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คำชี้แจง
แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน เรื่ องน้ าและอากาศ
วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ สร้างขึ้นนี้ ครอบคลุ ม
เนื้ อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
พื้ น ฐาน เหมาะสมต่ อ การเรี ย นรู ้ วิช าวิท ยาศาสตร์ เ ป็ นอย่า งดี ยิ่ง โดยผูจ้ ัด ทาได้
วิเคราะห์เนื้อหาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
นัก เรี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง เป็ นประโยชน์ ท้ งั ครู แ ละนัก เรี ย น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพทางานของครู ในเรื่ องการสอนซ่ อมเสริ ม ประกอบด้วยแบบฝึ กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน จานวน 9 เล่ม ซึ่ งเล่มนี้ เป็ นเล่มที่ 1 เรื่ อง
แหล่งน้ าบนโลก ผูจ้ ดั ทาหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน สามารถนา
ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการเรี ยนระดั บ ที่ สู งขึ้ น และน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวติ ประจาวันต่อไป
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คำแนะนำกำรใช้ แบบฝึ กทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
สำหรับครู

แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน เล่มที่ 1 เรื่ อง แหล่งน้ าบนโลก
ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อ
ประโยชน์สาหรับนักเรี ยน ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
1. ครู ผู ส้ อนต้อ งศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การใช้แ บบฝึ กทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้เข้าใจอย่างชัดเจน เตรี ยมแหล่งเรี ยนรู ้ เตรี ยมสื่ อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยน
การสอน
2. ก่ อนทากิ จ กรรมทุ กครั้ ง ครู ตอ้ งอธิ บายชี้ แจงวิธีปฏิ บ ัติกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้
นักเรี ยนเข้าใจตรงกัน อันจะทาให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ และทาให้แบบฝึ ก
ทักษะมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. การจัด ชั้น เรี ย น ครู ค วรเน้น ให้นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม รู ้ จ ัก หน้า ที่ ข องตนในการท า
กิจกรรมเพื่อฝึ กให้รู้จกั การทางานร่ วมกัน ช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน รับผิดชอบในหน้าที่ กล้า
แสดงออก เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
4. ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรม ครู ตอ้ งเป็ นที่ปรึ กษา
คอยให้คาแนะนา เมื่ อนักเรี ยนมี ขอ้ สงสัย และคอยสังเกตนักเรี ยน เพื่อประเมิ นพฤติ กรรมที่
ต้องการเน้น
5. หลัง จากการเรี ยนการสอนเสร็ จ สิ้ น ลงในแต่ ล ะแบบฝึ กทัก ษะ ให้ นัก เรี ย นท า
แบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ ลงในแบบทดสอบ
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คำแนะนำกำรใช้ แบบฝึ กทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
สำหรับนักเรียน

1. ก่อนปฏิบตั ิกิจกรรม นักเรี ยนต้องตั้งใจฟังคาชี้แจงจากครู
2. ขณะปฏิบตั ิกิจกรรม ควรปฏิบตั ิตามคาชี้แจง ขั้นตอนในการเรี ยนรู ้
ด้วยการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากมีขอ้ สงสัย
ให้ถามครู
3. นักเรี ยนต้องมีความรับผิดชอบ สามัคคี และซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทุกแบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ว6.1 เข้า ใจกระบวนการต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น บนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ว6.1 ป.3/1 สารวจและอธิ บายสมบัติทางกายภาพของน้ าจากแหล่งน้ าในท้องถิ่น
และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สำระสำคัญ
แหล่งน้ าบนโลกมี ท้ งั น้ าจืด น้ าเค็ม มีท้ งั น้ าบนผิวดิ นและน้ าใต้ดินพบตามแหล่ง
ต่างๆ เราสามารถสังเกตลักษณะน้ าโดยใช้ประสาทสัมผัสและนาน้ าในท้องถิ่นมาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน
เล่มที่ 1 เรื่ อง แหล่งน้ าบนโลก ที่เพื่อนๆ กาลังศึกษาอยู่
นี้ นอกจากจะได้รับความรู ้เกี่ยวกับแหล่งน้ าบนโลกที่มี
ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินแล้ว ยังได้
ฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานต่างๆ อีกด้วย

