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คานา
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทั้งหมด 6 เล่ม คือ
เล่มที่ 1 สมบัติของวัสดุ
เล่มที่ 2 ของเล่น ของใช้
เล่มที่ 3 การเลือกวัสดุเพื่อทาของเล่น ของใช้
เล่มที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เล่มที่ 5 ผลของการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
เล่มที่ 6 มาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญและเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
ประกอบกิจกรรมในและนอกห้องเรียน กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สามารถคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ผู้เรียนจะฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน และช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน
เป็ น การเรียนที่ ท าให้ เข้าใจเนื้ อ หาได้ คงทน โดยครูเป็ นเพี ย งผู้คอยช่ว ยเหลือ ในการสื่ อ
ความหมายของเนื้อหา คาชี้แจง และเพิ่มในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้น ผู้เรียนจะสามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ระหว่างการประกอบกิจกรรม
หากมีปัญหาสามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลา
ขอขอบคุณผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) ที่ให้
โอกาสและการสนับสนุนการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่
ให้ ความอนุ เคราะห์ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง เหมาะสมและสอดคล้ อ งของเอกสาร
ประกอบการเรียน ตลอดจนให้คาแนะนาจนทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จตาม
จุดประสงค์ทุกประการ
นพวรรณ ดวงดี
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 สมบัติของวัสดุ จบแล้ว
นักเรียนสามารถ
1. บอกสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเล่น ของใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
2. บอกชนิดของวัสดุที่ทาจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ และวัสดุที่
มนุษย์สร้างขึ้นได้
3. อธิบายสมบัติบางประการของวัสดุที่เกิดจากการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ได้
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คาชี้แจง

ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรี
ยน มีดังนี้
g
1. นักเรียนศึกษาขั้นตอนการใช้ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนไปตามลาดับ
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน
3. ศึกษาใบความรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามลาดับกิจกรรมด้วย
ความตั้งใจ ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้าย โดยไม่ควรข้ามกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งไปก่อน
4. ตรวจเฉลยกิจกรรมจากเฉลยท้ายเล่ม และบันทึกผลคะแนนในแบบบันทึก
ผลเพื่อตรวจสอบผลการเรียน
5. หลังจากปฏิบัติกิจกรรมครบแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง สมบัติของวัสดุ

คาสั่ง ให้นกั เรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท () ทับตัวอักษรหน้าคาตอบทีถ่ ูก
ที่สุดลงในกระดาษคาตอบ
1. วัสดุในข้อใดเหมาะสาหรับนามาทาเสื้อกันฝน
ก. ยาง
ข. พลาสติก
ค. กระดาษ
2. วัสดุในข้อใดมีน้าหนักเบา ไม่นาความร้อน และน้าซึมผ่านไม่ได้
ก. โลหะ
ข. กระดาษ
ค. พลาสติก
3. วัสดุชนิดใดไม่นิยมนามาทาของเล่น
ก. ผ้า
ข. แก้ว
ค. พลาสติก
4. สิ่งของในข้อใดทาจากแก้ว
ก. กระเป๋า
ข. ลูกบอล
ค. หลอดไฟ
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5. สิ่งของใดทีม่ ีความยืดหยุ่น
ก. ลวด
ข. ลูกโป่ง
ค. แว่นตา
6. สิ่งของในข้อใดมีความอ่อนนุ่มทั้งคู่
ก. นุ่น สาลี
ข. ผ้าห่ม แก้ว
ค. ใบไม้ ผ้าขนหนู
7. วัสดุในข้อใดเหมาะสาหรับนามาทากระทะ
ก. ยาง
ข. โลหะ
ค. พลาสติก
8. แก้วเป็นวัสดุที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด
ก. หิน
ข. ดิน
ค. ทราย
9. กระดาษ เป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยข้อใด
ก. พืช
ข. สัตว์
ค. แร่ธาตุ
10. สิ่งของในข้อใดทีม่ ีความเหนียวและยืดหยุ่นมากกว่าข้ออื่น
ก. แก้วน้า
ข. ยางรถยนต์
ค. ตะกร้าพลาสติก
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กระดาษคาตอบ
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ใบความรู้ที่ 1
สมบัติของวัสดุ
วั ส ดุ ร อบตั ว เรามี ส มบั ติ บ างประการ
เหมือนกัน บางประการแตกต่างกัน การเลือกใช้
วั ส ดุ ม าท าสิ่ ง ของต่ า ง ๆ ต้ อ งพิ จ ารณาจาก
สม บั ติ ข องวั ส ดุ นั้ น เพื่ อใช้ ง านได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ความร้อน
อาจทาให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ
สมบัติได้

