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      ชุดนิเทศเสริมทกัษะการจดัการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จดัท าข้ึนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทดลองใชต้ั้งแต่  
ปี 2550 – 2551 จ านวน 86 โรงเรียนกบัโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนท่ีมีความพร้อม พบวา่ 
โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ในปี 2553 ไดพ้ฒันาชุดนิเทศน้ีให้สมบูรณ์ข้ึน
ในส่วนท่ีเป็นรูปแบบและเน้ือหาบางส่วนเพื่อน าไปใชก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป ชุดนิเทศน้ี มีจ านวน   
7  ชุด  ประกอบดว้ย 
                 ชุดฝึกท่ี  1   กลไกมนุษย ์                                          
                 ชุดฝึกท่ี  2  ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม                              
                 ชุดฝึกท่ี  3  สารและสมบติัของสาร                          
                 ชุดฝึกท่ี  4  ไฟฟ้าน่ารู้                                               
                 ชุดฝึกท่ี  5  หินและการเปล่ียนแปลง                        
                 ชุดฝึกท่ี  6  ดาราศาสตร์และอวกาศ                          
                 ชุดฝึกท่ี  7  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์             
                การพฒันาท่ีจะใหไ้ดผ้ลนั้น ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและช้ีแจงใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรม   
ตามขั้นตอนของแต่ละชุดอยา่งเคร่งครัด  ไม่ควรขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเพราะจะท าใหข้าด
ความต่อเน่ือง  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ชุดนิเทศเสริมทกัษะ       
การเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มน้ี คงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับ
ครูและนกัเรียนท่ีจะน าไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณคณะท างานและผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกท่านท่ีท าใหชุ้ดนิเทศน้ีส าเร็จดว้ยดี  
 
                                                                                                 
 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
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 ในการใชชุ้ดนิเทศเสริมทกัษะการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
เล่มน้ี ครูผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน  ดงัน้ี  

1. ใหน้กัเรียนศึกษาชุดนิเทศน้ีโดยละเอียด  และปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนดงัน้ี 
         1.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  12  ขอ้ 
         1.2  ศึกษาใบความรู้ท่ี         1  เร่ือง  ทกัษะการสังเกต 
         1.3  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   1  เร่ือง  ทกัษะการสังเกต 
      1.4  ศึกษาใบความรู้ท่ี          2  เร่ือง  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 
      1.5  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   2   เร่ือง  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 

    1.6  ศึกษาใบความรู้ท่ี         3  เร่ือง   ทกัษะการวดั 
    1.7  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   3  เร่ือง   ทกัษะการวดั 
   1.8  ศึกษาใบความรู้ท่ี          4  เร่ือง   ทกัษะการค านวณ 
    1.9  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   4  เร่ือง  ทกัษะการค านวณ 
   1.10  ศึกษาใบความรู้ท่ี        5  เร่ือง  ทกัษะการค านวณ 
    1.11  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 5  เร่ือง  ทกัษะการค านวณ 
   1.12  ศึกษาใบความรู้ท่ี         6 เร่ือง   ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส 
           และ สเปสกบัเวลา    
   1.13  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  6  เร่ือง  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส 
           และสเปสกบัเวลา    
   1.14  ศึกษาใบความรู้ท่ี        7  เร่ือง   ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  
   1.15  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  7  เร่ือง  ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  
   1.16  ศึกษาใบความรู้ท่ี         8 เร่ือง   ทกัษะการพยากรณ์ 
   1.17  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  8  เร่ือง  ทกัษะการพยากรณ์ 
   1.18  ศึกษาใบความรู้ท่ี         9  เร่ือง  ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร  
   1.19  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  9  เร่ือง  ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร  
   1.20  ศึกษาใบความรู้ท่ี        10 เร่ือง  ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 
   1.21  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  10  เร่ือง ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 
   1.22  ศึกษาใบความรู้ท่ี        11  เร่ือง  ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร 
   1.23  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  11  เร่ือง  ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร 
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ค ำช้ีแจง (ต่อ) 
 
   1.24  ศึกษาใบความรู้ท่ี         12  เร่ือง   ทกัษะการทดลอง 
   1.25  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   12  เร่ือง  ทกัษะการทดลอง 
   1.26  ศึกษาใบความรู้ท่ี         13  เร่ือง   ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
   1.27  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   13  เร่ือง  ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

     1.28   ท าแบบทดสอบหลงัเรียน   จ  านวน 12  ขอ้ 
2.  แนะน าใหน้กัเรียนใชชุ้ดนิเทศและปฏิบติักิจกรรมอยา่งระมดัระวงั  ไม่ขีดเขียน

เคร่ืองหมายใด ๆ ลงในชุดนิเทศน้ี  โดยท าลงในแบบบนัทึกท่ีครูผูส้อนก าหนดใหเ้ท่านั้น 
3.  เม่ือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมแต่ละกิจกรรมส าเร็จแลว้  ใหส่้งผลงานการปฏิบติักิจกรรม

ใหค้รูตรวจก่อนท่ีจะด าเนินการศึกษากิจกรรมต่อไป   
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ชุดฝึกที่ 7 
เร่ือง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 
 

 ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ว8.1   
ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การ

แกปั้ญหา  รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ  เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 1. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์  ท่ีจะศึกษาตามท่ีก าหนดใหแ้ละ
ตามความสนใจ (ว8.1ป.6/1)       

2. วางแผนการสังเกต  เสนอการส ารวจ  ตรวจสอบ  หรือศึกษาคน้ควา้  และคาดการณ์ส่ิงท่ี
จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ (ว8.1ป.6/2)  

3. เลือกอุปกรณ์และวธีิการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสมใหไ้ดผ้ลท่ีครอบคลุมและ
เช่ือถือได(้ว8.1ป.6/3) 
  4. บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  วเิคราะห์  และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์
ไว ้ น าเสนอผลและขอ้สรุป (ว8.1ป.6/4) 
  5. สร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป  (ว8.1ป.6/5) 
  6. แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  อธิบาย  ลงความเห็นและสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ (ว8.1ป.6/6)   
  7. บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผลและมีประจกัษ์
พยานอา้งอิง  (ว8.1ป.6/7) 

8. น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและ
ผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ (ว8.1ป.6/8) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดฝึกที่ 1 เร่ือง  ทักษะการสังเกต 
 

ค าช้ีแจง   
    1.  แบบทดสอบน้ีมี 12  ขอ้  ใชเ้วลา 12 นาที  คะแนนเตม็  12  คะแนน 

    2.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบ              

ท่ีก าหนดให้ 
 

1.  ขอ้ใดจดัเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสังเกต 
 ก.  ถุงขนมมีสีแดง     
 ข.  ขนมถุงน้ีมีน ้าหนกั  5 กรัม 
 ค.  เม่ือเขยา่ถุงขนมจะมีเสียงดงั    
 ง.  เม่ือปล่อยขนมไวน้านจะมีมดข้ึน 
2.   การกระท าของใครท่ีน าทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดดี้ท่ีสุด 
                  ก.  ขาว  ชอบหยดุรถ กะทนัหนัเม่ือวิง่ผา่นไฟแดง 
                  ข.  ด า  ชะลอความเร็วรถเม่ือเห็นนกก าลงับินอยู ่
                  ค.  เขียว  ยอมรับฟังความคิดเห็นของตนเองวา่ถูกตอ้งเสมอ 
                  ง.  แดง  เลือกซ้ือสินคา้ โดยการสังเกตวนัหมดอายท่ีุขา้งกล่อง 
3.  การจ าแนกประเภทของส่ิงมีชีวติ  รูปแบบของเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนก  ขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 
       ก.  สีและรูปร่าง 
       ข.  ท่ีอยูอ่าศยัและขนาด 
       ค.  การกินอาหาร และการสืบพนัธ์ุ 
       ง.  รูปร่างและการกินอาหาร 
4.  ในการใชเ้คร่ืองชัง่ใหถู้กวธีิ   ขั้นตอนแรกควรปฏิบติัอยา่งไร 
     ก.  ปรับใหเ้ขม็ท่ีช้ีท่ีต  าแหน่งศูนย ์  
      ข.  วางของท่ีชัง่ทั้งหมดลงในจานซา้ย  ใส่ตุม้น ้าหนกัท่ีจานขวา 
      ค.  วางของท่ีชัง่ไวบ้นจานแลว้เล่ือนตุม้น ้าหนกัใหส้มดุล 
     ง.  ท าความสะอาดจานและตวัเคร่ืองชัง่ก่อนชัง่ 
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5.  ดินน ้ามนักอ้นหน่ึงมีมวล  250  กรัมและมีปริมาตร  20  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ดินน ้ามนักอ้นน้ี              
มีความหนาแน่นเท่าใด 

     ก.  12      กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
     ข.  12.5   กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
     ค.  230    กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
     ง.  5,000  กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
6.  ขอ้มูลในขอ้ใด  เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติกบัเวลา  ไดถู้กตอ้ง 
      ก.  น ้าแขง็จะละลาย         
  ข.  น ้าแขง็จะกลายเป็นไอ 
      ค.  เม่ือวางแกว้ใส่น ้าแขง็ตั้งทิ้งไว ้ จะมีหยดน ้ามาเกาะท่ีขา้ง ๆ แกว้น ้า       
  ง.  น ้าแขง็ลอยน ้าไดเ้พราะมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้า 
7.  พรเทพเฝ้าสังเกตตน้ไมท่ี้ปลูกไวพ้บวา่ในเวลา  3  วนั ตน้ไมสู้งข้ึน  3  เซนติเมตร จากขอ้มูลน้ี

นกัเรียนคิดวา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัตน้ไมใ้นอีก  3  วนัขา้งหนา้ 
ก.  ตน้ไมจ้ะหยดุเจริญเติบโต 
ข.  ตน้ไมจ้ะสูงข้ึน  1  เซนติเมตร 
ค.  ตน้ไมจ้ะสูงเพิ่มข้ึน  3 เซนติเมตร 
ง.  ตน้ไมจ้ะเจริญเติบโตข้ึนเพราะไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย ์

8.  จากสมมุติฐานท่ีวา่  “พืชท่ีปลูกในดินต่างชนิดกนั จะเจริญเติบโตไดแ้ตกต่างกนั”  ตวัแปรตน้             
คือ  ขอ้ใด 

      ก.  ชนิดของดิน         
  ข.  ขนาดของล าตน้หลงัปลูก 
      ค.  การเจริญเติบโตของพืช       
  ง.  ชนิดของพืชท่ีปลูก 
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9. นอ้งหญิงท าการเล้ียงไหม  3  วธีิ  โดยน าตวัไหมมา  20  ตวัจดัการทดลอง โดยใบหม่อน วนัละ 1 
กิโลกรัม จ านวนใบท่ีนบัจากยอด แตกต่างกนัดงัน้ี 

ชุดท่ี  1  ใหใ้บหม่อนใบท่ี  3-5  โดยนบัจากดอก 
ชุดท่ี  2  ใหใ้บหม่อนใบท่ี  6-8  โดยนบัจากดอก 
ชุดท่ี  3  ใหใ้บหม่อนใบท่ี  9-11  โดยนบัจากดอก 

        ผลปรากฏวา่ หลงัจากเวลาผา่นไป 7 วนั ชุดการทดลองท่ี  2 ตวัไหมมีการเจริญเติบโตมาก
ท่ีสุด  นอ้งหญิงจึงตดัสินใจเล้ียงไหมตามชุดการทดลองท่ี  2 นกัเรียนคิดวา่ตวัแปรตน้  
ในการทดลองของนอ้งหญิง  คืออะไร 

ก. จ านวนตวัไหม 
ข. จ  านวนใบหม่อน 
ค. อายขุองใบหม่อน 
ง. การเจริญเติบโตของตวัไหม 

10.  จากขอ้มูล “เรามีวธีิท าใหน้ ้ากระดา้งเป็นฟองกบัสบู่ไดด้ว้ยวธีิใด”  ค  าในขอ้ใดท่ีควรใหนิ้ยาม 
      เชิงปฏิบติัการ 
     ก.  น ้ากระดา้ง          
 ข.  เป็นฟองกบัสบู่ 
     ค.  สบู่           
 ง.  น ้ากระดา้งและเป็นฟองกบัสบู ่
ใช้ข้อมูลในตารางตอบค าถามข้อ  11 

ชนิดของสัตว์ อาหารทีก่นิ 
ชา้ง 
งู 
ไก่ 
เสือ 
ววั 
ปลา 

พืช 
สัตว ์

พืชและสัตว ์
สัตว ์
พืช 

พืชและสัตว ์
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11.  จากขอ้มูลขอ้ใดเป็นการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุด 
   ก.  เสือและไก่กินสัตวไ์ด ้
   ข.  พืชเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
   ค.  ชา้งเป็นสัตวใ์หญ่จึงกินพืชเป็นอาหาร 
  ง.  สัตวแ์บ่งออกเป็น  3 พวกคือ  กินพืช  กินสัตวแ์ละกินทั้งพืชและสัตว ์
12.  สุรเดชตดัก่ิงมะลิมา 8 ก่ิง มีขนาดเท่าๆ กนั 4 ก่ิงแรกน าไปแช่น ้า อีก 4 ก่ิงน าไปแช่สารละลาย A 

เพื่อดูการงอกของราก สุรเดชตอ้งการรู้อะไรในการทดลองคร้ังน้ี 
ก.  สาร A ท  าใหร้ากเน่า 
ข.  สาร A ท  าใหร้ากงอกเร็วข้ึน 
ค.  ก่ิงท่ีแช่ในน ้ารากจะไม่งอก 
ง.  สาร A ท  าใหมี้การแตกยอดอ่อน 

 

                                               
                                                ตั้งใจท าข้อสอบนะครับ.... 
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กจิกรรมที่ 1  เร่ือง  ทักษะการสังเกต 

                                                  (เวลา  30 นาที) 
 
      ค าช้ีแจง 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  1  เร่ือง  ทกัษะการสังเกต 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง  ทกัษะการสังเกต 
 

 ตัวช้ีวดั 
วางแผนการสังเกต  เสนอการส ารวจ  ตรวจสอบ  หรือศึกษาคน้ควา้  และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะ

พบจากการส ารวจตรวจสอบ (ว8.1ป.6/2)  
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 บรรยายลกัษณะและคุณสมบติัของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัได ้

 
 

                                       ตั้งใจเรียนกนัหน่อยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 1 
 เร่ือง  ทักษะการสังเกต 

1.  ความหมายของการสังเกต  
           การสังเกต  หมายถึง  การใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั ไดแ้ก่   
ตา  หู  จมูก  ล้ิน  ผวิกาย  เขา้ไปสัมผสักบัวตัถุหรือเหตุการณ์ 
เพื่อรวบรวมรายละเอียดของขอ้มูลและเหตุการณ์นั้น ๆ โดยไม่ใส่ความเห็นส่วนตวัลงไป   
2.  หลกัในการสังเกต 
      ผูส้ังเกตควรค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
 2.1  การสังเกตตอ้งใชป้ระสาทสัมผสัหลาย ๆ อยา่ง หรือทั้ง 5 อยา่งไดแ้ก่ ตา  หู  จมูก ล้ิน       
ผวิกาย   ในการสังเกตรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1.1  ตา  ใชป้ระสาทสัมผสัในการมองเห็น  เป็นการสังเกตและลกัษณะและสมบติัของวตัถุ  
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตส่ิงต่าง ๆ เช่น รูปร่าง  วงกลม    รูปเหล่ียม  สีแดง    เป็นตน้ 
 2.1.2  จมูก  ใชป้ระสาทสัมผสัในเร่ืองการดมกล่ินของส่ิงต่าง ๆ วา่สารหรือวตัถุนั้นมีกล่ิน
หรือไม่  อยา่งไร  คลา้ยอะไร   เช่น  มีกล่ินคลา้ยผลไม ้คลา้ยส้ม  กล่ินหอม กล่ินฉุน  กล่ินเหมน็  
กล่ินไหม ้ เป็นตน้ 
 2.1.3  หู ใชป้ระสาทสัมผสัในการไดย้นิ  เช่น  เสียงสูง  กลางและต ่า  เสียงแหลมเสียงทุม้  
เสียงแครก  ปึก  โครม  เสียงกงัวาน  เป็นตน้ 
 2.1.4  ล้ิน ใชป้ระสาทในเร่ืองของการล้ิมรสโดยการใชล้ิ้น ชิมรสจากส่ิงต่าง ๆ วา่สารหรือ
วตัถุนั้นมีรสเป็นอยา่งไร  เช่น  รสหวาน  เปร้ียว  เคม็  ขม  ฝาด  หรือเฝ่ือน เป็นตน้ 
 2.1.5  ผวิกาย  ใชป้ระสาทสัมผสัในเร่ืองของผวิกายสัมผสัสารนั้นวา่มีลกัษณะหรือสมบติั
เป็นอยา่งไร  โดยใชมื้อลูบหรือแตะวา่  ผวิหยาบ  หรือค่อนขา้งหยาบ  ละเอียด  อ่อนหรือนุ่ม         
ผวิมนั เรียบ  ร้อนหรือเยน็  เป็นตน้ 
 2.2  การสังเกต  ตอ้งสังเกตขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ  สังเกตขอ้มูลเก่ียวกบัการกะประมาณ  โดย
อาศยัส่ิงอา้งอิงเก่ียวกบัหน่วยมาตรฐานหรืออา้งอิงกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด   ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงดว้ย  
ถา้จ  าเป็นอาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรือ   การกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด  เพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
การสังเกต  จะตอ้งไดม้าจากการใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  หรือทั้ง  5  อยา่งโดย 
ไม่ใส่ความเห็นของผูส้ังเกตลงไป 
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3.  ประโยชน์ของการสังเกต 
       3.1  ช่วยในการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งละเอียด บางคร้ังอาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย  เพื่อให้
เกิดความชดัเจนและแน่ใจยิง่ข้ึน  
 3.2   ช่วยใหเ้ป็นคนมีความรอบคอบมากข้ึนก่อนไม่ด่วนติดสินใจ         
 3.3   ช่วยฝึกใหเ้ป็นคนรู้จกัรวบรวมข่าวสารใหม่ ๆ  
 3.4   ช่วยใหเ้ป็นคนอยากรู้อยากเห็น  และสนใจธรรมชาติ 
 3.5   การเป็นคนช่างสังเกตเป็นพื้นฐานส าคญัของการศึกษาเร่ืองอ่ืน ๆ 
4.  ความปลอดภัยในการสังเกต  ก่อนท่ีจะใชป้ระสาทสัมผสัใด ๆ ตอ้งแน่ใจวา่เกิดความปลอดภยั 
จึงค่อยตดัสินใจใชป้ระสาทสัมผสันั้น ๆ  เช่น 
  4.1   ตา  ไม่ดูดวงอาทิตยห์รือวตัถุท่ีมีแสงสวา่งมากเกินไป 
       4.2   หู  ไม่ฟังเสียงดงัมากเกินไป 
       4.3   จมูก  ไม่ดมกล่ินส่ิงท่ีไม่รู้จกั เพราะอาจเป็นอนัตราย 
       4.4   ล้ิน  ไม่ชิมรสส่ิงท่ีไม่รู้จกั  เพราะอาจเป็นอนัตราย  เช่น  ขนมปังตอ้งแน่ใจวา่ขนมปังนั้น             
ไม่เกิดเช้ือรา หรือส่ิงของท่ีบูดเน่า 
 4.5  ผวิกาย  ไม่สัมผสัส่ิงท่ีไม่รู้จกั  เพราะอาจเป็นอนัตราย 
5.  ข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเกต  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท คือ 
 5.1  ขอ้มูลดา้นคุณภาพ  เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัลกัษณะหรือสมบติั  เช่น รูปร่าง รูปทรง  กล่ิน  รส  
และลกัษณะผวิสัมผสั 
 5.2  ขอ้มูลดา้นปริมาณ   เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการกะประมาณ ซ่ึงจะบอกเป็นตวัเลขโดยประมาณ 
เช่น ความกวา้ง  ความยาว  ความสูง หรือน ้าหนกั  เป็นตน้ 
 5.3  ขอ้มูลดา้นการเปล่ียนแปลง  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการเปล่ียนแปลง  โดยท าใหว้ตัถุ
หรือสถานการณ์ท่ีสังเกตเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ แลว้สังเกตผลการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน 
 