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ ำนควำมรู้ (k)
1. นักเรี ยนระบุลกั ษณะที่ปรากฏของน้ าได้
2. นักเรี ยนบอกแหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในท้องถิ่นได้
ด้ ำนทักษะกระบวนกำร (P)
3. นักเรี ยนจาแนกประเภทแหล่งน้ าในท้องถิ่นได้
4. นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ด้ ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
5. นักเรี ยนมีความใฝ่ เรี ยนรู ้และมุ่งมัน่ ในการทางาน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
คำชี้แจง เลือกคาตอบ ก ข หรื อ ค ลงในช่องว่างที่กาหนดให้
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการจาแนก
ค. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
.................1. น้ า มีลกั ษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
.................2. น้ าเป็ นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวติ
.................3. วันหนึ่งๆ เราต้องใช้น้ าเพื่อเป็ นน้ าดื่มและน้ าใช้ในปริ มาณมาก
.................4. รู ปร่ างของน้ าจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่
.................5. เมื่อนาน้ ามาใส่บีกเกอร์น้ าใต้ดินจะใสกว่าน้ าผิวดิน
.................6. ประโยชน์จากน้ าใต้ดินคือใช้ทาน้ าบาดาล
.................7. น้ ามี 2 ประเภท คือ น้ าจืดและน้ าเค็ม
.................8. น้ าในคลองมีกลิ่นเหม็นแสดงว่าเป็ นน้ าเสี ย
.................9. น้ าปกคลุมโลก 3 ใน 4 ส่วน ที่เหลืออีก 1 ใน 4 ส่วน เป็ นพื้นดิน
...............10. น้ าบนโลก มี 2 ประเภท คือ น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน
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ใบควำมรู้ที่ 1 : ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific process skills)

ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์จน
เกิ ด ความช านาญและความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้เพื่ อ แสวงหาความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ ที่นามาใช้ในการศึ กษา
ค้นคว้าสื บเสาะหาความรู ้และแก้ปัญหาต่างๆ

ในที่น้ ี เราจะกล่าวถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน 8 ทักษะ
ได้แก่
1. ทักษะการสังเกต ( Observing )
2. ทักษะการวัด ( Measuring )
3. ทักษะการจาแนกประเภท ( Classifying )
4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา( Using Space )
5. ทักษะการคานวณและการใช้จานวน ( Using Numbers )
6. ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล ( Comunication )
7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ( Inferring )
8. ทักษะการพยากรณ์ ( Predicting )
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เพื่อนๆ ทราบไหมคะว่า “กำรสังเกต”
ต้องใช้ประสาทสัมผัสอะไรบ้าง

กำรสั ง เกต (Observing)หมายถึ ง การใช้ป ระสาทสัม ผัสอย่า งใด
อย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้นและผิวกาย เข้าไป
สัมผัส โดยตรงกับวัตถุหรื อเหตุการณ์ เพื่อที่จะหาข้อมูล รายละเอียดของ
สิ่ งนั้นหรื อเหตุการณ์น้ นั โดยไม่มีความคิดเห็นส่ วนตัวของผูส้ ังเกตลงไป
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มี 3 ประเภท คือ
1. ข้ อมูลเชิงคุณภำพ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้า คือตา หู จมูก ลิ้นและผิวกาย ในการสังเกตวัตถุน้ นั ๆ เช่น
- ปากกาสี เขียว (ตา)
- ดอกไม้ชนิดนี้กลิ่นฉุน (จมูก)
- สบู่เมื่อจับแล้วลื่น (ผิวกาย) เป็ นต้น
2. ข้ อมูลเชิงปริมำณ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยอ้างอิง
หน่วยการวัด เช่น
- วัตถุชิ้นนี้หนักประมาณ 10 กรัม
- ดินสอแท่งนี้ยาวกว่าดินสอแท่งนั้น
- กายสัมผัส เช่น คาดว่าน้ าในแก้วนี้มีอุณหภูมิประมาณ 400C
3. ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลง เช่น การให้ความร้อน การบีบ
การนาไปแช่น้ า เป็ นต้น เช่น เมื่อนาเทียนไขไปให้ความร้อน เทียนไข
จะละลาย
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เมื่ออ่านใบความรู ้แล้ว เพื่อนๆ คงเข้าใจนะครับว่า
“กำรสังเกต” ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่าง คือ
หู ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย เพื่อทดสอบว่าเพื่อนๆ
เข้าใจหรื อไม่ ลองทากิจกรรมที่ 1 ดูซิครับ