ตัวอย่างวัสดุทไี่ ด้มาจากธรรมชาติ
ที่มา : www.learners.in.th
ตุ๊กตาหมี ที่มา : www.freewebs.com

ตะกร้าพลาสติก ที่มา : www.freewebs.com
ตัวอย่างวัสดุที่มนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์

สมบัติของวัสดุ คือ ลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุนั้น ๆ เช่น ความแข็ง ความเหนียว
การยืดหยุ่น ลักษณะผิวสัมผัส น้าหนั ก
การซึ ม ผ่ า นของน้ า การน าความร้ อ น
เป็นต้น

สมบัติของวัสดุ
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วัสดุที่นามาทาของเล่นของใช้มีหลายชนิด เช่น
เป็นวัสดุที่ทามาจากไม้
และน าไปผ่า นกระบวนการ โดยท าให้ เป็ น ชิ้ น เล็ก ๆ
แล้วนาไปต้มและเติมสารเคมีจนเป็นเส้นใย และนามา
รีดเป็นแผ่น ดังนั้นกระดาษจึงเป็นวัสดุที่มีน้าหนักเบา ไม่
ทนทาน ไม่ กั น น้ า เมื่ อ ถู ก น้ าจะเปื่ อ ยยุ่ ย ฉี ก ขาดง่า ย
กระดาษสามารถน ามาท าสิ่ ง ของต่ า งๆได้ เช่ น สมุ ด
หนังสือ ซองจดหมาย ถุง และสามารถพับทาเป็นรูปร่าง
ต่าง ๆได้

สมุด ที่มา : www.bloggang.com

ลัง (กระดาษ)
ที่มา : www.homedecorthai.com

เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ คือ ต้นไม้ขนาดใหญ่ แล้วนามาแปรรูป
เป็ นไม้อัดหรือไม้แผ่น ไม้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็ นสนิม มีรูปร่างคงตัว
และมีพื้ นผิว เรีย บ ไม่กันน้า เมื่อ ได้รับ ความชื้นนาน ๆ อาจผุได้ ไม้สามารถนามาทา
ของใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ ตู้ และใช้ทาของเล่น เช่น ไม้บล็อก

บล็อกไม้ของเล่น ที่มา : www.learners.in.th

โต๊ะนักเรียน
ที่มา : thaisecondhand.com

สมบัติของวัสดุ
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เป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยของพืช และสัตว์บางชนิด เช่น ผ้าฝ้าย
ได้มาจากต้นฝ้าย ผ้าไหมได้มาจากเส้นใยของหนอนไหม หรือ อาจได้มาจาก
กระบวนการผลิ ตของมนุ ษย์ เช่ น ผ้ าใยสั งเคราะห์ ผ้ าเป็ นวั สดุ ที่ มี ความอ่ อนนุ่ ม
น้าหนักเบา ดูดซับน้าได้ แต่ไม่กันน้า สามารถนามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า หรือของใช้
ในบ้านได้

ถุงผ้า ที่มา : www.oknation.net

เป็ น วั สดุ ที่ มี ความ
เหนียว สามารถนามาทาเครื่องปั้นดินเผา เช่น
ถ้วย ชาม กระถางต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถ นามาทาอิฐมอญเพื่อใช้ก่อสร้างบ้าน
ได้

อิฐดินเผา ที่มา: www.rongit.com

เสื้อผ้า ที่มา: www.dresstwin.com

บ้านดิน ที่มา : www.thaicontractors.com

สมบัติของวัสดุ
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เป็นวัสดุที่คนเราประดิษฐ์ขึ้นจากทรายละเอียดผสมกับ
สารเคมี คือโซดาแอช แล้วนามาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 1,500 – 1,700 องศาเซลเซียส
จากนั้นนามาทาเป็นรูปร่างต่าง ๆ มีความแข็ง แต่เปราะและแตกง่าย มีความโปร่งใส
กันน้าได้ ทนทานต่อการขูดขีด ทนความร้อน แต่ไม่เหมาะกับการนามาทาของเล่น
สาหรับเด็ก