      ท่ีมา : สรศกัด์ิ  แพรด า. (2544)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. สถาบนัราชภฎั
อุบลราชธานี. 
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ใบกจิกรรมที ่1 
เร่ือง   ทักษะการสังเกต 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    บรรยายลกัษณะและคุณสมบติัของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัได ้

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 

    1.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตส่ิงของท่ีก าหนดใหแ้ลว้บนัทึกผลลงในตาราง 

 
                                               

                กลว้ย           มะม่วง                        ชอลก์                  กอ้นหิน                 ลูกอม 

  รายการ รูปร่างลกัษณะ สี กล่ิน รส 
1. กลว้ย 
2. มะม่วง 
3. ชอลก์ 
4. กอ้นหิน 
5. ลูกอม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................. 
    จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1) นกัเรียนใชป้ระสาทสัมผสัใดบา้งในการสังเกต กลว้ย มะม่วง ชอลก์ กอ้นหิน 
    และลูกอม   

ตอบ  ......................................................................................................................... 
2) นกัเรียนสังเกตชอลก์และกอ้นหินโดยการชิมไดห้รือไม่  เพราะเหตุใด 
 ตอบ.......................................................................................................................... 

     2.  ใหน้กัเรียนบอกขอ้มูลจากการสังเกตลกัษณะทอ้งฟ้าในขณะน้ี ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  ตอบ  ......................................................................................................................... 
 

     ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  1 
เร่ือง  ทกัษะการสังเกต 

 

     1.  ผลการสังเกต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1.1) นกัเรียนใชป้ระสาทสัมผสัใดบา้งในการสังเกต กลว้ย มะม่วง ชอลก์ กอ้นหิน  และ 
ลูกอม   

ตอบ    ตา  จมูก  ล้ิน และผวิกาย 
1.2) นกัเรียนสังเกตชอลก์และกอ้นหินโดยการชิมไดห้รือไม่  เพราะเหตุใด 
 ตอบไม่ไดเ้พราะอาจเป็นอนัตรายได ้

     2.  ใหน้กัเรียนบอกขอ้มูลจากการสังเกตลกัษณะทอ้งฟ้าในขณะน้ี ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  ตอบ  ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติในแต่ละวนั เช่น ทอ้งฟ้ามืดคร้ึม  มีเมฆเกาะตวักนั 
มีสีด า   บางบริเวณมีเมฆสีขาว เมฆลอยต ่าลงมา  อากาศเยน็ มีลมพดัแรง เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 
 

รายการ รูปร่างลกัษณะ สี กล่ิน รส 
1. กลว้ย 
2. มะม่วง 
3. ชอลก์ 
4. กอ้นหิน 
5. ลูกอม 
 

รูปยาวรี 
รูปยาวเรียว 
รูปทรงกระบอก 
กลม  ผวิขรุขระ 
วงรี 

เหลือง 
เขียว 
ขาว 
ด า 
ขาว 

หอม 
มีกล่ิน 
ฉุน 

ไม่มีกล่ิน 
หอม 

หวาน 
เปร้ียว 

- 
- 

หวานอมเปร้ียว 
และเผด็ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
      การบนัทึกผลการสังเกตในตาราง  

1. บนัทึกผลการสังเกตไดถู้กตอ้งทุกรายการ     7  คะแนน 
2. บนัทึกผลการสังเกตไดถู้กตอ้งผดิ 1 -2 รายการ     6  คะแนน 
3. บนัทึกผลการสังเกตไดถู้กตอ้งผดิ 3 -4 รายการ    5  คะแนน 
4. บนัทึกผลการสังเกตไดถู้กตอ้งผดิ 5 -6 รายการ    4  คะแนน 
5. บนัทึกผลการสังเกตไดถู้กตอ้งผดิ 7 -8 รายการ    3  คะแนน 
6. บนัทึกผลการสังเกตไดถู้กตอ้งผดิ 9 – 10 รายการ    2  คะแนน 
7. บนัทึกผลการสังเกตไดถู้กตอ้งผดิ 10 -11 รายการ    1 คะแนน 
8. บนัทึกผลการสังเกตถูกตอ้งผิดมากกวา่ 8 รายการ    0  คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 1.1, 1.2 และ ขอ้ 2  = 3 คะแนน 
  1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
       2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 

รวมคะแนน 10 คะแนน 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่1 เร่ือง ทกัษะการสังเกต 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ     3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ     1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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กจิกรรมที่ 2  เร่ือง  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
(  เวลา  30  นาที ) 

      ค าช้ีแจง 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  2 เร่ือง  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  2 เร่ือง  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล              

       จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             สังเกตและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาสนบัสนุนการลงความคิดเห็นและสรุปได ้

 

  อยากเรียนจังเลย.... 
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ใบความรู้ที่ 2  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 

 
1.  ความหมายของการลงความเห็นจากข้อมูล 
       การลงความเห็นจากขอ้มูล  หมายถึง  การอธิบายขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งมีเหตุผลโดยอาศยั
ความรู้ หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย  การลงความเห็นจากขอ้มูลจะถูกตอ้งหรือไม่  ตอ้งมีหลกัฐาน          
มาสนบัสนุนหรือทดลองเพิ่มเติม  เม่ือมีการทดสอบยนืยนัวา่เป็นจริงแลว้  การลงความเห็นนั้น       
ก็เป็นหลกัการ  กฎ  และทฤษฎีต่อไป 
2.  หลกัการลงความเห็นจากข้อมูลทีด่ี   มีลกัษณะดงัน้ี 
 2.1  ขอ้มูลชุดเดียวกนั  ผูส้ังเกตคนเดียวกนั อาจมีความเห็นไดเ้ป็นหลายอยา่ง  
 2.2  ขอ้มูลเดียวกนั  คนหลายคนอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกนั  ดงันั้นขอ้มูลเดียวกนั  
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความเห็นเหมือนกนั ลกัษณะเด่นของผูมี้ทกัษะน้ี จะเป็นผูมี้ใจกวา้ง  ยอมรับ 
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มองปัญหาและคิดค าตอบหลาย ๆ ประเด็น  
 2.2  การลงความเห็นจากขอ้มูลอาจถูกหรือผดิก็ได ้ กระบวนการลงความเห็นจากขอ้มูลต่างจาก
การลงขอ้สรุปท่ีความเห็นไม่สามารถใหค้วามเช่ือมัน่ได ้100%  เพราะเป็นการคิดหาค าตอบของ
ปัญหาไม่มีการทดลองหรือพิสูจน์  วา่ค  าตอบนั้นเป็นจริง   
 2.4  การสังเกตหลาย ๆ คร้ัง  สังเกตอยา่งละเอียดถ่ีถว้น   
3.  ประโยชน์ของการลงความเห็นจากข้อมูล  ดงัน้ี 
 3.1 ช่วยตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตเป็นจริงหรือไม่ 
 3.2 ช่วยท าใหข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต  มีความหมาย  มีความสมบูรณ์และมีประโยชน์ข้ึน 
 3.3 ช่วยในการพิจารณาเหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล ไม่ด่วนตดัสินใจหรือมีความรอบคอบมากข้ึน 
 3.4 ใชเ้ป็นพื้นฐานท่ีจะสร้างสมมติฐานหรือการน าไปสู่ขอ้สรุปต่อไป 
4.  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูลกบัการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั  ดงัน้ี 
 4.1  การเลือกซ้ือสินคา้  ส่ิงของ  อาหาร  เช่น  เลือกซ้ือเน้ือหมูวา่ชนิดสด  ผกัชนิดใดมียา 
ฆ่าแมลง  เป็นตน้  
 4.2  การตดัสินใจไดเ้ม่ือพบเหตุการณ์เฉพาะหนา้  เช่น การตดัสินใจชะลอความเร็วของรถ   
เม่ือเห็นควายยนือยูริ่มถนน 
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 4.3  การพยายามท าความเขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุ  โดยใชข้อ้มูลจากการสังเกตหา
ความหมาย  เช่น  รถชนกนั  ไม่เห็นในขณะชนกนั  แต่การสังเกตจากสภาพรถก็สามารถบอกวา่     
มีการชนกนัลกัษณะใดและใครเป็นคนผดิ 
 4.4  การยอมรับความคิดเห็นของคนหลาย ๆ คน  ต่อประเด็นปัญหาและขอ้มูลชุดเดียวกนั  เช่น  
การประชุมหรือการท างานกลุ่ม  ไม่ยดึติดกบัความเห็นของตนเองจะตอ้งถูกตอ้งเสมอ 
   
 
      ท่ีมา : สรศกัด์ิ  แพรด า. (2544)  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์. สถาบนัราชภฎั
อุบลราชธานี. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ใบกจิกรรมที ่2 
เร่ือง ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 

ตัวช้ีวดั 
ม. 8.1 ป.6/6  แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  อธิบาย  ลงความเห็นและสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกตและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาสนบัสนุนการลงความคิดเห็นและสรุปได ้ 
ค าช้ีแจง   
 ใหน้กัเรียนดูภาพต่อไปน้ีแลว้อธิบายหรือสรุปส่ิงท่ีเห็นโดยเพิ่มความคิดเห็นใหก้บัขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสังเกตโดยใชค้วามรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย (5  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบบนัทึกการอธิบายส่ิงท่ีเห็น 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

การสังเกต การลงความเห็น 
......................................................... 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
....................................................... 

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

สรุปผลการศึกษา ......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
...................... 

โอย๊! ท าไมรถติดจงัเลย 
ดูซิไม่ขยบัเลย 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  2 

เร่ือง  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุปผลการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตเป็นขอ้มูลท่ีบอกรายละเอียดของส่ิงท่ีสังเกตเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ และเชิงการเปล่ียนแปลงโดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ส่วนการลงความเห็นเป็นการเพิ่ม
ความคิดเห็นส่วนตวัลงไปในขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต เช่น อาจมีคนตายจากอุบติัเหตุในคร้ังน้ี 

 
 

 

 

     
                                             
 
 
 
 
 

 

การสังเกต การลงความเห็น 
1.  มีรถติดอยูด่า้นหนา้ 
2.  มีคนยนืมุงดูอยูข่า้งถนน 
    มากมาย 
3.  มีรถ 1 คนัตกอยูข่า้งถน 
 

 

1.  ขา้งหนา้คงจะเกิดอุบติัเหตุ 
2.  อาจมีคนตายจากอุบติัเหตุ 
    ในคร้ังน้ี 
3.  อาจจะมีการซ่อมถนน 
     ดา้นหนา้ท าใหก้ารจราจร 
     ติดขดัเหมือนท่ีกรุงเทพฯ 
 

 

  ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ 
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เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกต 
1.  บนัทึกผลการสังเกตไดอ้ยา่งนอ้ย  5 รายการข้ึนไปและสรุปไดถู้กตอ้ง    5  คะแนน 
2.  บนัทึกผลการสังเกตได ้ 4 รายการและสรุปไดถู้กตอ้ง             4  คะแนน 
3.  บนัทึกผลการสังเกตได ้  3 รายการและสรุปไดถู้กตอ้ง             3  คะแนน 
4.  บนัทึกผลการสังเกตได ้ 2 รายการและสรุปไดถู้กตอ้ง             2  คะแนน 
5.  บนัทึกผลการสังเกตได ้ 1 รายการและสรุปไดถู้กตอ้ง             1  คะแนน 
6. บนัทึกผลการสังเกตไม่ไดแ้ละสรุปไม่ถูกตอ้ง              0  คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนการลงความเห็น 
1. บนัทึกผลการลงความเห็นไดอ้ยา่งนอ้ย  5 รายการข้ึนไปและสรุปไดถู้กตอ้ง  5  คะแนน 
2. บนัทึกผลการลงความเห็นได ้ 4 รายการและสรุปไดถู้กตอ้ง            4  คะแนน 
3. บนัทึกผลการลงความเห็นได ้  3 รายการและสรุปไดถู้กตอ้ง            3  คะแนน 
4.  บนัทึกผลการลงความเห็นได ้ 2 รายการและสรุปไดถู้กตอ้ง            2  คะแนน 
5. บนัทึกผลการลงความเห็นได ้ 1 รายการและสรุปไดถู้กตอ้ง           1  คะแนน 
6. บนัทึกผลการลงความเห็นไม่ไดแ้ละสรุปไม่ถูกตอ้ง             0  คะแนน 

      
สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่2 

เร่ือง ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ     3   ดี               ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ     1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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กจิกรรมที่ 3  เร่ือง  ทักษะการจ าแนกประเภท 
( เวลา  30  นาที) 

      
ค าช้ีแจง 

              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง  การจ าแนกประเภท 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง   การจ าแนกประเภท 
 

         จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกตและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาสนบัสนุนการลงความคิดเห็นและสรุปได ้

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 3  เร่ือง  ทกัษะการจ าแนกประเภท 

 

1.  ความหมายของการจ าแนกประเภท   
    การจ าแนกประเภท  หมายถึง  การจดัจ าพวกวตัถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ
ศึกษาออกเป็นหมวดหมู่  โดยจดัส่ิงท่ีมีสมบติับางประการร่วมกนัให้อยูก่ลุ่มเดียวกนั  ในการ
ก าหนดประเภทตอ้งมีเกณฑใ์นการจ าแนก  เกณฑใ์นการจ าแนกประเภท ไดแ้ก่  ลกัษณะความเห็น  
ความแตกต่าง  หรือความสัมพนัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้   
2.  รูปแบบของเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจ าแนกประเภท   
       ในการจ าแนกวตัถุหรือส่ิงของใด ๆ ก็ตาม ถา้เป็นส่ิงไม่มีชีวติ  เกณฑท่ี์ใชม้กัจะเป็น  สี  
รูปร่าง  ขนาด  ลกัษณะท่ีใชท้  าประโยชน์ เป็นตน้  ส่วนส่ิงมีชีวติมกัจะใชเ้กณฑล์กัษณะของ
ส่ิงมีชีวติ เช่น  การกินอาหาร  การสืบพนัธ์ุ  ท่ีอยูอ่าศยั  เป็นตน้ การก าหนดเกณฑใ์นการจ าแนก
ประเภทแบ่งออกไดเ้ป็น  4  รูปแบบ  ดงัน้ี 
 2.1  เกณฑข์องตนเอง  เม่ือวตัถุหรือเหตุการณ์หลายอยา่งอยูร่วมกนั  ผูเ้รียนสามารถจดัจ าแนก
ประเภทส่ิงต่าง ๆ ได ้
 2.2  ผูอ่ื้นก าหนดเกณฑม์าให ้ เป็นการก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกประเภทมาให้โดยผูอ่ื้น 
 2.3  ผูอ่ื้นก าหนดประเภทมาใหแ้ลว้  เป็นการจดัวตัถุหรือเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไว้
แลว้  ตนเองสามารถบอกไดว้า่ผูอ่ื้นใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ 
 2.4  การจดัเรียงล าดบั  เม่ือก าหนดขอ้มูลหรือวตัถุ   ชุดหน่ึงมาใหต้นเองสามารถจดัเรียงล าดบั
ไดถู้กตอ้ง 
3.  ประโยชน์ของการจ าแนกแประเภท  มีดงัน้ี 
 3.1  ช่วยใหส่ิ้งต่าง ๆ จ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑท่ี์ตอ้งการ 
 3.2  ช่วยใหเ้กิดความเป็นระบบระเบียบในการจ าแนกประเภทส่ิงต่าง ๆ  
 3.3  ช่วยใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการเก็บ  การใช ้ และการศึกษาคน้ควา้ 
4.   ทกัษะการจ าแนกประเภทกบัการน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั  ดงัน้ี  
 4.1  จดัสถานท่ีต่าง ๆ ใหเ้ป็นระเบียบ เช่น  หอ้งนอน  หอ้งครัว  บา้นเรือน  เป็นตน้ 
 4.2  จดัส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  เช่น  สมุด  หนงัสือ  เคร่ืองใช ้ เส้ือผา้ เป็นตน้ 
 4.3  จดัระเบียบสินคา้ต่าง ๆ ใหส้ะดวกต่อการตรวจสอบ  คน้หา  เช่น ร้านขายยา ร้านขายของช า 
 4.4  จดัหนงัสือตามห้องสมุดต่าง ๆ 
 4.5  จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายต่าง ๆ 
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ใบกจิกรรมที ่ 3 
เร่ือง  การจ าแนกประเภท 

ตัวช้ีวดั 

 ป.6/7  บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผลและมีประจกัษ์
พยานอา้งอิง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ าแนกประเภทวตัถุ ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนจดัแบ่งพวกส่ิงของต่าง ๆ ท่ีก าหนดใหโ้ดยใชเ้กณฑข์องนกัเรียนพร้อมบอก
เหตุผลประกอบ  (5  คะแนน) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑท่ี์ใชคื้อ  .................................................................................................
 .........................................................................................................................   

