสมบัติใด
ควบคู่ไปด้วย 
ก. มีความหนาแน่นมาก 
ข. มีความแข็งมาก 
ค. เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี 
ง. มีความยืดหยุ่นสูง 

7.วัสดุในข้อใดมีความเหนียวและสามารถดึงยืดให้เป็น
เส้นได้ 
ก. ไม้ 
ข. โลหะ 
ค. แก้ว 
ง. กระดาษ 

3.วัสดุในข้อใดมีความหนานแน่นน้อยที่สุด 
ก. แก้ว 
ข. กระดาษ 
ค. ไม้ 
ง. แผ่นโฟม 

8.ทำไมจึงใช้เส้นเอ็นทำเบ็ดตกปลา 
ก. ใส ปลามองไม่เห็น 
ข. เส้นเอ็นมีความเหนียว 
ค. สามารถทนต่อแรงดึงของปลาได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

4.ยางรถยนต์ต้องมีสมบัติในข้อใด 
ก. ความแข็ง 
ข. ความเหนียว 
ค. ความหนาแน่น 
ง. ความยืดหยุ่น 

9.โลหะในข้อใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด 
ก. ทองแดง 
ข. ดีบุก 
ค. ทองคำ 
ง. นิกเกิล 

5.ถ้าต้องการวัสดุเพ่ือใช้หิ้วของที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม
จะเลือกวัสดุใด 
ก. ด้ายเย็บผ้า 
ข. เชือกกล้วย 
ค. เชือกฟาง 
ง. โซ ่

10.ถ้าต้องการใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษบนโต๊ะไม้ โดย
ไม่ให้โต๊ะเป็นรอยควรใช้สิ่งใดรองบนโต๊ะ 
ก. แผ่นกระจก 
ข. แผ่นกระดาษ 
ค. แผ่นพลาสติก 
ง. แผ่นหนัง 

 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
เรื่อง ความแข็งของวัสดุ 



 
ความแข็งของวัสดุ  

ความแข็ง หมายถึง ความทนทานต่อการตัด และการขูดขีดของวัสดุ วัสดุที่มี ความแข็งมาก จะ
สามารถทนทานต่อการขีดข่วนได้มาก และเม่ือถูกขีดข่วนจะไม่เกิดรอย บนวสัดุชนดินั้น วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติ
หลายประการ  สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาและการสัมผัส          

สมบัติที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตา  ได้แก่  สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิวเรียบหรือ ขรุขระ  
 ผิวด้าน  ผิวมัน  อาจสะท้อนแสง            

สมบัติที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยมือ  ได้แก่  ลักษณะผิววสัดุ และน้ําหนัก ที่  เบา  -   หนัก              
ความแข็งของวัสดุ       
วัสดุต่างๆ เช่น  แก้ว  ไม้   หิน   เหล็ก  จะมีความแข็งเหมือนกันหรือไม่ใช้เหรียญบาทขูดบนวัสดุแต่

ละชิ้นแรงๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง  
 

วัสดุทึ่ใช้ในการทดลอง การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 
ไม้ มีรอยขูดเห็นได้ชัดเจน 
แก้ว ไม่มีรอยขูด 
หิน ไม่มีรอยขูด 
เหล็ก มีรอยขูดเล็กน้อย 
กระเบื้อง มีรอยขูดได้ชัดเจน   

 
วัสดุที่มีความแข็งมากท่ีสุด  คือ  เพชร เราสามารถนําเพชร มาใช้ตัดกระจกได้      
 
 

 
 
 
   

 
 
 
วัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าเราต้องการให้สิ่งของเครื่องใช้ของเรามีความแข็งแรง

ทนทาน และไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย เราต้องเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ที่ทําจากวัสดุที่มีความแข็ง เช่น โลหะ 
แก้ว กระเบื้อง  

 
 
 



 
 
 

ใบความรู้ 
เรื่อง ความเหนียวของวัสดุ 

 
ความเหนียวของวัสดุ   

ความเหนียว  หมายถึง  ลักษณะที่ดึงขาดยาก ไม่หัก ไม่ขาด เมื่อถูกดึง ยึด  ทุบ ตี เพ่ือให้มีรูปร่าง
เปลี่ยนไปจากเดิม   

 
                             
 
 
 