หลอดไฟ
ที่มา : www.tatgreenheart.com

แก้วน้า
ที่มา : www.thummada.com

กล่องใส่ของกระจก
ที่มา : www.thaitambon.com

เป็นวัสดุที่ได้จากแร่โลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว
ดีบุก เป็นต้น โลหะมีความแข็งแรง ทนทาน น้าหนักมาก พื้ นผิวเรียบ มีความมันวาว
และนาความร้อนได้ดี แต่อาจเกิดสนิมได้เมื่อถูกความชื้น และเมื่อได้รับความร้อน
โลหะจะหลอมละลาย สามารถนามาทาเป็นรูปร่าง หรือรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

หม้อสแตนเลส

ที่มา : www.mikomishop.net

ช้อนสแตนเลส

ที่มา : www.greatingpoint.co.th

สมบัติของวัสดุ
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เป็นวัสดุที่ได้จากน้ายางจากต้นยางพารา ผ่านกระบวนการทางเคมี
และนาไปรีดเป็นแผ่น ยางเป็นวัสดุที่มีความเหนียว และทนต่อแรงดึง มีความยืดหยุ่นสูง
กันน้าได้ดี และไม่นาความร้อน

กาไลข้อมือยาง
ยางรถยนต์

ที่มา : www.chiangraifocus.com

ที่มา : www. j5.rtarf.mi.th

เป็ น วัส ดุ ที่ ม นุ ษ ย์ สั งเคราะห์ ขึ้ น จากน้ ามั น ดิ บ และ
แก๊สธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนได้ออกมาเป็นแผ่นพลาสติก
พลาสติ ก มี น้ าหนั ก เบา กั น น้ าได้ ไม่ ท นต่ อ ความร้ อ น ยกเว้ น พลาสติ ก บาง
ประเภท พลาสติกสามารถนามาใช้ประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ภาชนะ
และเครื่องใช้ต่าง ๆ

ขวดน้าดื่มพลาสติก
เก้าอี้พลาสติก

ที่มา : www.ebay.ninenox.com

ที่มา : www.marketthai.com

สมบัติของวัสดุ
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง สังเกตชนิดของวัสดุ

คาชี้แจง ให้สังเกตภาพสิ่งของต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดให้และขีด 
ลงในช่อง  ของวัสดุทตี่ รงกับภาพที่ตารางบันทึกผล
จุดประสงค์ บอกชนิดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเล่นและของใช้ได้ (5 คะแนน)
1. รถเด็กเล่น

2. ช้อนกินข้าว

3. ตุ๊กตาหมี

4. โต๊ะเก้าอี้นกั เรียน

5. ลังใส่ของ

สมบัติของวัสดุ
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โลหะ

กระดาษ

ตารางบันทึกผลการสังเกต
สิ่งของที่สังเกต

ผ้า

ไม้

ชนิดของของวัสดุ
พลาสติก ยาง

1. รถเด็กเล่น
2. ช้อนกินข้าว
3. ตุ๊กตาหมี
4. โต๊ะเก้าอี้นกั เรียน
5. ลังใส่ของ

เกณฑ์การให้คะแนน ทาถูกข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน ได้ 5 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน พอใช้ 0 – 2 คะแนน ปรับปรุง
ได้......................คะแนน  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ลงชื่อผู้ตรวจ................................................
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้
 พอใจมาก  เฉย ๆ  ไม่พอใจ
ชื่อ…………………………………......................………………….เลขที่……..………ชั้น…............

สมบัติของวัสดุ
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง เลือกชนิดของวัสดุ
คาชีแ้ จง เลือกชนิดของวัสดุทกี่ าหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กบั ภาพ
จุดประสงค์ บอกชนิดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของ ของเล่น ของใช้ได้
(5 คะแนน)
แก้ว
ยาง

ไม้
โลหะ

ผ้า
ดิน

………………………………..

………………………………..

พลาสติก
กระดาษ

สมบัติของวัสดุ
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………………………………..

………………………………..

………………………………..

เกณฑ์การให้คะแนน ทาถูกข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน ได้ 5 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน พอใช้ 0 – 2 คะแนน ปรับปรุง
ได้......................คะแนน  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ลงชื่อผู้ตรวจ................................................
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้
 พอใจมาก  เฉย ๆ  ไม่พอใจ
ชื่อ…………………………………......................………………….เลขที่……..………ชั้น…............