 

 ทองค า      ดิน     น ้า     แก๊สออกซิเจน    
 แอลกอฮอล ์     แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ 
 ไอน ้า     ลูกเหมน็     เงิน     น ้าอดัลม น ้าเช่ือม     
น ้าปลา     เกลือ      

ฉนัจะอยูก่ลุ่มไหน 

            ดนีะ 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................  
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แนวการตอบกจิกรรมที่  3 

เร่ือง  ทกัษะการจ าแนกประเภท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวการตอบ 1 
 1. ของแขง็   ไดแ้ก่   ทองค า  ดิน  ลูกเหมน็  เกลือ 
 2.  ของเหลว  ไดแ้ก่  น ้า  แอลกอฮอล ์   น ้าเช่ือม   น ้าอดัลม  น ้าปลา 
 3.  แก๊ส  ไดแ้ก่  แก๊สออกซิเจน  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ ไอน ้า   
เกณฑ์ทีใ่ช้  คือ  ใชส้ถานะเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกประเภท 

แนวการตอบ 2 
 1.  สารท่ีละลายน ้าได ้ไดแ้ก่   น ้า  เกลือ  แอลกอฮอล ์ น ้าเช่ือม  ดินน ้าอดัลม 
น ้าปลา  แก๊สออกซิเจน  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ ไอน ้า   
 2.  สารท่ีละลายน ้าไม่ได ้ ไดแ้ก่  ทองค า  ลูกเหมน็  ไอน ้า 
เกณฑ์ทีใ่ช้  คือ  การละลายน ้าเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกประเภท 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งกลุ่ม 
มีมากมายเลยนะ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. จ าแนกประเภทวตัถุ ส่ิงของท่ีก าหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง และระบุเกณฑท่ี์ใชจ้  าแนกได ้2  เกณฑ์

ข้ึนไป = 5 คะแนน 
2. จ าแนกประเภทวตัถุ ส่ิงของท่ีก าหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง และระบุเกณฑท่ี์ใชจ้  าแนกได ้1  เกณฑ ์ 

= 4  คะแนน 
3. จ าแนกประเภทวตัถุ ส่ิงของท่ีก าหนดให ้แต่ยงัไม่ถูกตอ้ง ผดิ 1 – 2 รายการ และระบุเกณฑ์

ท่ีใชจ้  าแนกได ้1  เกณฑ ์ =  3 คะแนน 
4. จ าแนกประเภทวตัถุ ส่ิงของท่ีก าหนดให ้แต่ยงัไม่ถูกตอ้ง ผดิ 3 – 4 รายการ และระบุเกณฑ์

ท่ีใชจ้  าแนกได ้ 1  เกณฑ ์=  2  คะแนน 
5. จ าแนกประเภทวตัถุ ส่ิงของท่ีก าหนดให ้แต่ยงัไม่ถูกตอ้ง ผดิ 5 – 6 รายการ และ/หรือระบุ

เกณฑท่ี์ใชจ้  าแนกได ้ 1  เกณฑ ์ = 1 คะแนน 
6. จ าแนกประเภทวตัถุ ส่ิงของท่ีก าหนดให ้ไม่ไดผ้ดิ 5 มากกวา่  6 รายการ และ/หรือระบุ

เกณฑท่ี์ใชจ้  าแนกไมไ่ด ้  = 0  คะแนน 

 
 

สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่3 
เร่ือง ทกัษะการจ าแนกประเภท 

 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน     5  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 
                                            ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 4 – 5  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 2 – 3  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ     1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  2  คะแนน )     
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กจิกรรมที่ 4  เร่ือง  ทักษะการวดั 
( เวลา  30   นาที ) 

      
ค าช้ีแจง 

              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง  การวดั 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง   การวดั 
 

         จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เลือกและใชเ้คร่ืองมือในการวดัหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งและบอกหน่วยท่ีใชใ้น

การวดัไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 4  เร่ือง  ทกัษะการวดั 
 

1.  ความหมายของการวดั  
      การวดั  หมายถึง  การเลือกและใชเ้คร่ืองมือท าการวดัหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ออกมาเป็นตวัเลข  
ท่ีแน่นอน  เหมาะสมและถูกตอ้งโดยมีหน่วยก ากบัอยูเ่สมอ  ความสามารถในการวดั  คือ  
ความสามารถในการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม  บอกเหตุผลในการวดัได ้      
บอกวธีิวดับอกและวธีิการใชเ้คร่ืองมือวดัไดถู้กตอ้ง ในการวดัจะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 
      1.1  จะวดัอะไร  เช่น วดัเส้นรอบลูกเปตอง  ชัง่น ้าหนกัดินน ้ามนั  
   1.2  จะใชเ้คร่ืองมืออะไรวดั  เช่น ใชเ้ชือก ใชไ้มบ้รรทดั หรือใชเ้คร่ืองชัง่ 
      1.3  เหตุใดจึงใชเ้คร่ืองมือนั้น เช่น ท าไมจึงใชเ้ชือก ใชเ้คร่ืองมืออ่ืนไดห้รือไม่ 
      1.4  จะวดัอยา่งไร เช่น เม่ือใชเ้ชือกหรือไมบ้รรทดัแลว้จะวดัอยา่งไร มีเทคนิคในการวดัอยา่งไร  
     ในการวดัแต่ละคร้ัง  ค่าความแน่นอนในการวดัและค่าท่ีถูกตอ้ง  การวดัปริมาณใด ๆ มกัเกิด
ความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนอยูเ่สมอ  เช่น  เกิดจากการอ่านค่า  การบนัทึกผดิพลาด หรือเกิดจากการวดั
ท่ีไม่ถูกตอ้ง  ควรวดัหลาย ๆ คร้ังแลว้หา  ค่าเฉลีย่ จะไดค้่าท่ีน่าเช่ือถือ 
2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั 
       2.1  เทอร์มอมิเตอร์ใชว้ดัอุณหภูมิของของเหลวหรือวตัถุต่าง ๆ  รวมทั้งอุณหภูมิของร่างกาย  
การใชเ้ทอร์มอมิเตอร์มีหลกัในการใชด้งัน้ี 
 2.1.1   ใหก้ระเปาะเทอร์มอมิเตอร์สัมผสักบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัเสมอ 
 2.1.2   ใหก้า้นเทอร์มอมิเตอร์ตั้งตรง 
 2.1.3   อ่านอุณหภูมิเม่ือระดบัของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์หยดุน่ิง 
 2.1.4   ขณะอ่านอุณหภูมิ  ตอ้งใหส้ายตาอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ 
 2.1.5   อ่านอุณหภูมิในขณะท่ีกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์    สัมผสักบัส่ิงท่ีวดัอยู ่
       
 
 
   2.2   ไม้บรรทดั  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความยาว ในการใชไ้มบ้รรทดัวดัส่ิงใด  จะตอ้งเลือกและดูวา่
จะใชส้เกลใดวดั ทั้งน้ีจะไดบ้นัทึกมาตรส่วนไดถู้กตอ้งและค่าท่ีวดัไดจ้ะละเอียดมากนอ้ยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัสเกลของไมบ้รรทดันั้น 
 
 

ภาพ  ไมบ้รรทดั 

ภาพ  เทอร์มอมิเตอร์ 
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 2.3   การใช้เคร่ืองช่ัง  เคร่ืองชัง่มีหลายชนิด  แต่ละชนิดสามารถชัง่มวลไดล้ะเอียดแตกต่างกนั   
การชัง่ไมค่วรชัง่น ้าหนกัเกินขีดจ ากดัของแต่ละเคร่ือง  เพราะจะท าใหเ้คร่ืองช ารุด  ควรเก็บเคร่ืองชัง่บนท่ี
เฉพาะ  มีพื้นราบ  เรียบ  แขง็แรง 
  
 
 
2.4   อุปกรณ์วดัปริมาตร ไดแ้ก่ กระบอกตวง บิวเรตต ์ ปิเปตต ์ บิกเกอร์  หลอดหยดและหลอดฉีดยา 
 
 
 
 
 
3.  หน่วยของการวดั   
        ในปัจจุบนัหน่วยของการวดัท่ีนิยมใชแ้ละส่วนมากรู้จกั  ไดแ้ก่  ระบบเมตริก  และระบบเอสไอ  
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ส่ิงทีว่ดั 
หน่วยทีใ่ช้ช่ือเต็ม สัญลกัษณ์หรือตัวย่อ 

ระบบเอสไอ ระบบเมตริก ระบบเอสไอ ระบบเมตริก 

มวล กิโลกรัม กรัม Kg g 
ความยาว เมตร เซนติเมตร m cm 

เวลา วนิาที วนิาที s s 
ปริมาตร ลูกบาศกเ์มตร ลูกบาศกเ์ซนติเมตร m3 cm3 

อุณหภูมิ เคลวนิ องศาเซลเซียส K C 
4.  ประโยชน์ของการวดั  การวดัมีประโยชน์ดงัน้ี 

       4.1  ท าใหท้ราบค่าปริมาณต่าง ๆ  เป็นตวัเลข  แลว้น าตวัเลขมาค านวณ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
       4.2  ใชใ้นการซ้ือขายส่ิงของไดถู้กตอ้ง 
 4.3  ใชใ้นการตดัเยบ็เส้ือผา้ไดต้ามรูปแบบท่ีตอ้งการ 
 4.4  ใชใ้นการก่อสร้างบา้นเรือนไดถู้กตอ้งมีความมัน่คงปลอดภยั 
 4.5  ใชใ้นการประดิษฐคิ์ดคน้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกชนิดต่าง ๆ 

เคร่ืองชัง่สปริง เคร่ืองชัง่จานเดียว 

ภาพ  บีกเกอร์ ภาพ  กระบวกตวง 
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ใบกจิกรรมที ่ 4 
เร่ือง  ทกัษะการวดั 

ตัวช้ีวดั 
ป.6/3  เลือกอุปกรณ์และวธีิการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสมใหไ้ดผ้ลท่ีครอบคลุม

และเช่ือถือได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เลือกและใชเ้คร่ืองมือในการวดัหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งและบอกหน่วยท่ีใชใ้น
การวดัไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

ค าช้ีแจง    นกัเรียนแต่ละกลุ่มวดัส่ิงของท่ีก าหนดใหแ้ละบอกหน่วยการวดัใหถู้กตอ้ง 

ส่ิงท่ีวดั ปริมาณ วดัได ้(ระบุ
หน่วย) 

เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั 

 

1. โตะ๊เรียน 

ความกวา้ง 
ความยาว 
ความสูง 

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

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

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

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

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

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

2. หนงัสือเรียน 

ความกวา้ง 
ความยาว 
ความสูง 

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

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

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

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

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

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

3. หนา้ต่าง 
ความกวา้ง 
ความยาว 
ความสูง 

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

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

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

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

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

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

4. น ้า 
มวล 

ปริมาตร 
อุณหภูมิ 

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

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

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

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

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

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

5. น ้าหนกัและ
ส่วนสูงของนกัเรียน 

มวล 

ส่วนสูง 
..................... 
..................... 
..................... 

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

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

.................................... 
สรุปผลการศึกษา………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  4 
เร่ือง  ทกัษะการวดั 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีวดั ปริมาณ วดัได ้(ระบุหน่วย) เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั 
 
1. โตะ๊เรียน 

ความกวา้ง 
ความยาว 
ความสูง 

39  เซนติเมตร 
60 เซนติเมตร 
71 เซนติเมตร 

ไมเ้มตร 
ไมเ้มตร 
ไมเ้มตร 

2. หนงัสือ
เรียน 

ความกวา้ง 
ความยาว 
ความสูง 

19 เซนติเมตร 
26 เซนติเมตร 
1 เซนติเมตร 

ไมบ้รรทดั 
ไมบ้รรทดั 
ไมบ้รรทดั 

3. หนา้ต่าง ความกวา้ง 
ความยาว 
ความสูง 

50 เซนติเมตร 
105 เซนติเมตร 
3 เซนติเมตร 

ไมบ้รรทดั 
ไมบ้รรทดั 
ไมบ้รรทดั 

4. น ้า มวล 
ปริมาตร 
อุณหภูมิ 

50 กรัม 
50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
25 องศาเซลเซียส 

เคร่ืองชัง่ 
กระบอกตวง 
เทอร์มอมิเตอร์ 

5. น ้าหนกั
และส่วนสูง
ของนกัเรียน 

มวล 
ส่วนสูง 

40 กิโลกรัม 
165 เซนติเมตร 

เคร่ืองชัง่ 
ท่ีวดัส่วนสูง 

 

 สรุปผลการศึกษา 
 การวดัเป็นการเลือกและใชเ้คร่ืองมือใหถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั การวดั
แต่ละคร้ังจะตอ้งมีหน่วยก ากบัเสมอ เช่น ส่วนสูง 150 เซนติเมตร น ้าหนกั 50 กิโลกรัม 
 

การวดัท่ีดีตอ้งมีความรอบคอบ     
จึงจะไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งนะครับ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ระบุปริมาณส่ิงท่ีตอ้งการวดั  หน่วยท่ีตอ้งการวดัและเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัไดถู้กตอ้งตั้งแต่ 5 

รายการข้ึนไป = 5 คะแนน 
2. ระบุปริมาณส่ิงท่ีตอ้งการวดั  หน่วยท่ีตอ้งการวดัและเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัไดถู้กตอ้ง 4 

รายการ = 4 คะแนน 
3. ระบุปริมาณส่ิงท่ีตอ้งการวดั  หน่วยท่ีตอ้งการวดัและเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัไดถู้กตอ้ง 3 

รายการ = 3 คะแนน 
4. ระบุปริมาณส่ิงท่ีตอ้งการวดั  หน่วยท่ีตอ้งการวดัและเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัไดถู้กตอ้ง 2 

รายการ = 2 คะแนน 
5. ระบุปริมาณส่ิงท่ีตอ้งการวดั  หน่วยท่ีตอ้งการวดัและเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัไดถู้กตอ้ง 1 

รายการ = 1 คะแนน 
6. ระบุปริมาณส่ิงท่ีตอ้งการวดั  หน่วยท่ีตอ้งการวดัและเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัไม่ถูกตอ้งหรือ

หรือตอบไดถู้กตอ้งบางรายการมีส่วนผดิมาก = 0 คะแนน 

 
 

สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่4 
เร่ือง  ทกัษะการวดั 

 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน     5  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 
                                            ระดับคุณภาพ     3   ดี             ( 4 – 5  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ     2   พอใช้       ( 2 – 3  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ     1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  2  คะแนน )     
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กจิกรรมที่  5  เร่ือง  ทักษะการค านวณ 
( เวลา  30 นาที ) 

      
ค าช้ีแจง 

              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง  ทกัษะการค านวณ 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 5  เร่ือง ทกัษะการค านวณ 

         จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค านวณหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวดัและระบุหน่วยวดัไดถู้กตอ้ง 

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 5  เร่ือง  ทกัษะการค านวณ 
 

1.  ความหมายของการค านวณ 
      การค านวณ  หมายถึง  การน าค่าท่ีไดจ้ากการสังเกตเชิงปริมาณ  การวดั  การทดลอง             
และจากแหล่งอ่ืน ๆ มาจดักระท าใหม่  โดยการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร   การยกก าลงั     
หรือการหาค่าเฉล่ีย  เป็นตน้   
2.  หลกัในการค านวณ 
      2.1  หลกัการบวกและลบปริมาณทีไ่ด้จากการวดั 
 การบวกและลบปริมาณท่ีไดจ้ากการวดั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีความละเอียดเท่ากบั ความ
ละเอียด ของปริมาณท่ีมีความละเอียดนอ้ยท่ีสุด  เช่น 7.4  + 11.19  เซนติเมตร  ปริมาณแรกมีความ
ละเอียดในการวดัเพียงทศนิยม 1  ต  าแหน่ง ปริมาณหลงั มีความละเอียดเป็นทศนิยม  2  ต  าแหน่ง 
ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งมีความละเอียดเพียงทศนิยม 1 ต  าแหน่ง ดงันั้นผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งเป็น 18.6 เซนติเมตร  
ไม่ใช่  18.59  เซนติเมตร   
 2.2  หลกัการคูณและการหารปริมาณทีไ่ด้จากการวดั   
   การคูณและการหารปริมาณท่ีไดจ้ากการวดั  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีเลขนยัส าคญั ของปริมาณ       
เลขนยัส าคญันอ้ยท่ีสุด  เช่น 7.4    11.19 เซนติเมตร เท่ากบั  83  ตารางเซนติเมตร ไม่ใช่  82.806    

ตารางเซนติเมตร  เพราะปริมาณ 7.4  มีเลขนยัส าคญั   2   ตวั   
 2.3  การหาค่าเฉลีย่ของข้อมูล  โดยน าขอ้มูลท่ีไดร้วมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนคร้ังของขอ้มูลท่ีมี
ทั้งหมด  ตวัอยา่งเช่น  เด็กชายแดง วดัความยาวของรูปภาพแผน่หน่ึงดงัน้ี 

คร้ังท่ี 
ความยาว 

(เซนติเมตร) 

1. 

2. 

3. 