 
  ความเหนียวเป็นสมบัติของวัสดุบางชนิด ซึ่งทําให้วสัดุชนิดนั้นสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆ  

ได้ตามความต้องการของผู้นําวัสดุนั้นมาใช้    
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ถ้าพูดถงึความเหนียวแล้วนึกถึงสิ่งใดเอ่ย 

ผมนึกถึง หมากฝรั่งครับ 

นักเรียนคิดว่า สิ่งของชนิดใด มีความเหนียวบ้าง 

ลองคิดซิว่าระหว่าง ลูกโป่ง กับ เชือก 
สิ่งใดมีความเหนียวมากกว่ากัน 

วัสดุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติความเหนียวก็คือโลหะต่างๆ เช่น ทองคํา เงิน เหล็ก  ดีบุก  
การเปลี่ยนรูปโลหะต้องใช้ความรอ้น เมื่อโลหะร้อนจึงสามารถนํามาตีแผ่ให้เป็นแผ่นหรือรีดให้เป็นเส้นได้  
โดยไม่แตกเป็นผงหรือหัก ทองคํา และเงิน เป็นโลหะที่นิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เช่น   
สร้อย  แหวน  กําไล  ต่างหู    



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
    เรื่อง ความยืดหยุ่น 
 

 
ความยืดหยุ่น เป็นสมบัติของวัสดุเมื่อถูกดึง  บีบ  หรือกระแทก   แล้วสามารถคืนสู่สภาพเดิมได้ หรือใกล้เคียง
สภาพเดิม 

 
วัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่น คือเส้นยาง เพราะเมื่อเราดึงเส้นยางแล้วยางจะยืดตัวออกไปได้ แต่เมื่อ ปล่อยแรงดึง 
ปรากฏว่าเส้นยางกลับคืนสภาพเดิม ส่วนเส้นด้ายและเชือกฟางเมื่อออกแรงดึงแล้ว ไม่สามารถยืดตัวออกได้
แสดงว่าไม่มีสมบัติยืดหยุ่นหรือยืดได้น้อยมาก วัสดุจําพวกยาง  ซึ่งจัดเป็น วัสดุประเภทโพลิเมอร์ มีความ
ยืดหยุ่นมากจึงนิยมใช้ทําของเล่นเราใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของวัสดุ ทําสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ      การ
ยืดของยาง แล้วกลับสู่สภาพเดิม นํามาทํายางรัดของ ยางรดัผม ยางรัดกล่อง ยางยืด ทําขอบกางเกง เป็นต้น     
วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น ได้แก่       
*  ยาง นํามาทํายางรถยนต์ ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะรถยนต์ถูกขับเคลื่อนไป 
 
 
 
 
* ฟองน้ำ นํามาทําเบาะเก้าอ้ี ชุดรับแขก หรือที่นอน ทําให้นั่งนอน รู้สึกนุ่มสบาย 
 
 
 



 
 
* ลวดสปริง ถูกประดิษฐ์ให้ยืดหยุ่น ใช้ประกอบของใช้ได้หลายอย่าง เช่น ที่นอนสปริง เก้าอ้ีเบาะสปริง ปาก
กาลกูลื่น ที่เย็บกระดาษ ไฟฉาย เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกกิจกรรม 
 เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความแข็ง 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำการทดลอง เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับความแข็งของวัสดุและบันทึกผลการทดลอง 
ปัญหาหรือข้อสงสัยท่ีต้องการศึกษา........................................................... ................................................
สมมุติฐาน............................................................................................................................. ........................ 
วันที่ทำการทดลอง...................................................................................................................................  
อุปกรณ์ 

1. เทียนไข    2.   ไม ้     
3. กระเบื้อง    4.   อะลูมิเนียม 
5. เหล็ก     6.   แก้ว    
7. เหรียญบาท    8.   ไม้บรรทัดพลาสติก 

วิธีการทดลอง 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ เทียนไข ไม้ กระเบื้อง อะลูมิเนียม เหล็ก แก้ว 

เหรียญบาท และไม้บรรทัดพลาสติก 
2.ทดสอบความแข็งของวัสดุต่างๆ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ แล้วบันทึกข้อมูล 
- ใช้เล็บขูด 
- ใช้ไม้บรรทัดพลาสติก 