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วส่งตัวแทน
ไปรับแก้วน้ าเปล่า คนละ 1 แก้ว และแว่นขยายจากครู จากนั้น
ช่วยกันสังเกต และบันทึกผลการ
สังเกตลงในตารางที่กาหนดให้

ภาพโดย นายธีรยุทธ เทียนพิทกั ษ์
กิจกรรมที่ 1 ทักษะกำรสังเกต
ผลกำรสังเกต
ประสำทสัมผัสที่ใช้
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คำถำมท้ ำยกิจกรรมที่ 1

1. ประสาทสัมผัสทางกายใช้บอกลักษณะอะไรของน้ าได้บา้ ง
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. นักเรี ยนพบปัญหาอะไรบ้าง ระหว่างการทากิจกรรมนี้
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนคิดว่าการสังเกตมีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจาวัน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
จากการทากิจกรรมและตอบคาถามท้ายกิจกรรม
คงไม่ยากเกินไป..ใช่ไหมคะเพื่อนๆ ขอให้ทุกคน
ตั้งใจเรี ยน และทากิจกรรมต่อไป
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ข้ อควรปฏิบัตใิ นกำรสังเกต

1. ควรใช้ประสาทสัมผัสให้มากที่สุดขณะสังเกต
2. การใช้ลิ้นหรื อกายสัมผัสต้องระมัดระวังว่าวัตถุน้ นั
ไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย
3. ไม่ใช้ตาสังเกตวัตถุที่มีความเข้มแสงมากๆ เช่น มองไปที่
ดวงอาทิตย์หรื อหลอดไฟที่มีแสงสว่างจ้ามากๆ
4. เสี ยงที่ดงั มากๆ อาจมีอนั ตรายต่อแก้วหู เช่น เสี ยงระเบิด
เสี ยงพลุตอ้ งรี บอุดหูไว้
5. การดมกลิ่นบางชนิดอาจทาให้ระคายเคืองต่อร่ างกาย
เช่น กลิ่นของกรดบางชนิด กลิ่นพริ กคัว่ ไม่ควรสูดดมโดยตรง
แต่ถา้ ต้องสังเกต ควรใช้มือโบกพัดให้กลิ่นเข้าจมูก

เมื่อเพื่อนๆ เข้าใจแล้ว ก็ไปเรี ยนรู ้
ทักษะต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ
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ใบควำมรู้ที่ 2 : ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้ อมูล
การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การอธิบาย
สิ่ งที่ได้จากการสังเกตแล้วเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปกับข้อมูล
นั้น ซึ่งในการอธิบายโดยเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวนั้นต้องอาศัย
ความรู ้เดิม ประสบการณ์เดิมข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งเหตุผลด้วย

สรุ ปแล้ว การลงความเห็ นจากข้อมูลก็คือ การที่เรา
ต้องใช้ประสาทสัมผัสและความคิดเห็นส่วนตัวของเราเพิ่ม
เติมนัน่ เอง และความสามารถที่เกิดจากการลงความเห็นจาก
ข้อมูลก็คือการที่เราสามารถสรุ ปข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตโดยใช้ตรงโดยใช้ความรู ้หรื อ
ประสบการณ์เดิมมาช่วยอธิบาย
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กิจกรรมที่ 2 ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้ อมูล
คำชี้แจง บอกชื่อแหล่งน้ าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในท้องถิ่น
ชื่ อแหล่งนำ้ / สถำนที่