3.5 

3.35 

3.45 

   

 

 

 

ความยาวภาพโดยเฉล่ีย      =  3.5 + 3.35 + 3.45   เซนติเมตร 

               3 

                =  3.4  เซนติเมตร 
ดงันั้นภาพน้ีมีความยาวโดยเฉล่ีย =  3.4  เซนติเมตร 
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2.4  การค านวณหาพืน้ที ่  

สูตรการค านวณหาพื้นท่ี   =   กวา้ง   ยาว  ตวัอยา่ง  เช่น  กระดาษแผน่หน่ึงวดัความกวา้งได ้ 15  
เซนติเมตร  และวดัความยาวได ้  35  เซนติเมตร จงค านวณหาพื้นท่ีของกระดาษแผน่น้ี 

   พื้นท่ีของกระดาษ   =   กวา้ง   ยาว    
      =   15    35    ตารางเซนติเมตร 
      =   525      ตารางเซนติเมตร 
  ดงันั้น  กระดาษแผน่น้ีมีพื้นท่ี  =   525      ตารางเซนติเมตร 
 2.5  การค านวณหาปริมาตร  การค านวณหาปริมาตรของวตัถุหรือส่ิงของใด ๆ มี 2 ลกัษณะ คือ   
        2.5.1  ถา้วตัถุมีขนาดรูปทรงท่ีแน่นอน สามารถค านวณหาพื้นท่ีได ้ดงัน้ี 
      ปริมาตร   =    กวา้ง   ยาว    สูง  
  2.5.2  ถา้วตัถุมีขนาดรูปทรงท่ีไม่แน่นอน สามารถค านวณหาพื้นท่ีได ้ดว้ยวธีิการแทนท่ีน ้า 
แลว้วดัปริมาตรของน ้าท่ีลน้ออก หน่วยในการวดัเป็นลูกบาศกเ์ซนติเมตร หรือลูกบาศกเ์มตร     
หรืออาจจะเป็นหน่วยใหญ่กวา่น้ีก็ได ้

 2.6  การค านวณหาความหนาแน่น   

        การค านวณหาความหนาแน่นสามารถค านวณไดด้งัน้ี  

               ความหนาแน่น  =  มวล/ปริมาตร   (กรัม / ลูกบาศกเ์ซนติเมตร) 

3.  ประโยชน์ของการค านวณ   
      3.1  ท าใหท้ราบค่าและรายละเอียดของขอ้มูลและน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการแปลความหมาย        
และลงขอ้สรุปขอ้มูล 
      3.2  ช่วยใหเ้กิดทกัษะในการบวก  ลบ  คูณและหาร  และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวณไปใชใ้น
การแกปั้ญหา 
      3.3  ช่วยในการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ   
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ใบกจิกรรมที ่ 5 
เร่ือง  ทกัษะการค านวณ 

ตัวช้ีวดั 
ม 8.1 ป.6/3  เลือกอุปกรณ์และวธีิการส ารวจตรวจสอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสมใหไ้ดผ้ลท่ี

ครอบคลุมและเช่ือถือได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้   

ค านวณหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวดัและระบุหน่วยวดัไดถู้กตอ้ง 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายวธีิคิดค านวณและค านวณค่าจากโจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์ท่ี
ครูก าหนดให้ต่อไปน้ี 

 
      

  
 
   
          
 
     
 วธีิคิดค านวณ คือ   
  ตอบ .......................................................................................................... 
  .................................................................................................................. 
 จากโจทยจ์านรองหนกัก่ีกรัม  แสดงวธีิคิดค านวณไดอ้ยา่งไร 
  แสดงวธีิคิดค านวณได ้ ดงัน้ี  ...................................................................... 
  .................................................................................................................. 
  ตอบ  ......................................................................................................... 

2.  ใหน้กัเรียนเลือกวดัส่ิงของในหอ้งเรียนมากลุ่มละ  1  อยา่งแลว้ค านวณหาปริมาณ 
          ออกมา  พร้อมทั้งอธิบายวธีิการคิดหาค าตอบดว้ย 

ตอบ ................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
สรุปผลการศึกษา  

……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..………………………………………… 

       ถว้ยกาแฟพร้อม  
จานรองหนกั  240  กรัม  แต่ถว้ยหนกั
เป็น   2  เท่าของจาน 

นกัเรียนคะ  จากขอ้มูลใน
ภาพทางขวามือเราจะทราบ
ไดอ้ยา่งไรวา่จานหนกัเท่าไร 

  ทราบไดโ้ดยวธีิน้ีครับ 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  5 
เร่ือง  ทกัษะการค านวณ 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค านวณท่ีถูกตอ้งจะท าให้
ขอ้มูลท่ีไดมี้ความหมายมากข้ึนนะ

ครับ 
 

ข้อ  1 
วธีิคิดค านวณ    

 ใชว้ธีิเปรียบเทียบสัดส่วนน ้าหนกัของถว้ยและจานรองแลว้คิดเป็นน ้าหนกัออกมา 
แสดงวธีิคิดค านวณ  สมมติให้ X  แทน น า้หนักของถ้วย 
  3 X  =  240 
  X     =  240  ÷ 3   ดงันั้น   X   =  80 
  ตอบ   ถว้ยหนกั  80  กรัม 
ข้อ 2     แนวค าตอบ 
 ถา้นกัเรียนเลือกวดัสมุด  จะวดัความกวา้ง และความยาว   
แลว้น ามาคูณกนั  หาพื้นท่ีโดยการน า 

 ความกวา้ง    ความยาว  
=   .............  ตารางเซนติเมตร 

   เช่น  วดัความกวา้งได ้ 15  เซนติเมตร   วดัความยาวได ้ 20  เซนติเมตร 
  ดงันั้น สมุดมีพื้นท่ี  =  15  20  =  300  ตารางเซนติเมตร 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. แสดงวธีิค านวณและค านวณหาปริมาณส่ิงท่ีก าหนดใหถู้กตอ้งทั้ง 2 ขอ้และระบุหน่วยวดั 

ไดถู้กตอ้งทุกขอ้ = 5 คะแนน 
2. แสดงวธีิค านวณและค านวณหาปริมาณส่ิงท่ีก าหนดใหถู้กตอ้งทั้ง 1 ขอ้ และระบุหน่วยวดั 

ไดถู้กตอ้ง = 4 คะแนน 
3. แสดงวธีิค านวณหรือค านวณหาปริมาณส่ิงท่ีก าหนดใหถู้กตอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึงและระบุ

หน่วยวดั ไดถู้กตอ้งผดิ 1  ท่ี = 3 คะแนน 
4. แสดงวธีิค านวณหรือค านวณหาปริมาณส่ิงท่ีก าหนดใหถู้กตอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึงและระบุ

หน่วยวดั ไดถู้กตอ้งผดิ 2  ท่ี = 2 คะแนน 
5. แสดงวธีิค านวณหรือค านวณหาปริมาณส่ิงท่ีก าหนดใหถู้กตอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึงและระบุ

หน่วยวดั ไดถู้กตอ้งผดิ 3  ท่ี = 1 คะแนน 
6. แสดงวธีิค านวณหรือค านวณหาปริมาณส่ิงท่ีก าหนดใหไ้มถู่กตอ้งและระบุหน่วยวดัไม่ได้

ผดิมากกวา่ 3  ท่ี = 0 คะแนน 

 
 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่5 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     5  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 4 – 5  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 2 – 3  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  2  คะแนน )     
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กจิกรรมที่  6  เร่ือง  ทักษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
สเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

 ( เวลา  30 นาท ี) 

      
ค าช้ีแจง 

              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  6  เร่ือง  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส
และสเปสกบัเวลา 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 6  เร่ือง การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปส
กบัเวลา 

         จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุมิติของวตัถุได ้
2. บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลาไดถู้กตอ้ง 

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 6  เร่ือง  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ 
ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 

 

1.  ความหมายของสเปส 
   สเปส หมายถึง ท่ีวา่งท่ีวตัถุนั้นครองอยู ่ซ่ึงมีขนาดและรูปร่างเหมือนวตัถุนั้น  การครองท่ี    
ของวตัถุมี  3  แบบ  คือ  
 1.1  วตัถุ  1   มิติ เป็นวตัถุท่ีมีเพียงความยาวอยา่งเดียว เช่น  เส้นดา้ย   เส้นท่ีลากไปบนพื้น
กระดาษ   เป็นตน้  
 1.2  วตัถุ   2   มิติ เป็นวตัถุท่ีมีความกวา้งและความยาว  เช่น  กระดาษ  รูปภาพ  รูปสามเหล่ียม  
รูปส่ีเหล่ียม  รูปวงกลม  รูปวงรี  แผนภูมิ  แผนภาพ  กราฟ  ตาราง  ตวัอกัษรในหนงัสือ เป็นตน้ 
 1.3  วตัถุ  3  มิติ เป็นวตัถุท่ีมีทั้งความกวา้ง  ความยาว  และความสูง (หนา)  เช่น  รูปปริซึมฐาน
สามเหล่ียม  ปริซึมฐานส่ีเหล่ียม  รูปพีระมิดฐานสามเหล่ียม  รูปพีระมิดฐานส่ีเหล่ียม   
รูปทรงกระบอก  ทรงกรวย  รูปทรงกลม  ทรงรี  หนงัสือสมุด  เป็นตน้ 
2.  เส้นสมมาตร  คือ เส้นท่ีลากผา่นรูป  2  มิติ โดยเม่ือพบัวตัถุ  2  มิติ  ตามเส้นท่ีลากผา่นนั้นแลว้  
รูปนั้นจะซอ้นกนัสนิท วตัถุ  2 มิติ  บางรูปมีเส้นสมมาตร 1 เส้น หรือมากกวา่ บางรูปอาจไม่มีเส้น
สมมาตรเลย  ส่วนวตัถุ  3 มิติลกัษณะสมมาตร จะพิจารณาจากระนาบสมมาตร  ซ่ึงเป็นระนาบท่ี
แบ่งรูป  3  มิติออกเป็นสองส่วนซ่ึงเม่ือน าส่วนหน่ึงไปวางบนกระจกเงา  จะไดภ้าพท่ีเกิดข้ึน
เหมือนกบัส่วนท่ีเหลือ  รูป  3  มิติบางรูปมีระนาบสมมาตรไดห้ลายระนาบบางรูปก็ไม่มี 
3.  ระนาบสมมาตร หมายถึง  ระนาบท่ีแบ่งรูปทรงหรือวตัถุ  3 มิติ ออกเป็นสองส่วนแลว้ไดรู้ปทรง
ในกระจกเงาซ่ึงกนัและกนัหรือภาพท่ีเกิดข้ึนเหมือนภาพท่ีวางบนกระจกเงาและแสดงวา่วตัถุนั้นมี
ลกัษณะสมมาตร   
4.  การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส  เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งท่ี
เปล่ียนไปของวตัถุหน่ึงกบัอีกวตัถุหน่ึง หรือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพ 3  มิติ  กบัภาพ 2 มิติ   
5.  การหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัเวลา เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งของวตัถุ              
ท่ีเปล่ียนไปกบัเวลาท่ีใช ้ เช่น  รถวิง่อตัราเร็ว  90  กิโลเมตรต่อชัว่โมง  จากสุรินทร์ถึงกรุงเทพ ฯ   
ใชเ้วลา  6  ชัว่โมง  ต าแหน่งของวตัถุจะเปล่ียนไปเม่ือเทียบกบัเวลา 
6.  ประโยชน์ของทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา  มีดงัน้ี 
     6.1 ช่วยในการกะประมาณในการเดินทาง  การท านายและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัเวลา 
  6.2  ช่วยในการจ าแนกหรือจดัต าแหน่งท่ีวา่งของวตัถุต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัขนาด  รูปร่าง
ของวตัถุกบัท่ีวา่งหรือสเปสนัน่เอง 
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สเปส คือท่ีวา่งท่ีวตัถุนั้นครองอยู่
มีขนาดเท่ากบัวตัถุนั้นนะคะ 

  6.3  ช่วยใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเวลาท่ีเปล่ียนไป 
  6.4  ช่วยใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งการเคล่ือนท่ี  หรือการเคล่ือนยา้ยของส่ิงมีชีวติกบัเวลา  
ในฤดูกาลต่าง ๆ 
7.  มิติของวตัถุและช่ือวตัถุทางเรขาคณติ   
 มิติของวตัถุ  หมายถึง  ดา้นของวตัถุ  ซ่ึงอาจเป็นดา้นกวา้ง  ดา้นยาว  หรือดา้นสูง(หนา)  
โดยทัว่ไปวตัถุอาจมี  1 มิติ  2 มิติ  และ3 มิติ 
 รูปร่างและรูปทรงทางเรขาคณติ      ช่ือรูปร่างและรูปทรงทางเรขาคณิต 

รูป  2  มิติ รูป  3  มิติ 
รูป ช่ือ รูป ช่ือ รูป ช่ือ 

 
 
 

รูปส่ีเหล่ียม
จตุัรัส 

 รูปลูกบาศก ์  รูปปริซึมฐาน
หกเหล่ียม 

 
 
 

รูป
ส่ีเหล่ียมผนื
ผา้ 

 รูปปริซึมฐาน
ส่ีเหล่ียม 

 รูปปริซึมฐาน
สามเหล่ียม 

 
 
 

รูปวงกลม  รูปทรวงกลม  รูป
ทรงกระบอก 

 รูป
สามเหล่ียม 

 รูปกรวย  รูปพีระมิด
ฐาน

สามเหล่ียม 
 
 
 

รูปวงรี  รูปไข่  รูปพีระมิด
ฐานส่ีเหล่ียม 
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ใบกจิกรรมที ่ 6 
เร่ือง  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 

ตัวช้ีวดั 
ม 8.1 ป.6/7  บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผลและมีประจกัษ์
พยานอา้งอิง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ระบุมิติของวตัถุไดถู้กตอ้ง 
  2.  บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลาไดถู้กตอ้ง 
ค าช้ีแจง   

1. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย () ใหต้รงช่องลกัษณะของรูปท่ีก าหนดให้ 
 

ล าดบั
ท่ี 

วตัถุ รูป   
2 มิติ 

รูป  
 3 มิติ 

ล าดบั
ท่ี 

วตัถุ รูป  
 2 มิติ 

รูป  
3 มิติ 

1. 

 

  6. 

 

  

2. 

 

  7. 

 

  

3. 

 

  8.    

4. 

 

  9. 

 

  

5.  
 
 

  10.    

2. ใหน้กัเรียนส ารวจลกัษณะรูปวตัถุท่ีอยูร่อบ ๆ ตวันกัเรียนมาอยา่งละ  2  ชนิด 
 รูป  2  มิติ  ไดแ้ก่ .................................................................................................... 
 รูป  3  มิติ  ไดแ้ก่ .................................................................................................... 

http://images.pungpung.multiply.com/image/1/photos/upload/300x300/RsusggoKCrkAADj7a2A1?et=uhLj66w9L622PevBMsI07A
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_ANrL2scCXEQ/R5qbZqiqzyI/AAAAAAAAAZ0/jsAdrRIYvFY/s400/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%993.jpg&imgrefurl=http://www.kooliew.com/tag/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7&h=300&w=400&sz=34&hl=th&start=14&usg=__eSIOgxgB79rPP4o5gO16dpFv48E=&tbnid=DthV5fVn7xJASM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_ANrL2scCXEQ/RtWD-HIFtdI/AAAAAAAAALw/86aIk3eYOFM/s400/kanomtiean.jpg&imgrefurl=http://www.kooliew.com/tag/bcc&h=312&w=400&sz=39&hl=th&start=63&usg=__3TAGzb4THcTBHP4V3vc-lpyNaVQ=&tbnid=-72-FVbzwhPQSM:&tbnh=97&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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แนวการตอบกจิกรรมที่  6 
เร่ือง  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปส

กบัสเปสและสเปสกบัเวลา 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 

ค าตอบข้อ 1 
1.  รูป  3  มิติ 
2.  รูป  3  มิติ 
3.  รูป  3  มิติ 
4.  รูป  3  มิติ 
5.  รูป  2  มิติ 
6.  รูป  3  มิติ 
7.  รูป  2  มิติ 
8.  รูป  2  มิติ 
9.  รูป  3  มิติ 
10.  รูป  3  มิติ 

แนวค าตอบข้อ 2 
     รูป  2  มิติ  ไดแ้ก่   กระดาษ   
รูปวาดลายเส้น  รูปสามเหล่ียม ฯลฯ 
     รูป  3  มิติ  ไดแ้ก่   ปากกา    
สมุด  ฯลฯ  
            (ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ระบุมิติของส่ิงท่ีสังเกตไดถู้กตอ้ง 9 - 10 ขอ้ และยกตวัอยา่งมิติของวตัถุรอบตวัไดถู้กตอ้ง         

มากวา่  5 รายการ = 5 คะแนน 
2. ระบุมิติของส่ิงท่ีสังเกตไดถู้กตอ้ง 7 - 8 ขอ้ และยกตวัอยา่งมิติของวตัถุรอบตวัไดถู้กตอ้ง           

4 รายการ = 4 คะแนน 
3. ระบุมิติของส่ิงท่ีสังเกตไดถู้กตอ้ง 5 - 6 ขอ้ และยกตวัอยา่งมิติของวตัถุรอบตวัไดถู้กตอ้ง           

3 รายการ = 3 คะแนน 
4. ระบุมิติของส่ิงท่ีสังเกตไดถู้กตอ้ง 3 - 4 ขอ้ และยกตวัอยา่งมิติของวตัถุรอบตวัไดถู้กตอ้ง           

2 รายการ = 2 คะแนน 
5. ระบุมิติของส่ิงท่ีสังเกตไดถู้กตอ้ง 1 - 2 ขอ้ และยกตวัอยา่งมิติของวตัถุรอบตวัไดถู้กตอ้ง           

1 รายการ = 1 คะแนน 
6. ระบุมิติของส่ิงท่ีสังเกตไม่ได ้และยกตวัอยา่งมิติของวตัถุรอบตวัไมไ่ด ้= 0 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่6 

        เร่ือง  ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสสและสเปสกบัเวลา 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ     3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ     2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ     1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  7  คะแนน )     
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กจิกรรมที่  7  เร่ือง  ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 
 ( เวลา  30 นาท ี) 

      
ค าช้ีแจง 

              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  7  เร่ือง  ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  
     2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 7  ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล  

 

ตวัช้ีวดั 
   ว8.1 ป.6/8  น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       จดักระท าขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ และน าเสนอขอ้มูลใหม่ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูลได ้

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 7  
 เร่ือง  ทักษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

 