สมบัติของวัสดุ
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ใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น

คาชี้แจง เติมตัวเลือกที่กาหนดให้ลงใน

ที่สัมพันธ์กับภาพ

จุดประสงค์ บอกชนิดของวัสดุที่ทาจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ และวัสดุที่มนุษย์
(5 คะแนน)
สร้างขึ้นได้

ก

เป็นสิ่งของที่ทามาจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น

ข

เป็นสิ่งของที่ทามาจากวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ

สมบัติของวัสดุ
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เกณฑ์การให้คะแนน ทาถูกข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน ได้ 5 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน พอใช้ 0 – 2 คะแนน ปรับปรุง
ได้......................คะแนน  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ลงชื่อผู้ตรวจ................................................
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้
 พอใจมาก  เฉย ๆ  ไม่พอใจ
ชื่อ…………………………………......................………………….เลขที่……..………ชั้น…............

สมบัติของวัสดุ
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ใบกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การทดลองสมบัติการดูดซับความร้อนของวัสดุ
คาชี้แจง ให้นักเรียนทดลองตามขั้นตอนและบันทึกผลที่ได้ (5 คะแนน)

จุดประสงค์ ทดลองและอธิบายสมบัติการร้อนเร็วและร้อนช้าของวัสดุแต่ละชนิดได้
อุปกรณ์
1. จานสแตนเลส
2. จานกระเบื้อง
3. จานพลาสติก
4. จานกระดาษ
5. หนังสือ

จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 4 เล่ม

ขั้นตอนการทดลอง
1. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมการทดลองร่วมกัน
2. สังเกตจานแต่ละใบ คาดคะเนและบันทึกว่าถ้าวางจานไว้กลางแดด จานที่ทา
จากวัสดุชนิดใดจะร้อนเร็วที่สุด (การตั้งสมมติฐาน)
3. ออกไปที่โล่งกลางแดด วางหนังสือไว้บนพื้นกลางแดด จากนั้นวางจาน
แต่ละใบบนหนังสือ
4. สังเกตการเปลี่ยนแปลงความร้อนของจานแต่ละใบ โดยสัมผัสจานทุก ๆ
1 นาที เป็นเวลา 5 นาที
5. บันทึกผล และสรุปผลการทดลอง

สมบัติของวัสดุ

การตั้งสมมติฐาน
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บันทึกผลการทดลอง

ถ้าวางจานไว้กลางแดด จานที่รอ้ นเร็วทีส่ ุดคือจานที่ทาจาก..................................
วัสดุ

ขีดเครื่องหมาย  ในช่องเวลาทีเ่ ริ่มรูส้ ึกร้อน
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
5 นาที

1. จานสแตนเลส
2. จานกระเบื้อง
3. จานพลาสติก
4. จานกระดาษ
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์ Rubric ของกิจกรรมการทดลอง
เกณฑ์การตัดสิน ได้ 5 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน พอใช้ 0 – 2 คะแนน ปรับปรุง
ได้......................คะแนน  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ลงชื่อผู้ตรวจ................................................
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้
 พอใจมาก  เฉย ๆ  ไม่พอใจ
ชื่อ…………………………………......................………………….เลขที่……..………ชั้น…............

สมบัติของวัสดุ

เกร็ดความรูเ้ พิ่มเติม
วัสดุแต่ละชนิดเมื่อ ได้รับความร้อน จะร้อนเร็ว และร้อนช้าแตกต่างกัน
ดังนั้นการทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจึงต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน ตามสมบัติของวัสดุนั้น เช่น การย่างอาหารบนเตาถ่าน ถ้าต้องการให้
อาหารสุก ต้องย่างอาหารบนเตาที่มีตะแกรงซึ่งทาจากโลหะ เพราะโลหะจะร้อน
เร็วเมื่อได้รับความร้อน จึงทาให้อาหารสุกได้ และขณะที่หยิบจับอาหารร้อน ๆ
ออกจากเตา เราต้ อ งใช้ คี ม คี บ อาหาร ซึ่ งท าจากโลหะและมี ที่ จั บ ซึ่ งหุ้ ม ด้ ว ย
พลาสติกหรือยาง การเลือกใช้พลาสติกหรือยางมาทาที่จับคีมคีบอาหาร เพราะ
พลาสติกหรือยางร้อนช้าเมื่อได้รับความร้อน จึงป้องกันความร้อนจากอาหารมาที่
มือได้
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ใบกิจกรรมที่ 5
เรื่อง สมบัตบิ างประการของวัสดุ
คาชี้แจง นาตัวอักษรหน้าสมบัติของวัสดุที่กาหนดให้ในกรอบ ไปเติมลงใน
ช่องว่าง หน้ารูปภาพวัสดุทปี่ รากฏในแต่ละข้อ
จุดประสงค์