ประโยชน์ ที่ได้ จำกแหล่งนำ้

14
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คำถำมท้ ำยกิจกรรมที่ 2

1. ในช่วงฤดูร้อนที่แห้งแล้ง นักเรี ยนคิดว่าแหล่งน้ าที่นกั เรี ยนสารวจ
จะเหมือนในฤดูฝนหรื อไม่
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. นักเรี ยนพบปัญหาอะไรบ้าง ระหว่างการทากิจกรรมนี้
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนมีวิธีการดูแลรักษาแหล่งน้ าในท้องถิ่นได้อย่างไร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ..
เพื่อนๆ เก่งอยูแ่ ล้ว

แหล่ งน้ำบนโลก
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เมื่ อเพื่ อนๆ สามารถลงความเห็ น จากข้อ มู ล ได้แล้ว
ต่ อ ไปก็ ล องจ าแนกประเภทดู ซิ ค รั บ เช่ น น้ าตก เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ (การลงความเห็นจาก
ข้อมูล) เป็ นน้ าจืด น้ าผิวดิน น้ าไหล (การจาแนกประเภท)

ใบควำมรู้ที่ 3
ทักษะกำรจำแนกประเภท(Classifying)

เป็ นการจัดจาแนกสิ่ งของหรื อเหตุการณ์ออกเป็ นประเภทต่างๆโดย
พิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกัน สัมพันธ์กนั หรื อแตกต่างกันของสิ่ งของ
หรื อเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์ เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกประเภท มี 3 อย่าง
ได้แก่ ความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์
วิธีกำรจำแนกประเภท
ให้เลือกใช้ลกั ษณะหรื อคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของวัตถุเป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งกลุ่มย่อย โดยทัว่ ไปมักจะใช้ลกั ษณะที่สามารถแบ่งให้เป็ น 2 กลุ่ม
ก่อน แล้วค่อย ๆ เลือกเกณฑ์อื่นที่สามารถแบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่มนั้นออกเป็ น
กลุ่มย่อยต่อไปอีก

แหล่ งน้ำบนโลก
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กิจกรรมที่ 3 ทักษะกำรจำแนกประเภท
คำชี้แจง ดูภาพแหล่งน้ าและจาแนกประเภทของแหล่งน้ านั้นตามเกณฑ์
ที่กาหนดให้ 3 เกณฑ์ ดังนี้
1) นำ้ จืดหรื อนำ้ เค็ม 2) นำ้ ผิวดินหรื อนำ้ ใต้ดนิ 3) นำ้ ไหลหรื อนำ้ นิ่ง

1

1)......................................
2)......................................
3)......................................

2

1)......................................
2)......................................
3)......................................
1)......................................
2)......................................
3)......................................

3

1)......................................
2)......................................
3)......................................

4

ที่มา : www.forums.212cafe.com

แหล่ งน้ำบนโลก
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คำถำมท้ ำยกิจกรรมที่ 3

1. นักเรี ยนได้ขอ้ สรุ ปอะไรจากการทากิจกรรมนี้
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. ให้นกั เรี ยนบอกชื่อแหล่งน้ าที่รู้จกั มาให้ได้มากที่สุด เช่น น้ าตก ทะเล ฯลฯ
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. หากนักเรี ยนไม่เข้าใจ ไม่สามารถแยกประเภทของแหล่งน้ าได้
นักเรี ยนจะทาอย่างไร หรื อปรึ กษาใคร
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

แหล่ งน้ำบนโลก
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ใบควำมรู้เพิม่ เติมครับ
แหล่งนำ้ ผิวดิน ได้แก่ น้ าจากทะเล มหาสมุทร
ซึ่งเป็ นแหล่งน้ าเค็มและแม่น้ าต่างๆ ลาน้ าธรรมชาติ หนองน้ า
ห้วย คลอง บึง ตลอดจนอ่างเก็บน้ า ซึ่งเป็ นแหล่งน้ าจืดที่สาคัญที่สุด น้ าจืด
ที่แช่ขงั อยูต่ ามผิวโลกเหล่านี้มาจากน้ าฝน หิ มะและการไหลซึมออกมาจาก
น้ าใต้ดินแล้วไหลไปรวมกันในแหล่งน้ าต่างๆ