บันทึกผลการทดลอง 
  

วิธีการ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 



เทียนไข ไม้ กระเบื้อง อะลูมิเนียม เหล็ก แก้ว เหรียญ
บาท 

ใช้เล็บขูด        
ใช้ไม้บรรทัด
พลาสติก 

       

อภิปราย สรุป วิเคราะห์ผลการทดลอง 
............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 

คำถามประกอบกิจกรรม 
1. วัสดุชนิดใดมีความแข็งน้อยที่สุด ดูจากอะไร 

............................................................................................................................................ 
2. วัสดุชนิดใดมีความแข็งมากท่ีสุด ดูจากอะไร 

............................................................................................................................................ 
3. ยกตัวอย่างของใช้ที่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง 

............................................................................................................................................ 
4. นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้ 
............................................................................................................................................. 

 
 
 

แบบบันทึกกิจกรรม 
 เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความเหนียว 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำการทดลอง เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับความเหนียวของวัสดุและบันทึกผลการทดลอง 
ปัญหาหรือข้อสงสัยท่ีต้องการศึกษา...........................................................................................................
สมมุติฐาน............................................................. ........................................................................................  
วันที่ทำการทดลอง............................................................................................................................. ...... 
อุปกรณ์ 

1. ไม้ยาว      
2. ขอเกี่ยว 
3. เชือกฟาง 
4. เส้นด้าย 
5. เส้นเอ็น 
6. ถุงทราย 

วิธีการทดลอง 



1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ แล้วนำวัสดุที่จะมาทดสอบได้แก่ เชือกฟาง เส้นด้าย และเส้นเอ็น 
2. พาดไม้ยาวระหว่างโต๊ะ แขวนขอเกี่ยวที่ท่อนไม้  
3. ผูกเชือกฟางยาว 30 เซนติเมตรที่ขอ นำขอเกี่ยวอีกอันผูกติดปลายล่างของเชือกฟาง 
4. แขวนถุงทรายที่ขอเกี่ยวอันล่าง เพิ่มถุงทรายทีละถุงจนเชือกฟางขาด นับจำนวนถุงทรายทั้งหมด 

บันทึกผล 
5. ทำการทดสอบซ้ำโดยเปลี่ยนเชือกฟางเป็นเส้นด้าย และเส้นเอ็น 

บันทึกผลการทดลอง 
วัสดุ จำนวนถุงทราย (ถุง) 

1. เชือกฟาง  
2. เส้นด้าย  
3. เส้นเอ็น  

 
อภิปราย สรุป วิเคราะห์ผลการทดลอง 

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 
คำถามประกอบกิจกรรม 

1. วัสดุชนิดใดมีความเหนียวมากที่สุด 
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

2. วิธีที่ใช้ทดสอบความเหนียว ในกิจกรรมนี้คืออะไร 
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

3. นักเรียนได้ประโยชนือะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้ 
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

แบบบันทึกกิจกรรม 
เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่น 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำการทดลอง เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของวัสดุและบันทึกผลการทดลอง 
ปัญหาหรือข้อสงสัยท่ีต้องการศึกษา.......................................................................... .................................
สมมุติฐาน............................................................................................................................. ........................ 
วันที่ทำการทดลอง...................................................................................................................................  
อุปกรณ์ 

1. ยางรัด     2.  แถบยางยืด 
3. เชือกฟาง     4. เส้นเอ็น 



5.  ไม้       6. ขอเกี่ยว 
7. ท่อนไม้     8. ถ่านไฟฉาย 
9. สายวัด หรือไม้บรรทัด    

วิธีการทดลอง 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆแล้วนำวัสดุที่จะมาทดสอบได้แก่ ยางรัด แถบยางยืด   

เชือกฟาง เส้นเอ็น และวัดความยาวของวัสดุทุกชนิดบันทึกผล  
2. พาดไม้ระหว่างโต๊ะ แขวนขอเกี่ยวที่ท่อนไม้  
3. แขวนยางรัดที่ขอเกี่ยว แล้วแขวนถ่านไฟฉายที่ยางรัด วัดความยาวของยางรัดที่ยืดออก  

บันทึกผล 
4. ทำการทดลองซ้ำโดยใช้วัสดุอื่นๆ ได้แก่  แถบยางยืด  เชือกฟาง เส้นเอ็น 

บันทึกผลการทดลอง 
วัสดุ ความยาววัสดุก่อนการทดลอง(ซม.) ความยาววัสดุหลังการทดลอง(ซม.) 