บอกสมบัติบางประการของวัสดุได้

(5 คะแนน)

สมบัตขิ องวัสดุ
ก. นาความร้อนได้ดี

ข. อ่อนนุ่ม

ง. น้าซึมผ่านไม่ได้

จ. มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้

1.

2.

ค. แข็งแรง

สมบัติของวัสดุ
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3.

4.

5.

เกณฑ์การให้คะแนน ทาถูกข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน ได้ 5 คะแนน ดี 3 – 4 คะแนน พอใช้ 0 – 2 คะแนน ปรับปรุง
ได้......................คะแนน  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
ลงชื่อผู้ตรวจ................................................
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้
 พอใจมาก  เฉย ๆ  ไม่พอใจ
ชื่อ…………………………………......................………………….เลขที่……..………ชั้น…............

สมบัติของวัสดุ
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ใบกิจกรรมที่ 6
เรื่อง การทดลองสมบัติการดูดซึมน้าของวัสดุ
คาชี้แจง ให้นักเรียนทดลองตามขั้นตอนและบันทึกผลที่ได้

(5 คะแนน)

จุดประสงค์ ทดลองและและเปรียบสมบัติการดูดซึมน้าของวัสดุแต่ละชนิดได้
อุปกรณ์
1. จาน
2. ผ้า
3. กระดาษเยือ่ (กระดาษชาระ)
4. พลาสติก
5. น้าผสมสี

จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ชิ้น
จานวน 1 ชิ้น
จานวน 1 ชิ้น
จานวน 0.5 ลิตร

ขั้นตอนการทดลอง
1. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมการทดลองร่วมกัน
2. สังเกตวัสดุต่าง ๆ คาดคะเนและบันทึกว่าถ้าวัสดุเหล่านี้ถูกน้า วัสดุใดจะ
ดูดซึมน้าได้ดีที่สุด (การตั้งสมมติฐาน)
3. ตัดวัสดุต่าง ๆ ให้มีขนาดและความยาวเท่ากัน
4. นาวัสดุในข้อ 3 วางบนขอบจาน
5. เติมน้าสีให้ท่วมปลายของวัสดุพร้อม ๆ กัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงทันที
6. ตั้งไว้ต่อไปอีกประมาณ 3 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง
7. บันทึกผล

สมบัติของวัสดุ
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บันทึกผลการทดลอง
การตั้งสมมติฐาน
วัสดุที่ดูดซึมน้าได้ดีที่สุด คือ.....................................................................................
วัสดุที่ใช้ทดลอง
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เมื่อน้าสีท่วมปลายล่างของวัสดุ
เมื่อสังเกตทันที
เมื่อตั้งไว้ 3 นาที
พลาสติก
ผ้า
กระดาษเยือ่
กระดาษหนังสือพิมพ์
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………….....................................

เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์ Rubric ของกิจกรรมการทดลอง
เกณฑ์การตัดสิน ได้ 5 คะแนน ดีมาก 3 – 4 คะแนน ดี 0 – 2 คะแนน ปรับปรุง
ได้......................คะแนน  ดีมาก  ดี  ปรับปรุง
ลงชื่อผู้ตรวจ................................................
ขีดเครื่องหมาย  ในช่องเวลาทีเ่ ริ่มรูส้ ึกร้อน
ความพึวัสงพอใจของนั
กเรียนที่มีต่อกิจกรรมนี้
ดุ
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
5 นาที
 พอใจมาก  เฉย ๆ  ไม่พอใจ
1. จานสแตนเลส
2.ชืจานกระเบื
้อง
่อ…………………………………......................………………….เลขที
่……..………ชั้น…............
3. จานพลาสติก
4. จานกระดาษ
บันทึกผลการทดลอง