แหล่ งน้ำใต้ ดิน เกิดจากน้ าผิวดินซึ มผ่านดินชั้นต่างๆ ลงไป
ถึงชั้นดินหรื อชั้นหิ นที่น้ าซึ มผ่านไม่ได้ น้ าใต้ดินนี้ จะไปสะสม
ตัวอยูร่ ะหว่างช่องว่างของเนื้อดินหรื อหิ น ปริ มาณของน้ าที่ขงั อยู่
ในชั้นของดินหรื อชั้นของหิ นดังกล่าวจะค่อยๆ เพิ่มปริ มาณมาก
ขึ้ น ในฤดู ฝ นและลดปริ ม าณลงในฤดู แ ล้ง ปกติ น้ า ใต้ดิ น จะมี
การไหล ถ่ายเทระดับได้เช่นเดียวกับน้ าผิวดิน ในเขตชนบทได้
อาศัยน้ าใต้ดินเป็ นน้ าดื่ม เนื่ องจากแหล่งน้ าใต้ดินเป็ นแหล่งน้ าที่
สะอาด เพราะน้ าที่ขงั อยู่ใต้ดินมาจากน้ าฝนที่ซึมผ่านการกรอง
ของชั้นดิน หิ น กรวดทรายมาหลายชั้นแล้ว
แหล่งนำ้ จำกฟ้ำ น้ าฟ้าหรื อน้ าฝน เป็ นน้ าโดยตรง
ที่ได้รับจากการควบแน่นของไอน้ าในบรรยากาศ น้ าฝน
เป็ นแหล่งน้ าจืดที่สาคัญที่มนุษย์ใช้ในการอุปโภค บริ โภค
อีกชั้นหนึ่ง

แหล่ งน้ำบนโลก

สรุ ปแล้วจากบทเรี ยนนี้
เพื่อนๆ รู ้อะไรบ้าง

มีความรู ้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน 3 ทักษะ ได้แก่
1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
3. ทักษะการจาแนกประเภท

เกร็ดความรู ้
นอกจากนี้ยงั รู ้สาระสาคัญๆ 3 ข้อ ดังนี้
1. น้ าที่ปกคลุมโลก 3 ใน 4 ส่วน ที่เหลืออีก
1 ใน 4 ส่วนเป็ นพื้นดิน
2. น้ าบนโลก มีท้งั น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน
3. น้ าบนโลก มีท้งั น้ าจืดและน้ าเค็ม แต่ส่วนมาก
เป็ นน้ าเค็ม จึงมีน้ าจืดเพื่อใช้เป็ นน้ าดื่มน้ าใช้
อย่างจากัด
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กิจกรรมที่ 4 สรุปผลกำรเรียนรู้จำกบทเรียน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไรบ้างจากบทเรี ยนนี้
…………………………………………………………………………………
2. นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่อแบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานเล่มนี้
…………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนคิดว่าจะนาบทเรี ยนนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรในชีวติ ประจาวัน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. นักเรี ยนคิดว่าอะไรเป็ นปัญหา/ อุปสรรคในการเรี ยนบทเรี ยนนี้
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนผังความคิดสรุ ปความรู ้ที่ได้จากบทเรี ยนนี้

แหล่ งน้ำบนโลก

แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง เลือกคาตอบ ก ข หรื อ ค ลงในช่องว่างที่กาหนดให้
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการจาแนก
ค. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
.................1. น้ าบนโลก มี 2 ประเภท คือ น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน
.................2. น้ าปกคลุมโลก 3 ใน 4 ส่วน ที่เหลืออีก 1 ใน 4 ส่วน เป็ นพื้นดิน
.................3. น้ าในคลองมีกลิ่นเหม็นแสดงว่าเป็ นน้ าเสี ย
.................4. น้ ามี 2 ประเภท คือ น้ าจืดและน้ าเค็ม
.................5. ประโยชน์จากน้ าใต้ดินคือใช้ทาน้ าบาดาล
.................6. เมื่อนาน้ ามาใส่บีกเกอร์น้ าใต้ดินจะใสกว่าน้ าผิวดิน
.................7. รู ปร่ างของน้ าจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่
.................8. วันหนึ่งๆ เราต้องใช้น้ าเพื่อเป็ นน้ าดื่มและน้ าใช้ในปริ มาณมาก
.................9. น้ าเป็ นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวติ
...............10. น้ า มีลกั ษณะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน/หลังเรียน