ยางรัด   
แถบยางยืด   
เชือกฟาง   
เส้นเอ็น   
อภิปราย สรุป วิเคราะห์ผลการทดลอง 

.............................................................................................................................................  

................................................................................................................................ ........... 
คำถามประกอบการทดลอง 

1. วัสดุชนิดใดยืดได้มากท่ีสุด 
............................................................................................................................. .... 

2. อะไรเป็นตัวบ่งชี้ความยืดหยุ่นของวัสดุ ในกิจกรรมนี้ 
................................................................................................................................  

3. ถ้าไม่มีถ่านไฟฉายนักเรียนจะเลือกใช้วัสดุใดทดแทน 
........................................................................................................................................... 

4. ถ้าใช้เหล็กท่ีมีน้ำหนักมากนักเรียนคิดว่า วัสดุใดจะสภาพความยืดหยุ่น 
........................................................................................................................................... 

5. นักเรียนได้ประโยชน์อะไร จากการปฏิบัติกิจกรรมนี้ 
........................................................................................................................................... 

แบบบันทึกกิจกรรม 
เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านการนำความร้อน 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำการทดลองเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับการนำความร้อนของวัสดุและบันทึกผลการทดลอง 



ปัญหาหรือข้อสงสัยท่ีต้องการศึกษา...........................................................................................................
สมมุติฐาน.....................................................................................................................................................  
วันที่ทำการทดลอง............................................................................................................................. ...... 
อุปกรณ์ 

1. ดินน้ำมัน      
2. อุปกรณ์ชุดการนำความร้อน 
3. น้ำร้อน 

วิธีการทดลอง 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ 
2. แต่ละกลุ่ม นำดินน้ำมันปั้นเป็นก้อนหุ้มปลายแท่งวัสดุชุดอุปกรณ์การนำความร้อน โดยชั่งน้ำหนักของ

ดินน้ำมันแต่ละก้อนให้เท่ากัน 
3. นำน้ำร้อนที่มีอุณภูมิ 80 – 100 องศาเซลเซียส  จำนวน 50 มิลลิลิตร เทลงในชุดอุปกรณ์การนำความ

ร้อน  ทิ้งไว้สักครู่ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และบันทึกผล 
บันทึกผลการทดลอง 

วัสดุ เวลาที่ดินน้ำมันละลายแล้วหล่นลงมา (นาที) 
ไม้  
แก้ว  
เหล็ก  
อะลูมิเนียม  
ทองแดง  

 
อภิปราย สรุป วิเคราะห์ผลการทดลอง 
.............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................ 
. 
คำถามประกอบกิจกรรม 

1. เพราะเหตุใดดินน้ำมันจึงละลายและหล่นลงมาไม่พร้อมกัน 
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................  

2. วัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดีที่สุด 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. .... 

3. นักเรียนได้ประโยชน์อะไรในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ 



.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .... 
แบบบันทึกกิจกรรม 

เรื่องสมบัติของวัสดุด้านการนำไฟฟ้า 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำการทดลองเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของวัสดุและบันทึกผลการทดลอง 
ปัญหาหรือข้อสงสัยท่ีต้องการศึกษา......................................................................................................... ..
สมมุติฐาน............................................................................................................................. ........................ 
วันที่ทำการทดลอง............................................................................... .................................................... 
อุปกรณ์ 

1. หลอดไฟ     2.   ถ่านไฟฉาย 
3.   สายไฟ      4.   ลวดหนีบกระดาษ 
5.   ไม้ไอศกรีม     6.   ช้อนโลหะ 
7.   ไม้บรรทัดพลาสติก    8.   ไส้ดินสอดำ 
9.   แท่งไม้      10.  แท่งเหล็ก 
11.  แท่งแก้ว     12.  ทองแดง 

วิธีการทดลอง 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละเท่าๆกัน 
2. ต่อหลอดไฟ เข้ากับถ่านไฟฉายแล้วนำปลายทั้งสองข้างมาแตะกัน สังเกตหลอดไฟว่าเกิดอะไรขึ้น 
3. ทำการทดลองซ้ำโดยใช้วัสดุอื่นๆที่เตรียมมา แตะกับปลายทั้งสองพร้อมกัน สังเกตความส่วางของ

หลอดไฟ พร้อมทั้งบันทึกผล 
บันทึกผลการทดลอง 

 วัสดุ 
ความสว่างของหลอดไฟ 

สว่าง ไม่สว่าง 
ลวดหนีบกระดาษ   
ไม้ไอศกรีม   
ช้อนโลหะ   
ไม้บรรทัดพลาสติก   
ไส้ดินสอดำ   
แท่งไม้   
แท่งแก้ว   
เหล็ก   
อภิปราย สรุป วิเคราะห์ผลการทดลอง 
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................... 