สมบัติของวัสดุ

เกร็ดความรูเ้ พิ่มเติม
การทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน มีการเลือกใช้วัสดุตามสมบัติของ
วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การล้างจาน น้าในอ่างล้างจานอาจกระเด็น
มาถูกเสื้อผ้าที่สวมใส่ ทาให้ผ้าเปียกได้ การสวมชุดกันเปื้อนซึ่งทามาจากวัสดุที่ไม่
ดูดซึมน้า เช่น พลาสติก จะช่วยป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าที่สวมใส่เปียกน้า ส่วนการทาให้
จานที่ล้างเสร็จแห้งเร็ว อาจเช็ดจานด้วยผ้าซึ่งเป็นวัสดุที่ดูดซึมน้าได้ดี
เมื่อ เช็ดจานที่เปี ย กน้าด้ว ยผ้า ผ้าก็จ ะดูดซึมน้าจาก
จาน ทาให้จานแห้งเร็วขึ้น หรือเมื่อมีน้าหกบนพื้น เรา
อาจใช้ผ้าสาหรับเช็ดพื้น ผ้าจะดูดซึมน้า ทาให้พื้นแห้ง
ได้เช่นกัน
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สมบัติของวัสดุ

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สมบัติของวัสดุ

คาสั่ง ให้นกั เรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท () ทับตัวอักษรหน้าคาตอบทีถ่ ูก
ที่สุดลงในกระดาษคาตอบ
1. สิ่งของในข้อใดที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นมากกว่าข้ออื่น
ก. แก้วน้า
ข. ยางรถยนต์
ค. ตะกร้าพลาสติก
2. วัสดุในข้อใดเหมาะสาหรับนามาทาเสื้อกันฝน
ก. ยาง
ข. พลาสติก
ค. กระดาษ
3. กระดาษ เป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยข้อใด
ก. พืช
ข. สัตว์
ค. แร่ธาตุ
4. วัสดุในข้อใดมีน้าหนักเบา ไม่นาความร้อน และน้าซึมผ่านไม่ได้
ก. โลหะ
ข. กระดาษ
ค. พลาสติก

29

สมบัติของวัสดุ

5. วัสดุในข้อใดเหมาะสาหรับนามาทากระทะ
ก. ยาง
ข. โลหะ
ค. พลาสติก
6. สิ่งของในข้อใดทาจากแก้ว
ก. กระเป๋า
ข. ลูกบอล
ค. หลอดไฟ
7. สิ่งของในข้อใดมีความอ่อนนุ่มทั้งคู่
ก. นุ่น สาลี
ข. ผ้าห่ม แก้ว
ค. ใบไม้ ผ้าขนหนู
8. สิ่งของใดทีม่ ีความยืดหยุ่น
ก. ลวด
ข. ลูกโป่ง
ค. แว่นตา
9. แก้วเป็นวัสดุที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด
ก. หิน
ข. ดิน
ค. ทราย
10. วัสดุชนิดใดไม่นิยมนามาทาของเล่น
ก. ผ้า
ข. แก้ว
ค. พลาสติก
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กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สมบัติของวัสดุ

ชื่อ..............................................................เลขที่.............
1.

ก

ข

ค

2.

ก

ข

ค

3.

ก

ข

ค

4.

ก

ข

ค

5.

ก

ข

ค

6.

ก

ข

ค

7.

ก

ข

ค

8.

ก

ข

ค

9.

ก

ข

ค

10.

ก

ข

ค
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

10
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง สมบัติของวัสดุ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
1.

ก

ข


ค

2.

ก

ข

ค


3.

ก

ข


ค

4.

ก

ข

ค


5.

ก

ข


ค

6.

ก


ข

ค

7.

ก

ข


ค

8.

ก

ข

ค


9.

ก


ข

ค

10.

ก

ข


ค
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1.

ก

ข


ค

2.

ก

ข


ค

3.

ก


ข

ค

4.

ก

ข

ค


5.

ก

ข


ค

6.

ก

ข

ค


7.

ก


ข

ค

8.

ก

ข


ค

9.

ก

ข

ค


10.