1.  ความหมายของการส่ือความหมายข้อมูล 
      การส่ือความหมายขอ้มูล  เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต  การวดั การทดลองและจาก
แหล่งอ่ืน ๆ มาเปล่ียนแปลงใหอ้ยูใ่นรูปใหม่ให้เขา้ใจไดดี้ข้ึน  เช่น การบรรยาย    การเขียน  การพดู  
การฟัง  หรือเสนอในรูปแบบตาราง  แผนภูมิ    แผนภาพ   สมการ  เพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตรงกนัและมี
ความชดัเจนยิง่ข้ึน 
2.  องค์ประกอบของการส่ือความหมายข้อมูล    
      องคป์ระกอบของการส่ือความหมายขอ้มูลประกอบดว้ย 
  1)  ผูส่้งสารหรือขอ้มูล 
  2)   สารหรือขอ้มูล 
  3)   ช่องทางรับสาร ไดแ้ก่ ประสาทสัมผสัทั้ง 5  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน และผวิกาย 
  4)   ผูรั้บสารหรือผูรั้บขอ้มูล 
      การส่ือความหมายมี  2  ประเภท คือ 
       2.1  การส่ือความหมายทางเดียว  เป็นการติดต่อส่ือสารโดยผูส่้งสารไม่เปิดโอกาสใหผู้รั้บสาร
ซกัถามขอ้สงสัย   
       2.2  การส่ือความหมายสองทาง  เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผูซ้กัถามมีโอกาสซกัถาม  ขอ้สงสัย          
มีการตอบสนองและเสนอความคิดเห็น 
3.  การจัดกระท าข้อมูลและส่ือความหมายข้อมูล     
      การจดักระท าขอ้มูล  หมายถึง  การน าขอ้มูลดิบมาจดัเรียงล าดบั หาความถ่ี  หรือแยกประเภท 
หรือคิดค านวณใหม่ ซ่ึงข้อมูลดิบ  เป็นขอ้มูล  ท่ีไดจ้ากการสังเกต  การวดั  การทดลอง  และอ่ืน ๆ  
ท่ีบนัทึกไวอ้ยา่งไม่เป็นระเบียบ  และยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงใหอ้ยูใ่นรูปท่ีเขา้ใจง่ายข้ึน  ส่วนข้อมูลที่
จัดกระท าแล้ว เป็นขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงจากขอ้มูลดิบ  เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก การจดักระท าใหอ้ยูใ่น
รูปท่ีเขา้ใจไดง่้ายข้ึน  โดยวธีิการหาความถ่ี  จดัล าดบั  จดักลุ่ม  เขียนกราฟ 
 ตวัอยา่งการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 
ข้อมูลชุดที ่1 (ข้อมูลดิบ)     
 
 
 

    ผเีส้ือโตเตม็ท่ีแลว้จะออกไข่ภายใน 2 -3 วนั  ผีเส้ือเจริญมาจากดกัแดซ่ึ้งใชเ้วลา   7-13 
วนั  กวา่จะเป็นผีเส้ือ  ส าหรับตวัหนอนไดม้าจากไข่  ซ่ึงใชเ้วลา 4 วนั  ส่วนดกัแดไ้ดม้า
จากตวัหนอนใชเ้วลา  35-42 วนัชีวติของผเีส้ือจะวนเวยีนอยา่งน้ี 
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ข้อมูลชุดที ่2 (ข้อมูลทีไ่ด้จัดกระท าแล้ว) 
 
 

 
 
 
 

 ข้อมูลชุดที ่3 (ท าให้เข้าใจยิง่ขึน้) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

จะเห็นวา่ขอ้มูลชุดท่ี  1  เป็นขอ้มูลท่ีอ่านแลว้ยงัสับสนอยู ่ เรียกวา่  ขอ้มูลดิบ  เม่ือน ามา 
จดักระท าใหม่ในขอ้มูลชุดท่ี  2   สามารถอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้ายข้ึนแต่ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลยงั
มองเห็นไดไ้ม่ชดัเจนนกั   ดงันั้นการน าเสนอขอ้มูลในชุดท่ี 3  เป็นการน าเสนอในรูปแบบของ
แผนภูมิวฏัจกัรหรือผงัวงจร   จะท าใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน  แต่ถา้จะใหก้ารน าเสนอขอ้มูลไดดี้กวา่น้ี  
อาจใชภ้าพประกอบ  การใชภ้าพประกอบนอกจากจะเห็นภาพชดัเจนกวา่แลว้  ยงัท าใหม้องเห็น
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลไดเ้ร็วข้ึน  ดงัแสดงในขอ้มูลชุดท่ี  4 
 
 
 
 
 

1.  ผเีส้ือเม่ือโตเตม็ท่ีจะออกไข่ภายใน 2-3 วนั 

2.  ไข่จะกลายเป็นหนอนภายในเวลา 4 วนั 

3.  ตวัหนอนจะกลายเป็นดกัแดใ้นเวลา   35 - 42  วนั 

4.  ดกัแดจ้ะกลายเป็นผเีส้ือในเวลา  7-13 วนั  ชีวติของผเีส้ือจะวนเวยีนอยูอ่ยา่งน้ี 

ผีเส้ือ 

ตวัหนอน 

ไข่ ดกัแด ้

2 – 3  วนั 

 

7 – 13 วนั 

 

35 – 42  วนั 
4  วนั 
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 ข้อมูลชุดที ่4  (เป็นข้อมูลทีม่องเห็นลักษณะและความสัมพนัธ์ได้เร็วขึน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  รูปแบบของการส่ือความหมายหรือการน าเสนอข้อมูล   
 การส่ือความหมายหรือการน าเสนอขอ้มูลสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ  เช่น  การบรรยาย  
แผนภาพ  แผนภูมิ  แผนผงั    ตาราง   ผงัวงจร  สมการ และกราฟ  เป็นตน้ 
       4.1  การส่ือความหมายโดยการพูดหรือการบรรยาย  เป็นการบรรยายภาพหรือเหตุการณ์ดว้ย
ค าพดูหรือภาษาเขียน  ท่ีกระชบั  ชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั  ตวัอยา่งเช่น 
 “นอ้งนิดเล้ียงปลาไวใ้นบ่อเพื่อใชบ้ริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย  ปลาท่ีเล้ียงไวมี้  4  บ่อ  
ในแต่ละบ่อมีจ านวนปลาดงัน้ี  บ่อท่ี 1 จ  านวน  1,500  ตวั  บ่อท่ี  2  จ  านวน  1,500  ตวั  บ่อท่ี 3  
จ านวน  2,000   ตวั  บ่อท่ี  4  จ  านวน  1,000  ตวั  รวมมีปลาทั้งส้ิน  6,000  ตวั” 
      4.2  การส่ือความหมายโดยแผนภาพ  เป็นการเขียนแผนภาพท่ีใชป้ระกอบการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีตอ้งแสดง  โดยไม่ตอ้งเขียนรายละเอียดลงใน
แผนภาพเหมือน  อาจใชส้ัญลกัษณ์หรือรูปง่าย ๆ แทนได ้  ตวัอยา่งเช่น   
 ในบ่อปลาของนอ้งนิดมีปลา  6,000  ตวั  ถา้  แทนปลา  1,000  ตวั 
 
จะเขียนแผนภาพได ้
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       4.3  การส่ือความหมายโดยใช้ตาราง  เป็นการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่หรือจ าแนกประเภท    
ท าใหง่้ายต่อการเขา้ใจ  ตารางท่ีสร้างมีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้มูล  ช่วยให้สามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูลไดดี้และรวดเร็ว  ตวัอยา่งเช่น  
 ตาราง  แสดงจ านวนปลาในบ่อปลาของนอ้งนิด 

บ่อที่ จ านวนปลา (ตัว) 
1 1,500 
2 1,500 
3 2,000 
4 1,000 

รวม 6,000 
   4.4  การส่ือความหมายข้อมูลโดยใช้กราฟ  เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และ      
ตวัแปรตาม  การเขียนกราฟจะใชแ้กนอา้งอิง 2 แกน  ท่ีตั้งฉากกนั  นิยมใชแ้กน X  หรือแกนนอน
เป็นแกนของตวัแปรตน้  และแกน Y หรือแกนตั้งเป็นแกนของตวัแปรตาม   ตวัอยา่งเช่น 
 กราฟ   แสดงการเจริญเติบโตของถัว่เขียวเป็นเวลา  7  วนั 

0
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 4.5  การส่ือความหมายโดยใช้แผนภูมิ  เป็นการส่ือความหมายโดยแสดงความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต  การวดั  การทดลอง  เป็นตน้  แผนภูมิมีหลายชนิด  เช่น 
 4.5.1  แผนภูมิภาพ  เป็นแผนภูมิท่ีใชภ้าพของขอ้มูลหรือส่ิงนั้นมาแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร  โดยก าหนดอตัราส่วนระหวา่งภาพกบัขอ้มูล  ตวัอยา่งเช่น   
 แผนภูมิรูปภาพ  แสดงจ านวนปลาในบ่อปลาของนอ้งนิด 
   
      บ่อท่ี  1    
      บ่อท่ี  2 
  
      บ่อท่ี  3 
       บ่อท่ี  4 
   
 ก าหนดให ้                       แทนปลา  1,000  ตวั 

เวลา  (วนั) คว
าม
สูง

ขอ
งถ
ัว่เขี

ยว
  

(เซ
นติ

เม
ตร
) 
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 4.5.2  แผนภูมิแท่ง  เป็นแผนภูมิมีลกัษณะเป็นแท่ง  แทนจ านวนหรือปริมาณของขอ้มูล   
ในการน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิแท่งนั้น  ลกัษณะของขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลท่ีไม่ต่อเน่ืองกนั  
ถา้เป็นขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง  เช่นการเจริญเติบโตของพืช  การวดัจุดเดือด   
จุดหลอมเหลวของสาร จะไม่นิยมน าเสนอดว้ยแผนภูมิแท่ง  ตวัอยา่งเช่น 
 แผนภูมิแท่ง  แสดงจ านวนปลาท่ีนอ้งนิดเล้ียงไวใ้นแต่ละบ่อ 
   

0

500

1000

1500

2000

1 2 3 4

 
 4.5.3  แผนภูมิวฏัจกัรหรือวงจร  เป็นแผนภูมิแสดงลกัษณะขั้นตอนหรือกระบวนการเกิด
แสดงดว้ยขอ้ความหรือภาพหรือทั้งภาพและขอ้ความ  การน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิวฏัจกัรนั้น  
ขอ้มูลจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัทั้งระบบ  เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัวงจรชีวิตของพืชหรือสัตว ์  
การหมุนเวยีนของสาร เป็นตน้  ตวัอยา่ง 
 แผนภูมิวฏัจักร  แสดงวงจรชีวติของกบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

จ านวนปลา (ตวั) 

บ่อปลาท่ี 
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4.5.4  แผนภูมิวงกลม  เป็นแผนภูมิแสดงจ านวนหรือปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ภายในวงกลม 
โดยการน าจ านวนหรือปริมาณมาคิด อตัราส่วนจากมุมท่ีจุดศูนยก์ลางของวงกลมคือ  360  องศา  
ตวัอยา่งเช่น 
 แผนภูมิวงกลม  แสดงรายจ่ายของบา้นนอ้งนิดต่อเดือน 
 
 
 
  
 
 
 
 
  4.6  การส่ือความหมายโดยใช้สมการ  เป็นการส่ือความหมายโดยใชส้มการทางวทิยาศาสตร์     
เพื่อแสดงผลสรุปของความสัมพนัธ์ของตวัแปรเป็นวธีิการท่ีสั้นกระชบัและเท่ียงตรง  เช่น  พื้นท่ี
ส่ีเหล่ียมพื้นผา้  =  กวา้ง X ยาว  
 จะเห็นวา่รูปแบบในการส่ือความหมายขอ้มูลหรือน าเสนอขอ้มูลนั้นมีหลายรูปแบบ  การท่ี
เราจะเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลนั้น  ส่ิงส าคญัเราตอ้งดูลกัษณะของขอ้มูลและ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยูว่า่มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใดแลว้เลือกรูปแบบการน าเสนอให้
สอดคลอ้งกนั  จะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจและรู้ความหมายท่ีเราตอ้งการส่ือไดง่้ายและเร็วข้ึน 
5.  ประโยชน์ของการส่ือความหมายข้อมูล   
     5.1  ช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความหมายไดช้ดัเจนและรวดเร็ว 
     5.2  ช่วยในการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัการจราจร 
     5.3  ช่วยในการท าแผนท่ี  แผนภาพ  แผนภูมิ  ตารางกราฟ 
     5.4  ช่วยในการเดินทางท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีต่าง ๆ  
     5.5  ช่วยในการรวบรวมขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์  ใหเ้ป็นระเบียบและสะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้ 
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ใบกจิกรรมที ่ 7 
เร่ือง  ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

ตัวช้ีวดั 
  ว8.1 ป.6/8  น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการ
และผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จดักระท าขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ และน าเสนอขอ้มูลใหม่ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล 
ค าช้ีแจง   

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูลจากท่ีก าหนดใหโ้ดยวธีิท่ี
เหมาะสม 

  
 
 
 
 
 
จากขอ้มูลสมบติัของสารในสถานะของแขง็  ของเหลวและแก๊สขา้งบนจะจดักระท าและ

ส่ือความหมายขอ้มูลอยา่งไรจึงจะเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ข้อมูลสมบัติของสารในสถานะของแข็ง  ของเหลวและแก๊ส 
สารมี  3  สถานะ  คือ  ของแขง็  ของเหลวและแก๊ส  ซ่ึงสารทั้ง  3  สถานะมี

สมบติัดงัน้ีซ่ึงของแขง็มีมวล  ปริมาตรคงท่ี  รูปร่างคงท่ี  ของเหลวมีมวล  ปริมาตรคงท่ี  
รูปร่างไม่คงท่ี จะเปล่ียนแปลงไปตามภาชนะท่ีบรรจุ  ส่วนแก๊สมีมวล  ส่วนปริมาตรจะ
เปล่ียนไปตามขนาดของภาชนะท่ีบรรจุและรูปร่างไม่คงท่ีจะเปล่ียนไปตามรูปร่างของ
ภาชนะท่ีบรรจุและฟุ้งกระจายเตม็ภาชนะท่ีบรรจุเสมอ 

 

ตอบ  การจดักระท าขอ้มูลโดย................................................................................... 
          และส่ือความหมายขอ้มูลไดโ้ดยวธีิ .............................................. ซ่ึงกระท าไดด้งัน้ี 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................ 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  7 
เร่ือง  ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

 

 
   
 
 
 

การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลโดย  ตาราง 
         สถานะ 
สมบติั 

ของแขง็ ของเหลว แก๊ส 

มวล มีมวล มีมวล มีมวล 
 

ปริมาตร 
 

คงท่ี คงท่ี จะเปล่ียนไปตามขนาดของภาชนะท่ี
บรรจุ 

รูปร่าง 
 
 

คงท่ี ไม่คงท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไป
ตามภาชนะท่ี
บรรจุ 
 

ไม่คงท่ีจะเปล่ียนไปตามรูปร่างของ
ภาชนะท่ีบรรจุและฟุ้งกระจายเตม็
ภาชนะท่ีบรรจุเสมอ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. เลือกรูปแบบการจดักระท าขอ้มูลไดเ้หมาะสมและส่ือความหมายไดช้ดัเจนถูกตอ้ง         

มากกวา่  2  รูปแบบ = 5 คะแนน 
2. เลือกรูปแบบการจดักระท าขอ้มูลไดเ้หมาะสมและส่ือความหมายไดช้ดัเจนถูกตอ้งได ้        

2  รูปแบบ = 4 คะแนน 
3. เลือกรูปแบบการจดักระท าขอ้มูลไดเ้หมาะสมและส่ือความหมายไดช้ดัเจนถูกตอ้งได ้        

1  รูปแบบ = 3 คะแนน 
4. เลือกรูปแบบการจดักระท าขอ้มูลไดบ้า้งแต่ยงัไม่เหมาะสมและส่ือความหมายได ้             

แต่ไม่ชดัเจน    = 2 คะแนน 
5. เลือกรูปแบบการจดักระท าขอ้มูลไดแ้ต่ตอ้งใหค้  าแนะน าและส่ือความหมายไม่ได ้             

= 1 คะแนน 
6. เลือกรูปแบบการจดักระท าขอ้มูลไม่ไดแ้มใ้หค้  าแนะน าแลว้และส่ือความหมายไม่ได ้ 

 = 0 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่7 

เร่ือง ทกัษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     5  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 4 – 5  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 2 – 3  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  2  คะแนน )     
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กจิกรรมที่  8  เร่ือง  ทักษะการพยากรณ์ 
 ( เวลา  30 นาท ี) 

      
ค าช้ีแจง 

              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  8  เร่ือง  ทกัษะการพยากรณ์  
     2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 8  เร่ือง ทกัษะการพยากรณ์  

ตวัช้ีวดั 
   ว8.1ป.6/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์  ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ        

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือก าหนดขอ้มูลหรือสถานการณ์ใหส้ามารถพยากรณ์ขอ้มูลภายในและภายนอกขอบเขต
ของขอ้มูลได ้

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 8 
 เร่ือง  ทักษะการพยากรณ์ 

 

1. ความหมายของการพยากรณ์   
การพยากรณ์  หมายถึง   ความสามารถในการท านายหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ล่วงหนา้โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต  หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ หรือความรู้ท่ีเป็นจริง  
หลกัการ  หรือทฤษฎี  ท่ีมีอยูแ่ลว้ในเร่ืองนั้นมาช่วยในการท านายหรือคาดคะเน ผลของการคาดคะเน  
หรือท านายจะถูกตอ้งแม่นย  าเพียงใด  จะข้ึนอยูก่บัการสังเกตท่ีรอบคอบและการวดัท่ีถูกตอ้งดว้ย   
การพยากรณ์ มีสองแบบ  คือ  การพยากรณ์ทัว่ไป  และการพยากรณ์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  ประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากการพยากรณ์ คือ  ช่วยในการเตรียมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต   เช่น  การเตรียมป้องกนั
ฝนตก  น ้าท่วม  การท่องเท่ียว  การท านาย เหตุการณ์ต่าง ๆ 
2.  ประเภทของการพยากรณ์  การพยากรณ์ มี  2 แบบ คือ   
       2.1  การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูล   เป็นการพยากรณ์ท่ีอาศยัขอ้มูลเดิมเป็นหลกั 
      2.2   การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มูล  เป็นการพยากรณ์ผลท่ีนอกเหนือจากขอ้มูลท่ีมีอยู่
จริง  ซ่ึงอาจผดิพลาดได ้ ในกรณีขอ้มูลไม่เพียงพอหรือขอ้มูลห่างกนัมากเกินไป 
3.  ประโยชน์ของการพยากรณ์   
      1.  ช่วยในการเตรียมวธีิป้องกนั  เม่ือพยากรณ์วา่จะมีเหตุร้าย 
   2.  ช่วยในการตดัสินใจในการเดินเรือ  การประมงและการเดินทางไปตามสถานท่ี    
ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความปลอดภยั 
      3.  ช่วยในทางการแพทย ์ เช่น  การควบคุมพฤติกรรมของคนไข ้ ท่ีคาดวา่จะเกิดอาการ
ของโรคบางอยา่ง  ถา้ไม่ควบคุม 
      4.  ช่วยใหท้ราบค าตอบล่วงหนา้ก่อนท่ีจะท าการทดลอง 
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ใบกจิกรรมที ่ 8 
เร่ือง  ทกัษะการพยากรณ์ 