คำถามประกอบกิจกรรม 
1. วัสดุชนิดใดบ้างที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง 

............................................................................................................................. .... 
2. นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า โลหะเท่านั้นที่นำไฟฟ้า 

.................................................................................................................................  
3. นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้ 

.................................................................................................... ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง 
 

 

รายการที่ประเมิน 
นักเรียนประเมินตนเอง ครูประเมิน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.วิธีดำเนินการทดลอง            
2.การปฏิบัติการทดลอง            
3.ความคล่องแคล่วในขณะ 
  ปฏิบัติกิจกรรม 

           

4.การนำเสนอ            
รวม            

ระดับคะแนนที่ได้            
 
 

ระดับคุณภาพ 
  คะแนน 16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 11 - 15  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 6   - 10  คะแนน หมายถึง  พอใช้  
  คะแนน 1   -  5   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม/ ระดับคะแนน 

รวม 

ความ
สนใจ
ในการ
ทำ
กิจกรร
ม 

การมี
ส่วน
ร่วมใน
การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

การ
ตอบ
คำถาม 

การ
ยอมรับ
ฟัง
ความ
คิดเห็น
ของ
ผู้อื่น 

ทำงาน
ตามท่ี
ได้รับ
มอบห
มาย 

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
                  
                  
                  
                  



                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน   ระดับ 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ดี 
คะแนน   ระดับ 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ปานกลาง 
คะแนน   ระดับ 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
คะแนน   13 - 15  หมายถึง  ดี 
คะแนน   9   - 12  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน   5  -  8  หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 

                                    ลงชื่อ............................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                (...................................................) 
 

 
 

           
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม 

 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อกลุ่ม 

พฤติกรรม/ ระดับคะแนน 

รวม ความ
สนใจ
ในการ
ทำ

การมี
ส่วน
ร่วมใน
การ

การ
ตอบ
คำถาม 

การ
ยอมรับ
ฟัง
ความ

ทำงาน
ตามท่ี
ได้รับ
มอบห



กิจกรร
ม 

แสดง
ความ
คิดเห็น 

คิดเห็น
ของ
ผู้อื่น 

มาย 

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  ระดับ 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ดี 
คะแนน  ระดับ 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ปานกลาง 
คะแนน  ระดับ 1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
คะแนน  13 - 15  หมายถึง  ดี 
คะแนน  9   - 12  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  5  -  8  หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 

                                    ลงชื่อ............................................................. ผู้ประเมิน 
                                                                (...................................................) 
 

แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

ที ่ พฤติกรรม / ลักษณะบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น       



- มีความสนใจและพอใจใคร่สืบเสาะแสวงหาความรู้ใน
สถานการณ์และปัญหาใหม่ๆอยู่เสมอ 

- มีความกระตือรื้อร้นต่อกิจกรรมและเรื่องต่างๆ 
- ชอบทดลองค้นคว้า 
- ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 

2 ความรับผิดชอบ ความมุ่งม่ัน อดทน และเพียรพยายาม 
- ยอมรับผลการกระทำของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย 
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกำหนดและตรง

ต่อเวลา 
- เว้นการกระทำอันเป็นผลเสียหายต่อส่วนรวม ทำงานเต็ม

ความสามารถ 
- ไม่ท้อถอยในการทำงาน เมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว 
- มีความอดทนแม้การดำเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้

เวลา 

      

3 ความมีเหตุผล 
- ยอมรับในคำอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

อย่างเพียงพอ 
- พยายามอธิบายสิ่งต่างๆในแง่เหตุและผล ไม่เชื่อโชคลาง

หรือคำทำนายที่ไม่สามารถอธิบายตามวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 

- อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
- ตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของ

แนวคิดต่างๆกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
- รวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนจะลงข้อสรุปเรื่องราว

ต่างๆ 

      