ก

ข


ค
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เฉลยกิจกรรมที่ 1
เรื่อง สังเกตชนิดของวัสดุ

คาชี้แจง ให้สังเกตภาพสิ่งของต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดให้และขีด 
ลงในช่อง  ของวัสดุทตี่ รงกับภาพที่ตารางบันทึกผล

(5 คะแนน)

จุดประสงค์ บอกชนิดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเล่นและของใช้ได้
1. รถเด็กเล่น

2. ช้อนกินข้าว

3. ตุ๊กตาหมี

4. โต๊ะเก้าอี้นกั เรียน

5. ลังใส่ของ

สมบัติของวัสดุ

37

โลหะ

กระดาษ

ตารางบันทึกผลการสังเกต
สิ่งของที่สังเกต
1. รถเด็กเล่น
2. ช้อนกินข้าว
3. ตุ๊กตาหมี
4. โต๊ะเก้าอี้นกั เรียน
5. ลังใส่ของ

ผ้า

ไม้

ชนิดของของวัสดุ
พลาสติก ยาง







สมบัติของวัสดุ

เฉลยกิจกรรมที่ 2
เรื่อง เลือกชนิดของวัสดุ

คาชี้แจง เลือกชนิดของวัสดุที่กาหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพ
จุดประสงค์ บอกชนิดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของ ของเล่น ของใช้ได้
(5 คะแนน)
แก้ว
ยาง

ไม้
โลหะ

ผ้า
ดิน

โลหะ

………………………………..

ดิน

………………………………..

พลาสติก
กระดาษ
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พลาสติก

………………………………..

แก้ว

………………………………..

ยาง

………………………………..
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เฉลยกิจกรรมที่ 3
เรื่อง วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น

คาชี้แจง เติมตัวเลือกที่กาหนดให้ลงใน

ที่สัมพันธ์กับภาพ

จุดประสงค์ บอกชนิดของวัสดุที่ทาจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ และวัสดุที่มนุษย์
สร้างขึ้นได้
(5 คะแนน)

ก

เป็นสิ่งของที่ทามาจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น

ข

เป็นสิ่งของที่ทามาจากวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ

ข

ก

สมบัติของวัสดุ

ข

ข

ก
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เฉลยกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การทดลองสมบัติการดูดซับความร้อนของวัสดุ
คาชี้แจง ให้นักเรียนทดลองตามขั้นตอนและบันทึกผลที่ได้

(5 คะแนน)

จุดประสงค์ ทดลองและอธิบายสมบัติการร้อนเร็วและร้อนช้าของวัสดุแต่ละชนิดได้
อุปกรณ์
1. จานสแตนเลส
2. จานกระเบื้อง
3. จานพลาสติก
4. จานกระดาษ
5. หนังสือ

จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ใบ
จานวน 4 เล่ม

ขั้นตอนการทดลอง
1. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมการทดลองร่วมกัน
2. สังเกตจานแต่ละใบ คาดคะเนและบันทึกว่าถ้าวางจานไว้กลางแดด จานที่ทา
จากวัสดุชนิดใดจะร้อนเร็วที่สุด (การตั้งสมมติฐาน)
3. ออกไปที่โล่งกลางแดด วางหนังสือไว้บนพื้นกลางแดด จากนั้นวางจาน
แต่ละใบบนหนังสือ
4. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงความร้อนของจานแต่ละใบ โดยสัมผัสจานทุก ๆ
1 นาที เป็นเวลา 5 นาที
5. บันทึกผล และสรุปผลการทดลอง

สมบัติของวัสดุ

การตั้งสมมติฐาน

สรุปผลการทดลอง

จานสแตนเลส
ถ้าวางจานไว้กลางแดด จานที่รอ้ นเร็วทีส่ ุดคือจานที่ทาจาก..................................
วัสดุ
1. จานสแตนเลส
2. จานกระเบื้อง
3. จานพลาสติก
4. จานกระดาษ
บันทึกผลการทดลอง

ขีดเครื่องหมาย  ในช่องเวลาทีเ่ ริ่มรูส้ ึกร้อน
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
5 นาที
ข้อมูลตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง

สรุปว่า วัสดุที่เป็นโลหะ เมื่อได้รับความร้อน จะร้อนเร็วกว่าวัสดุประเภทกระเบือ้ ง
…………………………………………………………………………………….....................................
พลาสติก และกระดาษ
…………………………………………………………………………………….....................................
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เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) กิจกรรมการทดลอง
5 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรมได้
ครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

4 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรม
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
1 ข้อ จาก 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

3 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรม
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
2 ข้อ จาก 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

2 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรม
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
3 ข้อ จาก 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

1 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรม
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
4 ข้อ จาก 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

สมบัติของวัสดุ

เฉลยกิจกรรมที่ 5
เรื่อง สมบัตบิ างประการของวัสดุ
คาชี้แจง นาตัวอักษรหน้าสมบัติของวัสดุที่กาหนดให้ในกรอบ ไปเติมลงใน
ช่องว่าง หน้ารูปภาพวัสดุทปี่ รากฏในแต่ละข้อ
จุดประสงค์

บอกสมบัติบางประการของวัสดุได้

(5 คะแนน)

สมบัตขิ องวัสดุ
ก. นาความร้อนได้ดี

ข. อ่อนนุ่ม

ง. น้าซึมผ่านไม่ได้

จ. มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้

ข

1.