ตวัช้ีวดั 
   ว8.1ป.6/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์  ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ        

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือก าหนดขอ้มูลหรือสถานการณ์ใหส้ามารถพยากรณ์ขอ้มูลภายในและภายนอกขอบเขต
ของขอ้มูลได ้
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนน าอกัษรหนา้ขอ้ความท่ีก าหนดให้ไปใส่หนา้ขอ้ท่ีมีความหมายตรงกนั 
 
   

ตาราง   แสดงความสูงของขา้วโพดตั้งแต่วนัท่ี 4 ถึงวนัท่ี 10 ของเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2553 

วนัท่ี ความสูงของตน้
ขา้วโพด(cm) 

4 2 

6 4 

8 6 

10 8 
      

 
 
 

.......   5.  ถา้ตอ้งการทราบความสูงเฉล่ียของคนอาย ุ 12 ปี 

.......   6.  ถา้ตอ้งการทราบความสูงเฉล่ียของคนอาย ุ 22 ปี 

 .......   7.  ทุกวนัเสาร์ท่ีตรงกบัวนัพระ มานิตและมาลีจะไปฟังเทศน์ท่ีวดัเป็นประจ า   
    แลว้วนัเสาร์ท่ีจะถึงน้ีเป็นวนัพระมานิตและมาลีก็ตอ้งไปวดัเหมือนเดิม 

.......   8.  พืชเป็นส่ิงมีชีวติท่ีใชแ้สงแดดในการปรุงอาหาร  ถา้นกัเรียนเอาก่ิงมะนาว 

   มาปลูกในท่ีมืดส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัก่ิงมะนาวคือ  ก่ิงมะนาวจะปรุงอาหารไม่ได ้

   จะท าใหไ้ม่เจริญเติบโตและจะตายในท่ีสุด 

อาย ุ(ปี) 14 16 18 20 
ความสูงเฉล่ีย (cm) 162 164 166 168 

 

ก.  การพยากรณ์ภายในขอบเขตขอ้มูล           ข. การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตขอ้มูล 

....... 1.  ในวนัท่ี  5  ตน้ขา้วโพดจะสูง  3 เซนติเมตร 

....... 2.  ในวนัท่ี  1  ตน้ขา้วโพดจะสูง  1 เซนติเมตร 

....... 3.  ในวนัท่ี  9  ตน้ขา้วโพดจะสูง  7 เซนติเมตร 

....... 4.  ในวนัท่ี  14  ตน้ขา้วโพดจะสูง  10 เซนติเมตร 
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ตน้ไมท่ี้เราช่วยกนัปลูก  
2 สัปดาห์ผา่นไปจะเป็นอยา่งไรนะ 

.......   9.  วนัจนัทร์เขาเก็บไข่ไก่ได ้ 2  ฟอง  วนัพุธเก็บไข่ไก่ได ้ 6 ฟอง  วนัพฤหสับดี 

   เก็บไข่ไก่ได ้ 8  ฟอง เพราะฉะนั้นในวนัองัคารเขาตอ้งเก็บไข่ไก่ได ้ 4  ฟอง   
.......   10.  เด็กหญิงกอ้ยกินกุง้คร้ังท่ี 1 เป็นผืน่ตามตวั กินคร้ังท่ี 2 เป็นผืน่ตามตวัและ  

    กินคร้ังท่ี 3  เป็นผืน่ตามตวั ถา้เด็กหญิงกอ้ยกินกุง้อีกก็จะเป็นผืน่ตามตวัอีก 

    เพราะกินมา  3  คร้ัง เป็นผื่นตามตวัทั้ง  3  คร้ัง 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  8 
เร่ือง  ทกัษะการพยากรณ์ 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ก 
2.  ข 
3.  ก 
4.  ข 
5.  ก 
6.  ข 
7.  ข 
8.  ข 
9.  ก 
10. ข 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 1 – 10  ขอ้ละ 1 คะแนน 
  1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
       2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 

รวมคะแนน 10 คะแนน 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่8 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี              ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้        ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1   ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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กจิกรรมที่  9  เร่ือง  ทักษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 
 ( เวลา  30 นาที) 

      
ค าช้ีแจง 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  9  เร่ือง  ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร  
     2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 9  เร่ือง ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 

ตวัช้ีวดั 
   ว8.1ป.6/5  สร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป   

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมของการทดลองได้ 

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 9  
 เร่ือง  ทักษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 

1.  ความหมายของการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
     การก าหนดและควบคุมตวัแปร  เป็นการระบุชนิดของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการทดลองหน่ึง ๆ   
ตวัแปรมี 3  ชนิด คือ ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีควบคุมใหค้งท่ีในการทดลองหน่ึง ๆ  
2.  ความหมายของตัวแปร  ตวัแปร คือ  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการทดลองมี  3 ประเภท 
     2.1  ตัวแปรต้น  หมายถึง  ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดผลต่าง ๆ  หรือส่ิงท่ีเราตอ้งการทดลองดูวา่
เป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 
     2.2   ตัวแปรตาม  หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรตน้  เม่ือตวัแปรตน้หรือส่ิงท่ีเป็น
สาเหตุเปล่ียนไป ตวัแปรตามหรือส่ิงท่ีเป็นผลจะแปรตามไปดว้ย 
     2.3   ตัวแปรควบคุม  หมายถึง ส่ิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตวัแปรตน้ท่ีท าให้เกิดผลการทดลอง
คลาดเคล่ือน  ถา้หากวา่ไม่มีการควบคุมใหเ้หมือนกนั 
 ตัวอย่างการทดลองของ  เด็กหญงิสมหญงิ เร่ือง หนา้ท่ีของใบเล้ียง ไดท้  าการทดลอง  ดงัน้ี 

เอาข้ีเล่ือยใส่ลงในถว้ยแกว้  พรมน ้าใหเ้ปียกชุ่ม  เอาเมล็ดถัว่เขียวท่ีแช่น ้าไว ้ 1  คืน   
ประมาณ  20  เมล็ด มาเพาะในข้ีเล่ือยท่ีเตรียมไว ้  ตั้งทิ้งไว ้2 –3 วนั เม่ืองอกแลว้ใหเ้ลือกตน้ 
ท่ีเจริญงอกงามท่ีสุดไว ้ 3 ตน้ นอกนั้นถอนทิ้งหมด  ตน้ท่ี 1 ตดัใบเล้ียงทิ้งทั้ง 2 ใบ ตน้ท่ี 2   ตดัใบ
เล้ียงทิ้ง  1 ใบ  และตน้ท่ี 3 เหลือไวท้ั้ง 2 ใบ  คอยพรมน ้าใหชุ่้มเสมอแต่อยา่ใหแ้ฉะ  สังเกตการ
เจริญเติบโต ประมาณ 10 วนั สมหญิงทดลองหลายคร้ัง  จึงน าเสนอขอ้มูลใหเ้ห็นดงัภาพ  
 ในการทดลองน้ี  มีตัวแปรที่เกีย่วข้อง  ดังนี ้ คือ  
 -  ตวัแปรตน้ คือ  ใบเล้ียงของพืช 
 -  ตวัแปรตาม  คือ การเจริญเติบโตของถัว่เขียว 
 
 
 -  ตวัแปรควบคุม  คือ จ านวนตน้ถัว่ท่ีเพาะ  , การให้น ้า ,  การใหอ้าหาร , ระยะเวลาท่ี
ทดลอง และบริเวณท่ีปลูก เป็นตน้ 
3.  ประโยชน์ของการก าหนดและควบคุมตัวแปร   
     3.1   ช่วยในการวางแผนและด าเนินการทดลอง 
     3.2   สามารถขจดัตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อการทดลองได ้
     3.3   ท าใหส้ามารถก าหนดตวัแปรท่ีจะท าการทดลองได ้
     3.4  ช่วยใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง  ๆ  
     3.5  ช่วยใหท้ดลองหาตน้เหตุของผลท่ีไดจ้ากการก าหนดและควบคุมตวัแปร 

ภาพ  การทดลอง 
 เร่ืองหนา้ท่ีของ 
ใบเล้ียง 
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ใบกจิกรรมที ่ 9 
เร่ือง  ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 

ตวัช้ีวดั 
   ว8.1ป.6/5  สร้างค าถามใหม่เพื่อการส ารวจตรวจสอบต่อไป   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมของการทดลองได ้
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบอกวา่อะไรคือตวัแปรตน้  ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุม 

จากขอ้ความท่ีก าหนดให้ 
1.  ชนะท าการทดลองโดยใส่แคลเซียมคลอไรดป์ริมาณ  1  ชอ้นเบอร์ 2  เท่ากนัลงใน     

บิกเกอร์ใบเล็กขนาดเดียวกนั  4  ใบ  ซ่ึงแต่ละใบบรรจุน ้าท่ีมีปริมาณแตกต่างกนัและคนใหท้ัว่
หลงัจากท่ีแคลเซียมคลอไรด์ละลายหมด  เขาก็วดัอุณหภูมิของน ้าในบิกเกอร์แต่ละใบ 

 ตวัแปรตน้  คือ  ......................................................................................................... 
 ตวัแปรตาม  คือ  ........................................................................................................ 
 ตวัแปรควบคุม  คือ  ................................................................................................... 

2.  เพื่อศึกษาดูวา่ปริมาณของวติามินเอท่ีหนูไดรั้บมีผลต่อน ้าหนกัของหนูหรือไม่ 
นกัวทิยาศาสตร์ไดท้  าการทดลองเล้ียงหนูโดยแบ่งหนูออกเป็น  5  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะไดรั้บอาหารท่ี
เหมือนกนัแต่ไดรั้บปริมาณของวติามินท่ีต่างกนัหลงัจากเล้ียงหนูได ้ 3  สัปดาห์   
เขาก็ชัง่น ้าหนกัของหนูแต่ละตวั 
 ตวัแปรตน้  คือ  ......................................................................................................... 
 ตวัแปรตาม  คือ  ........................................................................................................ 
 ตวัแปรควบคุม  คือ  ................................................................................................... 

3.  แม่เหล็กไฟฟ้าจะดูดจ านวนตะปูมากข้ึนใช่หรือไม่  ถา้แม่เหล็กไฟฟ้าน้ีมีจ  านวน
แบตเตอร่ีเพิ่มข้ึน 

 ตวัแปรตน้  คือ  ......................................................................................................... 
 ตวัแปรตาม  คือ  ........................................................................................................ 
 ตวัแปรควบคุม  คือ  ................................................................................................... 

4.  เราตอ้งการหาค าตอบวา่  ลูกปิงปองตราเพชร  ตราปืนและตราชา้ง  ตราชนิดใด 

จะกระดอนเม่ือกระทบพื้นไดดี้กวา่กนั 

 ตวัแปรตน้  คือ  ......................................................................................................... 
 ตวัแปรตาม  คือ  ........................................................................................................ 
 ตวัแปรควบคุม  คือ  ................................................................................................... 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  9 
เร่ือง  ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 

1.  ตวัแปรตน้  คือ  ปริมาณของน ้า 
ตวัแปรตาม  คือ  อุณหภูมิของน ้า 
ตวัแปรควบคุม  คือ  ปริมาณแคลเซียมคลอไรด ์ขนาดของชอ้น  ขนาดของบีกเกอร์ 

2.   ตวัแปรตน้  คือ  ปริมาณของวติามิน  เอ 
ตวัแปรตาม  คือ  น ้าหนกัของหนู 
ตวัแปรควบคุม  คือ  อาหารท่ีใชเ้ล้ียงหนู  ชนิดและขนาดของหนู 

3.  ตวัแปรตน้  คือ  จ  านวนแบตเตอร่ี 
ตวัแปรตาม  คือ  จ  านวนตะปูท่ีถูกดูด 
ตวัแปรควบคุม  คือ  ชนิดของแม่เหล็กไฟฟ้า  ชนิดของแบตเตอร่ี 

4.  ตวัแปรตน้  คือ  ชนิดของลูกปิงปอง (ตราเพชร  ตาปืน และตราชา้ง) 
          ตวัแปรตาม  คือ  ระยะทางการกระดอนของลูกปิงปอง 
          ตวัแปรควบคุม  คือ  ระยะปล่อยลูกปิงปอง  ขนาดของลูกปิงปอง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
      การบนัทึกผลการสังเกตในตาราง  

1. ระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมไดท้ั้ง 4 ขอ้   = 5  คะแนน 
2. ระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมได ้ 3 ขอ้   = 4  คะแนน 
3. ระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมได ้2 ขอ้   = 3  คะแนน 
4. ระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมได ้1 ขอ้   = 2  คะแนน 
5. ระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมได้ 1 ขอ้แต่มีบางรายการผดิ= 1 คะแนน 
6. ระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมไม่ได ้    = 0  คะแนน 

รวมคะแนน  5  คะแนน 
 

สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่9 
เร่ือง ทกัษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 

 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน     5  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 
                                           ระดับคุณภาพ     3   ดี             ( 4 – 5  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ     2    พอใช้       ( 2 – 3  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ     1   ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  2  คะแนน )     
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กจิกรรมที่  10  เร่ือง  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 
 ( เวลา  30 นาท ี) 

      
ค าช้ีแจง 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  10  เร่ือง  ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 
     2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  10  เร่ือง ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 

ตวัช้ีวดั 
   ว8.1ป.6/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์  ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ        

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือก าหนดขอ้มูลหรือสถานการณ์ หรือปัญหาใหส้ามารถตั้งสมมุติฐานจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 10 
 เร่ือง  ทักษะการตั้งสมมุตฐิาน 

 

1.  ความหมายของการตั้งสมมุติฐาน 
      การตั้งสมมุติฐาน   หมายถึง  การหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนการทดลอง  โดยอาศยัการสังเกต  
ความรู้  ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน  โดยค าตอบท่ีคิดล่วงหนา้น้ียงัไม่ทราบหรือยงัไม่เป็น
หลกัการ  กฎหรือทฤษฎีมาก่อน  สมมุติฐานอาจถูกหรือผิดก็ได ้ หลงัจากการท าการทดลองแลว้
ค าตอบท่ีไดจ้ะเป็นตวัสนบัสนุนหรือ คดัคา้นสมมุติฐาน  หรืออาจกล่าวอีกในหน่ึงวา่สมมุติฐาน 
หมายถึง ความพยายามท่ีจะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม   
การตั้งสมมุติฐานท่ีดีจะท าให้สามารถเห็นแนวทางการออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
       สมมุติฐาน  เป็นเคร่ืองมือก าหนดแนวทางในการออกแบบการทดลอง  เพื่อตรวจสอบวา่จะ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งข้ึน  สมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนอาจถูกหรือผิดก็ได ้ ซ่ึงจะทราบ
ภายหลงัการทดลองหาค าตอบแลว้  ในสถานการณ์การทดลองหน่ึง ๆ อาจมี 1 สมมุติฐานหรือหลาย
สมมุติฐานก็ได ้
2.  ข้ันตอนการตั้งสมมุติฐาน  การตั้งสมมุติฐานมีขั้นตอนดงัน้ี 
      2.1  จากปัญหาท่ีศึกษาบอกไดว้า่ตวัแปรใดเป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรใดเป็นตวัแปรตาม 
      2.2  บอกตวัแปรตน้ท่ีอาจจะมีผลต่อตวัแปรตาม 
      2.3  ศึกษาธรรมชาติของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุดอยา่งมีหลกัการและเหตุผล 
      2.4  ตั้งสมมุติฐานในรูป “ ถา้ …(ตวัแปรตน้)…มีผลต่อ……..(ตวัแปรตาม)…แลว้ดงันั้น….” 
 ตัวอย่างที ่ 1 จากปัญหาท่ีวา่   การเจริญเติบโตของตน้ผกับุง้ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการไดแ้สง
ใช่หรือไม่ 
  สมมุติฐาน  :    ถา้ระยะเวลาในการใหแ้สงมีผล ต่อการเจริญเติบโตของตน้ผกับุง้แลว้ตน้ผกับุง้
ท่ีมีช่วงเวลาในการไดรั้บแสงนานจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่ตน้ผกับุง้ท่ีไดรั้บแสงนอ้ย 
 ตัวอย่างที ่ 2  จากปัญหาท่ีวา่  การเจริญเติบโตของตน้ผกับุง้ข้ึนอยูก่บชนิดของดินใช่หรือไม่ 
 สมมุติฐาน  :   ถา้ชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของตน้ผกับุง้แลว้ตน้ผกับุง้ท่ีปลูกใน 
ดินร่วนจะเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุด 
 ตัวอย่างที ่3 จากปัญหา  มีสาเหตุอะไรบา้งท่ีท าใหน้ายด าวิ่งเร็วกวา่นายแดง โดยท่ีทั้งสองมี
น ้าหนกัพอ ๆ กนั  
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ตัวแปรทีเ่กีย่วกบัคนวิ่ง  ไดแ้ก่  ความสมบูรณ์ของปอด  ความยาวของช่วงขา  ความแข็งแรงของ
กลา้มเน้ือ  แรงจูงใจ 
 ตัวแปรทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพแวดล้อม ไดแ้ก่ ทิศทางลม ความเร็วลม ผวิท่ีวิง่ ชนิดของรองเทา้ 
 สมมุติฐาน  :   นายด ามีช่วงขายาวกวา่นายแดงจึงท าใหใ้ชเ้วลาในการวิง่นอ้ยกวา่นายด า 
       2. นายด าสวมรองเทา้ท าใหเ้กิดแรงเสียดทานกบัพื้นนอ้ยกวา่นายแดงและท าใหใ้ชเ้วลาใน 
การวิง่นอ้ยกวา่ 
3.  หลกัการตั้งสมมุติฐาน  มีหลกัการดงัน้ี 
      3.1  สมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนตอ้งมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้นไม่มากก็นอ้ย  พอใหเ้ห็นเป็นแนวทาง 
      3.2  สมมุติฐานตอ้งอยูใ่นวงแคบหรือวงกวา้งก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการศึกษา
คน้ควา้  ทดลอง  และข้ึนอยูก่บักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัแทนประชากร 
      3.3  สมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนตอ้งสอดคลอ้งกบัความจริงท่ีรู้ ๆ กนัอยูแ่ลว้  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหก้าร
วจิยับรรลุเป้าหมายมากข้ึน 
      3.4  สมมุติฐานควรก าหนดตวัแปรไวใ้หช้ดัเจนและเป็นเหตุผลในแง่ตรรกวทิยา 
      3.5  สมมุติฐานควรเขียนดว้ยภาษาท่ีง่าย  เขา้ใจชดัเจน 
      3.6  สมมุติฐานควรเขียนเป็นประโยคบอกเล่า  ไม่ควรเขียนในรูปประโยคค าถาม 
4.  ประโยชน์ของการตั้งสมมุติฐาน  มีดงัน้ี 
   4.1  ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
             4.1.1  ใชใ้นการคาดคะเนค าตอบต่าง ๆ 
             4.1.2  ช่วยใหส้ามารถวางแผนก าหนดขั้นตอนในการท างานเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ 
             4.1.3  ช่วยในการพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่าง ๆ 
      4.2  ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 
              4.2.1  ท าใหคิ้ดเป็น  คือ รู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล  ไม่เช่ืองมงายในเร่ืองไร้สาระ 
              4.2.2  ท าใหเ้ป็นคนคิดก่อนท า  ในการลงมือด าเนินงานอะไร  จะตอ้งคิดคาดคะเนค าตอบ
ของปัญหา  ตลอดจนวางแผนการท างานต่าง ๆ อยา่งรอบคอบ 
      4.3  ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการทดลอง 
      4.4   ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 
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ตน้ไมท่ี้เราช่วยกนัปลูก  
2 สัปดาห์ผา่นไปถา้เราไม่รดน ้า  