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก่อนเรียน
ก
ค
ค
ก
ข
ค
ข
ก
ค
ข

หลังเรียน
ข
ค
ก
ข
ค
ข
ก
ค
ค
ก
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เฉลยกิจกรรมระหว่ ำงเรียน
 เฉลยกิจกรรมที่ 1 ทักษะกำรสังเกต
แนวทางการตอบ
น้ ามีลกั ษณะใส ไม่มีสี (ตา) ไม่มีกลิ่น (จมูก) ไม่มีรสชาติ (ลิ้น)
รู ปร่ างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ(ตา)สัมผัสแล้วทาให้เปี ยกชื้น (ผิวกาย)
ฯลฯ
 เฉลยกิจกรรมที่ 2 ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้ อมูล
แนวทางการตอบ
น้ าตกแก่งหิ นเพิง ใช้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ,
น้ าจากคลองธรรมชาติ ใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตร เป็ นแหล่งหาสัตว์น้ า
ของชาวบ้าน ฯลฯ
 เฉลยกิจกรรมที่ 3 ทักษะกำรจำแนกประเภท
1. 1) น้ าจืด
2) น้ าผิวดิน
3) น้ าไหล
2. 1) น้ าจืด
2) น้ าใต้ดิน
3) น้ าไหล
3. 1) น้ าเค็ม
2) น้ าผิวดิน
3) น้ าไหล
4. 1) น้ าจืด
2) น้ าผิวดิน
3) น้ าไหล

แหล่ งน้ำบนโลก

เฉลยคำถำมท้ ำยกิจกรรม
 เฉลยคำถำมท้ ำยกิจกรรมที่ 1
แนวทางการตอบ
ข้อ 1. สี รส กลิ่น รู ปร่ าง อุณหภูมิ
ข้อ 2. แหล่งน้ ามีให้ดูนอ้ ย
ข้อ 3. ทาให้เป็ นคนช่างสังเกต
 เฉลยคำถำมท้ ำยกิจกรรมที่ 2
แนวทางการตอบ
ข้อ 1. ไม่เหมือน เพราะฤดูแล้งน้ าจะแห้งกว่า
ข้อ 2. แหล่งน้ ามีให้ดูนอ้ ย
ข้อ 3. ไม่ทิง้ ขยะลงแหล่งน้ า
 เฉลยคำถำมท้ ำยกิจกรรมที่ 3
แนวทางการตอบ
ข้อ 1. จาแนกประเภทของแหล่งน้ าได้
ข้อ 2. แก่งหินเพิง ชายหาดบางแสน น้ าตกวังตะไคร้
ข้อ 3. อ่านหนังสื อเพิ่มเติมหรื อถามครู ผสู ้ อน
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 เฉลยกิจกรรมที่ 4 สรุปผลกำรเรียนรู้จำกบทเรียน
แนวทางการตอบ
ข้อ 1. ได้รู้วา่ น้ าบนโลกมีอยูท่ ้งั ผิวดินและใต้ดิน และมีท้งั น้ าจืด
และน้ าเค็ม โดยน้ าปกคลุมโลก 3 ใน 4 ส่วน
ข้อ 2. ทาให้เรี ยนรู ้เรื่ องน้ าบนโลกมีอยูท่ ี่ใดบ้างผ่านประสบการณ์จริ ง
ข้อ 3. เป็ นพื้นฐานสาหรับการเรี ยนเรื่ องน้ า
ข้อ 4. แหล่งเรี ยนรู ้ ไม่มีน้ าเค็มให้ทดลองศึกษาจริ ง
ข้อ 5. แนวทางการตอบ
น้ า

น้ าปกคลุมโลก 3 ใน 4 ส่วน

น้ า
จืด

น้ าเค็ม

ผิวดิน

ใต้ดิน
ดิน.9hf

แหล่ งน้ำบนโลก
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