ก

2.

ค. แข็งแรง
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ง 3.

ค

จ 5.

4.

46

สมบัติของวัสดุ

เฉลยกิจกรรมที่ 6
เรื่อง การทดลองสมบัติการดูดซึมน้าของวัสดุ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนทดลองตามขั้นตอนและบันทึกผลที่ได้

(5 คะแนน)

จุดประสงค์ ทดลองและและเปรียบสมบัติการดูดซึมน้าของวัสดุแต่ละชนิดได้
อุปกรณ์
1. จาน
2. ผ้า
3. กระดาษเยือ่ (กระดาษชาระ)
4. พลาสติก
5. น้าผสมสี

จานวน 1 ใบ
จานวน 1 ชิ้น
จานวน 1 ชิ้น
จานวน 1 ชิ้น
จานวน 0.5 ลิตร

ขั้นตอนการทดลอง
1. ให้นักเรียนรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมการทดลองร่วมกัน
2. สังเกตวัสดุต่าง ๆ คาดคะเนและบันทึกว่าถ้าวัสดุเหล่านี้ถูกน้า วัสดุใดจะ
ดูดซึมน้าได้ดีที่สุด (การตั้งสมมติฐาน)
3. ตัดวัสดุต่าง ๆ ให้มีขนาดและความยาวเท่ากัน
4. นาวัสดุในข้อ 3 วางบนขอบจาน
5. เติมน้าสีให้ท่วมปลายของวัสดุพร้อม ๆ กัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงทันที
6. ตั้งไว้ต่อไปอีกประมาณ 3 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง
7. บันทึกผล
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สรุปผลการทดลอง

การตั้งสมมติฐาน

กระดาษเยือ่
วัสดุที่ดูดซึมน้าได้ดีที่สุด คือ.....................................................................................
วัสดุที่ใช้ทดลอง

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เมื่อน้าสีท่วมปลายล่างของวัสดุ
เมื่อสังเกตทันที
เมื่อตั้งไว้ 3 นาที

พลาสติก
ผ้า
กระดาษเยือ่
กระดาษหนังสือพิมพ์
บันทึกผลการทดลอง

ข้อมูลตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง

กระดาษเยือ่ จะดูดซึมน้าได้เร็วที่สุด รองลงไปคือ กระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้า ส่วน
…………………………………………………………………………………….....................................
พลาสติกจะไม่ดูดซึมน้า
…………………………………………………………………………………….....................................

วัสดุ
1. จานสแตนเลส
2. จานกระเบื้อง
3. จานพลาสติก
4. จานกระดาษ
บันทึกผลการทดลอง

ขีดเครื่องหมาย  ในช่องเวลาทีเ่ ริ่มรูส้ ึกร้อน
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
5 นาที
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เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) กิจกรรมการทดลอง
5 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรมได้
ครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

4 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรม
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
1 ข้อ จาก 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

3 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรม
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
2 ข้อ จาก 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

2 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรม
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
3 ข้อ จาก 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

1 คะแนน
ปฏิบัติกิจกรรม
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้
4 ข้อ จาก 5 ข้อ
ดังนี้ 1) ตั้งสมมติฐาน
ถูกต้อง สมเหตุสมผล
2) ดาเนินการ
ทดลองได้ตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง
3) สรุปผลการ
ทดลองได้ถูกต้อง
ชัดเจน 4) ปฏิบัติ
กิจกรรมเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
5) ใช้วัสดุอุปกรณ์
การทดลองได้
ถูกต้อง เหมาะสม

สมบัติของวัสดุ

แบบบันทึกผลคะแนน
เรื่อง สมบัติของวัสดุ
เด็กชาย/เด็กหญิง.......................................................................เลขที่.............
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ)
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
10
หลังเรียน
10
ผลการพัฒนา
บัตรกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
รวม

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
30

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ
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