ไม่ใส่ปุ๋ยอาจตายไดน้ะ 

 

ใบกจิกรรมที ่ 10 
เร่ือง  ทกัษะการตั้งสมมุตฐิาน 

ตวัช้ีวดั 
   ว8.1ป.6/2 วางแผนการสังเกต  เสนอการส ารวจ  ตรวจสอบ  หรือศึกษาคน้ควา้  และ
คาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือก าหนดปัญหา ขอ้มูลหรือสถานการณ์ให้ สามารถตั้งสมมุติฐานหรือคาดคะเนค าตอบได ้
ค าช้ีแจง   1.  ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย ()  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัการตั้งสมมุติฐานและกา
เคร่ืองหมาย (X)  หนา้ขอ้ท่ีไม่ใช่สมมุติฐาน 
 .......... 1.  ขณะเปิดขวดมีเสียงดงัป๊อก 
 .......... 2.  น ้าอดัลมจะเสียถา้ไม่ไดแ้ช่เยน็ 
 .......... 3.  เคร่ืองด่ืมท่ีเก็บไวใ้นตูเ้ยน็จะมีรสหวาน 
 .......... 4.  น ้าอดัลมทุกชนิดเม่ือเปิดแลว้จะมีฟอง 
 .......... 5.  นกกระจอกเทศเป็นสัตวปี์กท่ีวิง่เร็วท่ีสุด 
 .......... 6.  ฟองก๊าซท่ีผดุข้ึนคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
 .......... 7.  การคาดคะเนค าตอบของปัญหาอยา่งสมเหตุสมผล 
 .......... 8.  คิดหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนท าการทดลองโดยไม่มีขอ้มูลเดิม 
 .......... 9.  น ้ามนัลอยน ้าไดเ้พราะน ้ามีความหนาแน่นมากกวา่น ้ามนั 
 .......... 10.  ความเยน็ของขวดท าให้ไอน ้าในอากาศกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าเกาะรอบขวด 
 2. การตั้งสมมุติฐาน  หมายถึงอะไร (2  คะแนน) 

ตอบ.............................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  10 
เร่ือง  ทกัษะการตั้งสมมุตฐิาน 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 

ข้อ  1 
 

1.     2.  
3.    4.  
5.    6.  
7.    8.  

  9.   10.  

 

ข้อ 2 
 

 การคาดคะเนค าตอบของปัญหา
อยา่งสมเหตุสมผล  คิดหาค าตอบ
ล่วงหนา้ก่อนจะท าการทดลองโดยไม่มี
ขอ้มูลเดิม  อาศยัการสังเกต  ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 1   ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 
  1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                             1     คะแนน 
       2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                   0      คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 2  
  1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งและมีเหตุผลประกอบ            2     คะแนน 
  2. ตอบค าถามไดถู้กตอ้งแต่ไม่มีเหตุผลประกอบ     1     คะแนน 
       2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                   0      คะแนน 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน 12 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่10 
เร่ือง  ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน 

 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน     12  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 
                                            ระดับคุณภาพ     3   ดี             ( 10 – 12  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ     2    พอใช้       ( 8 – 10  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ     1   ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  8  คะแนน )     
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กจิกรรมที่  11  เร่ือง  ทักษะการให้นิยามเชิงปฏิบัติการของตวัแปร 
 ( เวลา  30 นาที ) 

      
ค าช้ีแจง 

              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  11  เร่ือง  ทกัษะการใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร 
     2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  11  เร่ือง ทกัษะการใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร 

ตวัช้ีวดั 
   ว8.1ป.6/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์  ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ        

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือก าหนดขอ้มูลหรือสถานการณ์ หรือปัญหาใหส้ามารถตั้งสมมุติฐานจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 11  
 เร่ือง  ทักษะการให้นิยามเชิงปฏิบัตกิารของตวัแปร 

 

1.  ความหมายของการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
      ทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร  เป็นความสามารถท่ีจะบอกไดว้า่  ตวั
แปรของการทดลองใดการทดลองหน่ึงจะถูกวดัอยา่งไร  เม่ือใหค้  าอธิบายเก่ียวกบัการทดลองนั้น
และอธิบายวธีิวดัตวัแปรได ้ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีดี  จะตอ้งก าหนดนิยามในลกัษณะท่ี
จะตอ้งบอกวา่ท าอะไร  จะปฏิบติัอยา่งไร  และจะสังเกตอะไรไวอ้ยา่งชดัเจน  ไม่ก ากวม  และส่ือ
ความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
2.  ประเภทของนิยาม  การก าหนดนิยามของส่ิงต่าง ๆ สามารถก าหนดได ้ 2 วธีิ    คือ 
      2.1  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  เป็นการก าหนดความหมายของค าต่าง ๆ  หรือตวัแปรให้
ชดัเจน  ไม่ก ากวม  เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั  และสามารถสังเกต  วดัหรือตรวจสอบไดใ้นสถานการณ์
นั้น ๆ 
      2.2  การก าหนดนิยามทัว่ไป  เป็นการก าหนดความหมายของค าหรือขอ้ความอยา่งกวา้ง ๆ 
สังเกตวดัหรือตรวจสอบไดย้าก 
 ตัวอย่างการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  และนิยามทัว่ไปไดแ้ก่ 
      1.  นิยามของ  “แก๊สออกซิเจน” 
  ก.  แก๊สออกซิเจน  เป็นแก๊สท่ีช่วยใหติ้ดไฟ  เม่ือน ากา้นไมขี้ดไฟท่ีเหลือแต่กา้นแดง ๆ 
แหยล่งไปในหลอดทดลองท่ีแก๊สออกซิเจนอยู ่ กา้นไมขี้ดไฟจะลุกเป็นเปลวไฟ  (นิยามเชิง
ปฏิบติัการ ) 
          ข. แก๊สออกซิเจนเป็นธาตุท่ีมีเลขอะตอม  8  และน ้าหนกัอะตอม 16 (นิยามทัว่ไป) 
      2.  นิยามของ “การสมดุลของวตัถุ”  
   ก.  การสมดุลของวตัถุ  หมายถึง  เม่ือแรงหลายแรงมากระท าต่อวตัถุกอ้นเดียวกนั  วตัถุจะ
ไม่มีการเล่ือนต าแหน่ง  และไม่เกิดการหมุน(นิยามเชิงปฏิบติัการ ) 
   ข.  การสมดุลของวตัถุ  เป็นการสมดุลทั้งการเล่ือนต าแหน่งและสมดุลต่อการหมุน 
(นิยามทัว่ไป) 
 3.  นิยามของ  “ความดนั” 
  ก.  ความดนั หมายถึง  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการหาค่าของแรงทั้งหมด  ท่ีกระท าต่อวตัถุ  ดว้ยค่า
ของพื้นท่ีของวตัถุบริเวณท่ีถูกแรงน้ีกระท า (นิยามเชิงปฏิบติัการ ) 
    ข.  ความดนั หมายถึง  แรงท่ีวตัถุถูกกด  (นิยามทัว่ไป) 
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3.  ข้อควรค านึงในการให้นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 
      3.1  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  ตอ้งใชภ้าษาท่ีกระชบั  ชดัเจนไม่ก ากวม   ตอ้งระบุการ
กระท าและการสังเกต  การวดัหรือการทดสอบ 
       3.2  นิยาม เชิงปฏิบติัการของค าหน่ึง ๆ อาจมีมากกวา่  หน่ึงนิยามก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์  
ส่ิงแวดลอ้มเน้ือหาในบทเรียน 
4.  ประโยชน์ของทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร   
      4.1  ใชตี้ความกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
      4.2  ใชเ้ป็นขอ้ตกลงในการศึกษาวจิยั  สถานการณ์เฉพาะกรณี 
      4.3  ใชก้ าหนดความหมายขอบเขตของศพัทเ์ฉพาะวชิาต่าง ๆ ทางการศึกษาใหเ้ขา้ใจตรงกนั  
เช่น  ศพัทท์างเคมี  ฟิสิกส์  ทางการแพทย ์ ทางการศึกษา  เป็นตน้ 
     4.4   ช่วยการส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
     4.5    ช่วยใหส้ามารถสังเกต  และการวดัเพื่อตรวจสอบได ้
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ใบกจิกรรมที ่ 11 
เร่ือง  ทกัษะการให้นิยามเชิงปฏิบัตกิารของตวัแปร 

ตวัช้ีวดั 
 ว8.1 ป.๖/๗  บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีเหตุผลและมี
ประจกัษพ์ยานอา้งอิง   

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือก าหนดปัญหา ขอ้มูลหรือสถานการณ์ให้ สามารถให้นิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรได ้
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนน านิยามท่ีระบุใหไ้ปเติมหนา้ขอ้ความใหถู้กตอ้ง 
 

   
1.  คาร์บอนไดออกไซด์ 
...........................  ก.  คาร์บอนไดออกไซด ์ หมายถึง  สารประกอบชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติั 

ไม่ช่วยใหไ้ฟติด  ถา้จุดไฟแหยล่งไปในหลอดทดลองมีแก๊สน้ีอยูไ่ฟจะดบัอยา่งรวดเร็ว 
...........................  ข.  คาร์บอนไดออกไซด ์ หมายถึง  สารประกอบชนิดหน่ึงซ่ึงแต่ละโมเลกุลของ
คาร์บอนไดออกไซดป์ระกอบดว้ยธาตุคาร์บอน  1  อะตอมและธาตุออกซิเจน  2  อะตอม 

2.  ตวัน าไฟฟ้า 
...........................  ก.  ตวัน าไฟฟ้า  หมายถึง  วตัถุท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดง่้าย 
...........................  ข.  ตวัน าไฟฟ้า  หมายถึง  วตัถุท่ีน ามาต่อกบัแบตเตอร่ีหลอดไฟและต่อ 

ใหค้รบวงจรแลว้ยงัคงท าให้หลอดไฟสวา่ง 
3.  กระแสไฟฟ้า 
...........................  ก.  กระแสไฟฟ้า  หมายถึง  ปริมาณการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนในตวัน าไฟฟ้า 
...........................  ข.  กระแสไฟฟ้า  หมายถึง  ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดั  
มีหน่วยเป็นมิลลิแอมแปร์ 
4.  ความหนาแน่น 

...........................  ก.  ความหนาแน่น  หมายถึง  อตัราส่วนระหวา่งมวลของวตัถุกบัปริมาตรของ
วตัถุนั้น 

...........................  ข.  ความหนาแน่น  หมายถึง  ปริมาณมวลสารของวตัถุนั้น 

 

 

นิยามเชิงปฏิบติัการ นิยามทัว่ไป 
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5.  ทรงกระบอก 

...........................  ก.  ทรงกระบอก  หมายถึง  วตัถุ  3  มิติท่ีมีฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมและดา้นขา้ง
โคง้เป็นวงกลม  
...........................  ข.  ทรงกระบอก  หมายถึง  วตัถุ  3  มิติท่ีมีฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลม 

ท่ีเท่ากนั  ฐานทั้งสองอยูใ่นระนาบท่ีขนานกนัและเม่ือตดัดว้ยระนาบท่ีขนานกบัฐานจะไดร้อยตดั
เป็นวงกลมท่ีเท่ากนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผา้จะแหง้เร็วหรือชา้ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัใดบา้งครับ 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  11 
เร่ือง  ทกัษะการให้นิยามเชิงปฏิบัตกิารของตวัแปร 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 

 

1.   ก. นิยามเชิงปฏิบติัการ 
ข.  นิยามทัว่ไป 

2.   ก.  นิยามทัว่ไป 
ข.  นิยามเชิงปฏิบติัการ 

   3.   ก. นิยามทัว่ไป 
        ข. นิยามเชิงปฏิบติัการ 
   4.   ก. นิยามเชิงปฏิบติัการ 
         ข. นิยามทัว่ไป 
   5.   ก. นิยามทัว่ไป 
             ข. นิยามเชิงปฏิบติัการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 1   ขอ้ละ 2  คะแนน รวม 10 คะแนน 
  1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งทั้ง 2 ขอ้ยอ่ย   2     คะแนน 
  2. ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง 1 ขอ้ยอ่ย       1     คะแนน 
      3.  ตอบไม่ถูกตอ้ง                               0      คะแนน 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน 10  คะแนน 
 

สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่11 
เร่ือง ทกัษะการให้นิยามเชิงปฏบิัติการของตัวแปร 

 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 
                                            ระดับคุณภาพ     3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ     2    พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ     1   ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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กจิกรรมที่  12  เร่ือง  ทักษะการทดลอง 
 ( เวลา  30 นาที) 

      
ค าช้ีแจง 

              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  12  เร่ือง  ทกัษะการทดลอง 
     2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  12  เร่ือง ทกัษะการทดลอง 

ตวัช้ีวดั 
 ว8.1 ป.6/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์  ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ        

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือก าหนดปัญหา ขอ้มูลหรือสถานการณ์ให้ สามารถออกแบบการทดลอง  ด าเนินการทดลอง
เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานได ้

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 12  
 เร่ือง  ทักษะการทดลอง 

 

1.  ความหมายของการทดลอง 
      ทกัษะการทดลอง  หมายถึง  ความช านาญในการจดักระบวนการปฏิบติัการทดลอง  
 เพื่อหาค าตอบ  พิสูจน์หรือทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ เพื่อยนืยนัความจริงท่ีสงสัย ในส่ิงท่ี 
อยากจะรู้ค าตอบ  การทดลองเป็นการน าทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการหา 
ค าตอบ  ทกัษะการทดลองประกอบดว้ยกิจกรรม  3 ขั้นตอนดงัน้ี 
       1.1  การออกแบบการทดลอง  คือการวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลองจริง 
เพื่อ  ก าหนดวธีิการทดลอง  วสัดุ  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
 1.2  การปฏิบติัการทดลอง  คือการลงมือปฏิบติัการทดลองจริงตามแผนการทดลองท่ีวางไว  ้
 1.3  การบนัทึกผลการทดลอง  คือ  การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองซ่ึงอาจเป็นผลจาก
การสังเกต  การวดัและอ่ืน ๆ 
2.  ประเภทของการทดลอง  วธีิการทดลองมี 3  ประเภท  
 2.1  การทดลองแบบลองผดิลองถูก  เป็นการทดลองท่ีไม่มีกฎเกณฑม์ากนกั บางคร้ังมีความ
จ าเป็น เพราะบางปัญหาไม่รู้จะท าการทดลองอยา่งไร จึงตอ้งเส่ียงลองผดิลองถูกเพื่อจะไดค้  าตอบ
ออกมา 
 2.2  การทดลองแบบไม่มีการแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ หรือกลุ่มควบคุม   เป็นการทดลองท่ีมีกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว  
       2.3  การทดลองแบบแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบเป็นการทดลองท่ีมีกลุ่มทดลอง 1  กลุ่ม และมีกลุ่ม
ควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มควบคุมมีไวส้ าหรับเปรียบเทียบกบักลุ่มทดลอง  ซ่ึงกลุ่มทดลองจดัให้
เหมือนกบักลุ่มควบคุมทุกประการ เพียงแต่ตวัแปรท่ีให้ในกลุ่มทดลองแตกต่างไปเพื่อดูผลของตวัแปรนั้น 
3.  ประโยชน์ของการทดลอง  มีดังนี้ 
 3.1  ช่วยก าหนดวธีิการทดลองและส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม 
 3.2  ช่วยในการด าเนินการทดลอง  เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 3.3  ช่วยฝึกและพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ต่าง ๆ 
 3.4  ใชใ้นการวจิยัศึกษาคน้ควา้ทดลอง  เพื่อหาขอ้ยุติของปัญหาต่าง ๆ 
 3.5  ช่วยเพิ่มพนูความรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ  จากการทดลอง   
 3.6  ช่วยใหมี้เจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์   
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ใบกจิกรรมที ่ 12 
เร่ือง  ทกัษะการทดลอง 

ตวัช้ีวดั 
 ว8.1 ป.6/1 ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น  หรือเร่ือง  หรือสถานการณ์  ท่ีจะศึกษาตามท่ี
ก าหนดใหแ้ละตามความสนใจ        

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือก าหนดปัญหา ขอ้มูลหรือสถานการณ์ให้ สามารถออกแบบการทดลอง  ด าเนินการทดลอง
เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานได ้
ค าช้ีแจง     
 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมุติฐานออกแบบและด าเนินการทดลองจากปัญหาท่ีมีอยู ่

1.  ปัญหา : การเก็บลูกปัดแต่ละสีในสนามหญา้จะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอะไรบา้ง 
2.  สมมุติฐาน.......................................................................................................... 
3.  การก าหนดและควบคุมตวัแปร   

  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่................................................................................................... 
  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ............................................................................................... 
  ตวัแปรควบคุม  ไดแ้ก่  .......................................................................................... 

