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คำนำ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง สารในชีวติ ประจําวัน เล่มนี้
จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยน ชุดกิจกรรมนี้มีจาํ นวน 6 ชุด
เวลา 30 ชัว่ โมง ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่ อง นักสํารวจตัวจิ๋ว
ใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ องย่อยที่ 1 การจําแนกสาร (5 ชัว่ โมง)
ชุดที่ 2 เรื่ อง ลอดช่องไทยนํ้ากะทิสด
ใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ องย่อยที่ 2 สารเนื้ อเดียวและสารเนื้ อผสม (5 ชัว่ โมง)
ชุดที่ 3 เรื่ อง สลัดผักและผลไม้แสนอร่ อย
ใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ องย่อยที่ 3 สารแขวนลอยและคอลลอยด์ (5 ชัว่ โมง)
ชุดที่ 4 เรื่ อง เครื่ องดื่มเลิศรส
ใช้ประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ องย่อยที่ 4 สารละลาย (5 ชัว่ โมง)
ชุดที่ 5 เรื่ อง ไอศกรี มหลากสี สูตรสมุนไพร
ใช้ประกอบการเรี ยนรู้ เรื่ องย่อยที่ 5 การเปลี่ยนสถานะของสาร(5 ชัว่ โมง)
ชุดที่ 6 เรื่ อง ผ้าไหมสวยด้วยสี ธรรมชาติ
ใช้ประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ องย่อยที่ 6 สารละลายกรด เบส 2 (5 ชัว่ โมง)
ชุดกิจกรรมนี้ เป็ นชุดที่ 1 เรื่ อง นักสํารวจตัวจิ๋ว เป็ นชุดกิจกรรมที่เน้นการสํารวจรวบรวม
ข้อมูล โดยให้นกั เรี ยนได้สาํ รวจสิ นค้าในร้านค้าที่อยูใ่ กล้โรงเรี ยน และจําแนกประเภทของสิ นค้า
หรื อสาร โดยใช้สถานะและใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์ หรื อใช้เกณฑ์อื่น ๆ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ โดย
ผ่านกิจกรรมสังเกต สํารวจรวบรวมข้อมูล บันทึกผลและสรุ ปผลการศึกษา โดยเขียนเป็ นแผนผัง
มโนทัศน์ได้ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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คำชี้แจงสำหรับครู
การจัดกิจกรรมการการเรี ยนรู ้บูรณาการแหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง สารในชีวติ ประจําวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้กระบวนเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ ซึ่งมีลาดับขั้นตอนการเรี ยนดังนี้
1. ขั้นสร้ างความสนใจ (Engagement) เป็ นขั้นที่ ใช้กิจกรรมการสังเกตปั ญหารอบตัว
ที่สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนและชุ มชน รวมทั้งอาหารและสิ นค้าต่าง ๆ ที่พบในชี วิตประจาวัน
เป็ นสื่ อสร้างความสนใจให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้วยการสังเกต วิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูล การตอบคาถาม ก่อนที่ครู จะกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมในขั้นต่อไป
2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนได้ร่วมกันวางแผนการทางาน
เช่น ศึกษาเอกสารอ้างอิงหรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ออกแบบการทดลองหรื อสารวจ การตั้งสมมติฐาน
แล้วลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมและสรุ ปผล สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
3. ขั้น อธิ บ ายและลงข้อ สรุ ป (Explanation) เป็ นขั้น ที่ ค รู ก ับ นั ก เรี ย นหรื อระหว่ า ง
นักเรี ยนด้วยกัน ร่ วมกันอภิปราย ซักถาม วิเคราะห์ แปลผล และนาเสนอผลของข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาทดลอง บันทึกผลการทดลอง สรุ ปผลการทดลองและเขียนแผนผังมโนทัศน์เพื่ อเชื่อมโยง
ข้อมูลได้
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นขั้น ที่ นัก เรี ย นศึ ก ษาใบความรู้ มี ก ารอภิ ป ราย
ซัก ถาม วิเคราะห์ข ้อมู ล คิดหาเหตุ ผลประกอบเพื่ ออธิ บายสถานการณ์ หรื อปั ญหาที่ ต่าง ๆ และ
ยกตัวอย่างการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
5. ขั้น ประเมิ น (Evaluation) เป็ นการวัด และประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนัก เรี ย นด้ว ย
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การอภิปราย การตอบคาถาม และการสรุ ปความรู้ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์
นาผลงานดีเด่นไปจัดป้ ายนิเทศแสดงความชื่นชมผลงาน
ดังนั้น ในการนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง สารในชีวติ ประจาวันไปใช้ ครู ผสู้ อนต้องศึกษา
รายละเอี ยดของกิ จกรรมที่ระบุ ไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เข้าใจ จัดกิ จกรรมตามแผน การ
จัดการเรี ยนรู้ในทุกขั้นตอน จัดสื่ อการเรี ยนให้ครบตามจานวนนักเรี ยนและสร้างบรรยากาศรวมถึง
สิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและอานวยความสะดวกในการ
เรี ยนรู้ ให้กาลังใจและเสริ มแรงหลาย ๆ รู ปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
ต่อไป
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
การใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง สารในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามลําดับการเรี ยน ดังนี้
1.1 ศึกษาสาระสําคัญ สาระการเรี ยนรู้ จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.2 ศึกษากิจกรรมแต่ละเรื่ องให้ละเอียด และปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ไม่เล่น
หรื อหยอกล้อกันขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
1.3 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามลําดับที่ของกิจกรรม หากมีขอ้ สงสัย ให้ซกั ถามเพื่อนๆ และครู
ทํากิจกรรมการทดลองต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงความปลอดภัย
1.4 บันทึกผลการทดลองในแบบบันทึกกิจกรรม และ ตอบคําถาม
1.5 ศึกษาเนื้อหาในใบความรู ้เพิ่มเติมและสรุ ปความรู้เป็ นแผนผังมโนทัศน์
1.6 เมื่อทํากิจกรรมครบทุกเรื่ องแล้ว ให้ตรวจเฉลยจากแนวการตอบและประเมินการให้
คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ตรวจประเมินด้วยตนเอง ครู ประเมิน หรื อแลกเปลี่ยนกันตรวจก็ได้
2. ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเองโดยไม่ดูเฉลยก่อน ถ้าไม่เข้าใจให้กลับไปอ่าน
ใบความรู้น้ นั อีกครั้งหนึ่ง
3. มีการคัดเลือกผลงานนักเรี ยนดีเด่นเพื่อนําไปจัดป้ ายนิ เทศหน้าห้องเรี ยน เป็ นการชื่นชม
ผลงานและเป็ นตัวอย่างในการพัฒนาของเพื่อน ๆ ต่อไป
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