4 ความมีระเบียบรอบคอบ 
- เห็นคุณค่าของความมีระเบียบและรอบคอบ 
- นำวิธีหลายๆวิธี มาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง 
- มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ 
- มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน 
- มีการวางแผนในการทำงานและจัดระบบทำงาน 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยหรือคุณภาพของเครื่องมือก่อน

ทำการทดลอง 
- ทำงานอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย 

      

 



ที ่ พฤติกรรม / ลักษณะบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

5 ความซื่อสัตย์ 
- เสนอความจริงถึงแม้จะเป็นผลที่แตกต่างจากผู้อ่ืน 
- เห็นคุณค่าของการเสนอข้อมูลตามความจริง 
- บันทึกข้อมูลตามความจริง และไม่ใช้ความคิดเห็นของ

ตนเองไปเกี่ยวข้อง 
- ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง 

      

6 ความใจกว้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

- รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้ง หรือข้อคิดเห็นที่มี
เหตุผลของผู้อื่น 

- ไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

- รับฟังความคิดเห็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะทำ
ความเข้าใจ 

- ยอมพิจารณาข้อมูลหรือความคิดท่ียังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
และพร้อมที่จะหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

      

ที่มา : สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์,2546,หน้า  
        139-141 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนระดับ 5  หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นสม่ำเสมอ 
คะแนนระดับ 4  หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง 
คะแนนระดับ 3  หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นครั้งคราว 
คะแนนระดับ 2  หมายถึง  ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นน้อยครั้ง 
คะแนนระดับ 1  หมายถึง  ผู้เรียนไม่แสดงพฤติกรรมนั้นเลย 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21  - 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41  - 4.20  หมายถึง  ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.61  - 3.40  หมายถึง  พอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00  – 1.80  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 



ลงชื่อ............................................................... ผู้ประเมิน                                       
          (...................................................) 
 
 
 

แบบประเมินกิจกรรมการสังเกต 
 

วิชา วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่........เรื่อง.......................................... ปีการศึกษา........................  
 ชื่อ – สกุล ........................................... เลขท่ี ......... ชั้น ................โรงเรียน............................... 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 

1. การดำเนินการสังเกต      
2. การใช้ประสาทสัมผัส      
3. การบอกรายละเอียดของ 
   สิ่งที่สังเกต 

     

4. บันทึกผลการสังเกต 
   อย่างตรงตามความเป็นจริง 

     

5. ความปลอดภัยขณะสังเกต      
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน 16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 11 - 15  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 6   - 10  คะแนน หมายถึง  พอใช้  
  คะแนน 1   -  5   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน 
     (...................................................) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินกิจกรรมการสำรวจ 
 

วิชา วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่........เรื่อง.................................................. ปีการศึกษา..... ................... 
 ชื่อ – สกุล ....................................................... เลขท่ี ......... ชั้น ................โรงเรียน.................. ............. 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 

1. การเลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ 
   ในการสำรวจ 

     

2. การดำเนินการสำรวจ      
3. การจัดจำแนกประเภทข้อมูล      
4. การบันทึกผลการสำรวจตามข้อเท็จจริง      
5. ความปลอดภัยขณะทำการสำรวจ      
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  คะแนน 16 - 20  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
  คะแนน 11 - 15  คะแนน  หมายถึง  ดี  

คะแนน 6   - 10  คะแนน หมายถึง  พอใช้  
  คะแนน 1   -  5   คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ ผู้ประเมิน  
     (...................................................) 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินกิจกรรมการสืบค้น 
 
 

วิชา วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่........เรื่อง................................................ ปีการศึกษา....................... . 
 ชื่อ – สกุล ...................................................... เลขท่ี ......... ชั้น ................โรงเรียน............................... 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 

1. เนื้อหาครบถ้วนตรงตามประเด็น      
2. ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ      
3. ภาษาถูกต้องเหมาะสม      
4. ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย      
5. รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ      
6.ประเมินปรับปรุงและแสดงความรู้สึกต่อ
ชิ้นงาน 

     

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 คะแนน  19 - 24   คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 คะแนน  13 - 18   คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ ดี   
 คะแนน  7   - 12  คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้  



 คะแนน  1   -  6   คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง 
 
 

      ลงชื่อ........................................................ ผู้ประเมิน 
     (...................................................) 
     

 
 
 
 
 
 