4.  การออกแบบการทดลอง 
      4.1  ใชเ้ชือกกั้นบริเวณสนามหญา้เป็นรูปส่ีเหล่ียม 
      4.2  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนสังเกตลูกปัดสีต่างๆ 
      4.3  ครูโยนลูกปัดลงในบริเวณท่ีกั้นไวแ้ละใหผู้ส้ังเกตหนัหลงั 
      4.4  ผูส้ังเกตช่วยกนัเก็บลูกปัดภายในเวลา  5  นาที 
      4.5  นบัจ านวนลูกปัดลงในตารางและน าเสนอขอ้มูลในรูปของตาราง 

5.  ขั้นด าเนินการทดลอง  ด าเนินการทดลองตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้บนัทึกขอ้มูลลงในตาราง 
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ตาราง  แสดงการเก็บลูกปัดในเวลา  5  นาที 
ลูกปัด จ านวนลูกปัดท่ีเก็บได ้(ลูก) 

     สีเขียว  
     สีด า  
     สีแดง  
     สีเหลือง  
     สีขาว  

6.  กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนลูกปัดท่ีเก็บได ้
 
  .................. 
 
 
 
 
 
       
 
 
        ………… 

7.  สรุปผลการทดลอง 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  12 
เร่ือง  ทกัษะการทดลอง 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ปัญหา : การเก็บลูกปัดแต่ละสีในสนามหญา้จะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอะไรบา้ง 
 2.  สมมตุติฐาน  คือ  การเก็บลูกปัดในสนามหญา้จะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัสีของลูกปัด 
หรือ ถา้ลูกปัดมีสีกลมกลืนกบัธรรมชาติจะสังเกตไดย้าก 

 3. การก าหนดและควบคุมตวัแปร 
  ตวัแปรตน้  คือ  สีของลูกปัด 

  ตวัแปรตาม  คือ  จ  านวนลูกปัดแต่ละสีท่ีเก็บได ้

  ตวัแปรควบคุม  คือ  ขนาดของลูกปัด   จ  านวนของลูกปัด  บริเวณท่ี
โยนลูกปัด  เวลาในการเก็บลูกปัด และต าแหน่งท่ีนกัเรียนยนืก่อนเก็บลูกปัด 
4. การออกแบบการทดลอง 

     4.1  ใชเ้ชือกกั้นบริเวณสนามหญา้เป็นรูปส่ีเหล่ียม 
      4.2  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนสังเกตลูกปัดสีต่างๆ 
      4.3  ครูโยนลูกปัดลงในบริเวณท่ีกั้นไวแ้ละใหผู้ส้ังเกตหนัหลงั 
      4.4  ผูส้ังเกตช่วยกนัเก็บลูกปัดภายในเวลา  5  นาที 
      4.5  นบัจ านวนลูกปัดลงในตารางและน าเสนอขอ้มูลในรูปของตาราง 
5. ขั้นด าเนินการทดลอง/บนัทึกผลการทดลอง 

ตารางแสดงการเก็บลูกปัด 

ลูกปัด จ านวนลูกปัดท่ีเก็บได ้(ลูก) 
     สีเขียว 5 

     สีด า 7 

     สีแดง 20 

     สีเหลือง 15 

     สีขาว 18 
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6. กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนลูกปัดท่ีเก็บได ้
 

 
 

 7. สรุปผลการทดลอง 
ปริมาณของลูกปัดท่ีเก็บไดจ้ะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัสีของลูกปัด  ซ่ึงลูกปัดท่ีมีสี 

ท่ีไม่กลมกลืนกบัสนามหญา้จะเก็บไดม้าก  ส่วนสีท่ีกลมกลืนกบัสนามหญา้จะเก็บ 

ไดน้อ้ยกวา่ในเวลาเท่ากนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 2   = 1  คะแนน 
     1.  ตั้งสมมุติฐานไดส้อดคลอ้งกบัปัญหา มากท่ีสุด  = 2     คะแนน 
     2.  ตั้งสมมุติฐานไดแ้ต่ยงัไม่สอดคลอ้งกบัปัญหา   = 1     คะแนน 
     3.  ตั้งสมมุติฐานไม่ได ้     = 0     คะแนน 
2. เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 3   = 2  คะแนน 
     1.  ก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมไดถู้กตอ้งครบถว้น          =   2     คะแนน 
     2.  ก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมไดถู้กตอ้งหรือได ้2 ชนิด   =   1     คะแนน 
     3.  ก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมไดน้อ้ยกวา่ 1 ชนิดหรือไม่ได ้= 0   คะแนน 
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 5   ขอ้ละ 2  คะแนน 
     1.  ด าเนินการทดลองไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนและบนัทึกผลการทดลองไดถู้กตอ้งครบถว้น              
   =  2     คะแนน 
     2.   ด าเนินการทดลองไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนและบนัทึกผลการทดลองไดผ้ดิบางรายการ              
   =  1    คะแนน 
     3.   ไม่ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนและบนัทึกผลการทดลองไม่ถูกตอ้งครบถว้น     
   =  0     คะแนน 
4. เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้ 6   ขอ้ละ 2  คะแนน 
     1.  เขียนกราฟไดถู้กตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองทุกรายการ                 =  2    คะแนน 
     2.  เขียนกราฟไดถู้กตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองผดิบางรายการ            =  1    คะแนน 
     3.  เขียนกราฟไม่ถูกตอ้งและไม่ตรงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองหรือเขียนไม่ได ้=  0   คะแนน 
5. เกณฑก์ารใหค้ะแนนการตอบค าถามขอ้  7   ขอ้ละ 2  คะแนน 
     1. สรุปผลการทดลองไดถู้กตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองทุกรายการ       =  2    คะแนน 
     2.  สรุปผลการทดลองไดถู้กตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองผดิบางรายการ =  1   คะแนน 
     3.  สรุปผลการทดลองไม่ถูกตอ้งและไม่ตรงตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองหรือเขียนไม่ได ้ 
    =  0   คะแนน 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน 10  คะแนน 
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สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่12 
เร่ือง  ทกัษะการทดลอง 

 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 
                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง  ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
 
 
 

 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดฝึกที่ 7  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง   
    1.  แบบทดสอบน้ีมี 12  ขอ้  ใชเ้วลา 12 นาที  คะแนนเตม็  12  คะแนน 

    2.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบ              

ท่ีก าหนดให้ 
 

1.  ขอ้ใดจดัเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสังเกต 
 ก.  ถุงขนมมีสีแดง     
 ข.  ขนมถุงน้ีมีน ้าหนกั  5 กรัม 
 ค.  เม่ือเขยา่ถุงขนมจะมีเสียงดงั    
 ง.  เม่ือปล่อยขนมไวน้านจะมีมดข้ึน 
2.   การกระท าของใครท่ีน าทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูลน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดดี้ท่ีสุด 
                  ก.  ขาว  ชอบหยดุรถ กะทนัหนัเม่ือวิง่ผา่นไฟแดง 
                  ข.  ด า  ชะลอความเร็วรถเม่ือเห็นนกก าลงับินอยู ่
                  ค.  เขียว  ยอมรับฟังความคิดเห็นของตนเองวา่ถูกตอ้งเสมอ 
                  ง.  แดง  เลือกซ้ือสินคา้ โดยการสังเกตวนัหมดอายท่ีุขา้งกล่อง 
3.  การจ าแนกประเภทของส่ิงมีชีวติ  รูปแบบของเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนก  ขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 
       ก.  สีและรูปร่าง 
       ข.  ท่ีอยูอ่าศยัและขนาด 
       ค.  การกินอาหาร และการสืบพนัธ์ุ 
       ง.  รูปร่างและการกินอาหาร 
4.  ในการใชเ้คร่ืองชัง่ใหถู้กวธีิ   ขั้นตอนแรกควรปฏิบติัอยา่งไร 
     ก.  ปรับใหเ้ขม็ท่ีช้ีท่ีต  าแหน่งศูนย ์  
      ข.  วางของท่ีชัง่ทั้งหมดลงในจานซา้ย  ใส่ตุม้น ้าหนกัท่ีจานขวา 
      ค.  วางของท่ีชัง่ไวบ้นจานแลว้เล่ือนตุม้น ้าหนกัใหส้มดุล 
     ง.  ท าความสะอาดจานและตวัเคร่ืองชัง่ก่อนชัง่ 
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5.  ดินน ้ามนักอ้นหน่ึงมีมวล  250  กรัมและมีปริมาตร  20  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ดินน ้ามนักอ้นน้ี              
มีความหนาแน่นเท่าใด 

     ก.  12      กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
     ข.  12.5   กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
     ค.  230    กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
     ง.  5,000  กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
6.  ขอ้มูลในขอ้ใด  เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมิติกบัเวลา  ไดถู้กตอ้ง 
      ก.  น ้าแขง็จะละลาย         
  ข.  น ้าแขง็จะกลายเป็นไอ 
      ค.  เม่ือวางแกว้ใส่น ้าแขง็ตั้งทิ้งไว ้ จะมีหยดน ้ามาเกาะท่ีขา้ง ๆ แกว้น ้า       
  ง.  น ้าแขง็ลอยน ้าไดเ้พราะมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้า 
7.  พรเทพเฝ้าสังเกตตน้ไมท่ี้ปลูกไวพ้บวา่ในเวลา  3  วนั ตน้ไมสู้งข้ึน  3  เซนติเมตร จากขอ้มูลน้ี
นกัเรียนคิดวา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัตน้ไมใ้นอีก  3  วนัขา้งหนา้ 

ก.  ตน้ไมจ้ะหยดุเจริญเติบโต 
ข.  ตน้ไมจ้ะสูงข้ึน  1  เซนติเมตร 
ค.  ตน้ไมจ้ะสูงเพิ่มข้ึน  3 เซนติเมตร 
ง.  ตน้ไมจ้ะเจริญเติบโตข้ึนเพราะไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย ์

8.  จากสมมุติฐานท่ีวา่  “พืชท่ีปลูกในดินต่างชนิดกนั จะเจริญเติบโตไดแ้ตกต่างกนั”  ตวัแปรตน้             
คือ  ขอ้ใด 

      ก.  ชนิดของดิน         
  ข.  ขนาดของล าตน้หลงัปลูก 
      ค.  การเจริญเติบโตของพืช       
  ง.  ชนิดของพืชท่ีปลูก 
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9. นอ้งหญิงท าการเล้ียงไหม  3  วธีิ  โดยน าตวัไหมมา  20  ตวัจดัการทดลอง โดยใบหม่อน วนัละ 1 
กิโลกรัม จ านวนใบท่ีนบัจากยอด แตกต่างกนัดงัน้ี 

ชุดท่ี  1  ใหใ้บหม่อนใบท่ี  3-5  โดยนบัจากดอก 
ชุดท่ี  2  ใหใ้บหม่อนใบท่ี  6-8  โดยนบัจากดอก 
ชุดท่ี  3  ใหใ้บหม่อนใบท่ี  9-11  โดยนบัจากดอก 

        ผลปรากฏวา่ หลงัจากเวลาผา่นไป 7 วนั ชุดการทดลองท่ี  2 ตวัไหมมีการเจริญเติบโต    
มากท่ีสุด  นอ้งหญิงจึงตดัสินใจเล้ียงไหมตามชุดการทดลองท่ี  2 นกัเรียนคิดวา่ตวัแปรตน้  
ในการทดลองของนอ้งหญิง  คืออะไร 

ก. จ านวนตวัไหม 
ข. จ  านวนใบหม่อน 
ค. อายขุองใบหม่อน 
ง. การเจริญเติบโตของตวัไหม 

10.  จากขอ้มูล “เรามีวธีิท าใหน้ ้ากระดา้งเป็นฟองกบัสบู่ไดด้ว้ยวธีิใด”  ค  าในขอ้ใดท่ีควรให ้     
นิยามเชิงปฏิบติัการ 

     ก.  น ้ากระดา้ง          
 ข.  เป็นฟองกบัสบู่ 
     ค.  สบู่           
 ง.  น ้ากระดา้งและเป็นฟองกบัสบู่ 
ใช้ข้อมูลในตารางตอบค าถามข้อ  11 

ชนิดของสัตว์ อาหารทีก่นิ 
ชา้ง 
งู 
ไก่ 
เสือ 
ววั 
ปลา 

พืช 
สัตว ์

พืชและสัตว ์
สัตว ์
พืช 

พืชและสัตว ์
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11.  จากขอ้มูลขอ้ใดเป็นการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุด 
   ก.  เสือและไก่กินสัตวไ์ด ้
   ข.  พืชเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
   ค.  ชา้งเป็นสัตวใ์หญ่จึงกินพืชเป็นอาหาร 
  ง.  สัตวแ์บ่งออกเป็น  3 พวกคือ  กินพืช  กินสัตวแ์ละกินทั้งพืชและสัตว ์
12.  สุรเดชตดัก่ิงมะลิมา 8 ก่ิง มีขนาดเท่าๆ กนั 4 ก่ิงแรกน าไปแช่น ้า อีก 4 ก่ิงน าไปแช่สารละลาย A 
เพื่อดูการงอกของราก สุรเดชตอ้งการรู้อะไรในการทดลองคร้ังน้ี 

ก.  สาร A ท  าใหร้ากเน่า 
ข.  สาร A ท  าใหร้ากงอกเร็วข้ึน 
ค.  ก่ิงท่ีแช่ในน ้ารากจะไม่งอก 
ง.  สาร A ท  าใหมี้การแตกยอดอ่อน 

 

                                               
                                                ตั้งใจท าข้อสอบนะครับ.... 
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เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

ชุดฝึกที่ 7 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 
 

1. ก 
2. ง 
3. ค 
4. ก 
5. ข 
6. ค 
7. ค 
8. ก 
9. ค 
10. ง 
11. ง 
12. ข 
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กจิกรรมที่  13  เร่ือง  ทักษะการตคีวามหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 ( เวลา  1 ช่ัวโมง) 

      
ค าช้ีแจง 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  13  เร่ือง  ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
     2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  13  เร่ือง ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 

ตวัช้ีวดั 
 ว8.1 ป.6/8  น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  วเิคราะห์ขอ้มูล  อธิบายความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีก าหนดใหแ้ละสรุปผลการศึกษาได ้

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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จะสรุปอยา่งไรดีนะ 

ใบความรู้ที่ 13  
 เร่ือง  ทักษะการตคีวามหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 

1.  ความหมาย  ทกัษะการตีความและลงข้อสรุปของข้อมูล   
      1.1  การตีความหมายข้อมูล  เป็นการบรรยายลกัษณะและสมบติัของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ 
      1.2  การลงข้อสรุป เป็นการสรุปความสัมพนัธ์ของขอ้มูลซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของตวั
แปรต่าง ๆ การลงขอ้สรุปจะเก่ียวขอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวก่้อนการทดลง 
             ทกัษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  หมายถึง  ความช านาญการในการแปล
ความหมายหรือการบรรยายลกัษณะหรือสมบติัของขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละการบอกความสัมพนัธ์ 
ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ โดยน าเอามวลประสบการณ์  และหลกัตรรกวทิยามาเป็นเคร่ืองมือ 
ในการตีความหมายจากขอ้มูลและลงขอ้สรุปอยา่งมีเหตุผล 
2.  ประโยชน์ของการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 
     2.1  ช่วยในการบรรยายขอ้มูลใหเ้ขา้ใจง่าย  ชดัเจน  และเขา้ใจตรงกนั 
     2.2  ช่วยในการท านาย  การลงความเห็น  และการตั้งสมมุติฐาน     
     2.3  ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุน  การวางแผนพฒันาและการตดัสินใจ 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
    2.4  ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการคน้หาหลกัการ  กฎและทฤษฎี 
    2.5  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  และความรู้ใหม่ใหล้ะเอียดลึกซ้ึงยิง่ ๆ ข้ึน 
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ใบกจิกรรมที ่ 13 
เร่ือง  ทกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ตวัช้ีวดั 
 ว8.1 ป.6/8  น าเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา และเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ   

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  วเิคราะห์ขอ้มูล  อธิบายความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีก าหนดใหแ้ละสรุปผลการศึกษาได ้

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มตีความหมายขอ้มูลจากแผนภูมิแท่งท่ีก าหนดให้ 
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การตีความหมายขอ้มูลจากแผนภูมิแท่ง  อธิบายไดว้า่ 
1.  ......................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................ 
2.  ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
3.  ......................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................ 
4.  .........................................................................................................................................     
............................................................................................................................................ 
5. .......................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................ 
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แนวการตอบกจิกรรมที่  13 
เร่ือง  ทกัษะการตคีวามหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 1.  ปี พ.ศ.  2547  สินคา้ส่งออกมีมูลค่า  180  ลา้นบาท   
สินคา้น าเขา้   190  ลา้นบาท 
 2.  ปี พ.ศ.  2548  สินคา้ส่งออกมีมูลค่า  200  ลา้นบาท   
สินคา้น าเขา้   250  ลา้นบาท 
 3.  ปี พ.ศ.  2549  สินคา้ส่งออกมีมูลค่า  280  ลา้นบาท   
สินคา้น าเขา้   300  ลา้นบาท 
 4.  ปี พ.ศ.  2550  สินคา้ส่งออกมีมูลค่า  300  ลา้นบาท   
สินคา้น าเขา้   500  ลา้นบาท 

5.  สินคา้น าเขา้มีมูลค่าสูงกวา่สินคา้ส่งออก 
 

 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ตีความหมายขอ้มูลไดต้ั้งแต่ 5 ขอ้ข้ึนไป  = 5 คะแนน 
2. ตีความหมายขอ้มูลได ้4 ขอ้  = 4  คะแนน 
3. ตีความหมายขอ้มูลได ้3 ขอ้  = 3  คะแนน 
4. ตีความหมายขอ้มูลได ้2 ขอ้  = 2  คะแนน 
5. ตีความหมายขอ้มูลได ้1 ขอ้  = 1  คะแนน 
6. ตีความหมายขอ้มูลไม่ได ้   = 0  คะแนน 

รวมคะแนนทั้งส้ิน 5  คะแนน 
 

สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่13 
เร่ือง ทกัษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     5  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 4 –5  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 2 – 3  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  2  คะแนน )     
 
 
 

 
 

ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ 
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