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         ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง  สารในชีวติประจาํวนั  เล่มน้ี 
จดัทาํข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียน ชุดกิจกรรมน้ีมีจาํนวน  6  ชุด    
เวลา 30  ชัว่โมง ดงัน้ี 
 ชุดท่ี 1 เร่ือง  นกัสาํรวจตวัจ๋ิว  

ใชป้ระกอบการเรียนรู้ เร่ืองยอ่ยท่ี  1  การจาํแนกสาร (5 ชัว่โมง)   
 ชุดท่ี 2  เร่ือง  ลอดช่องไทยนํ้ ากะทิสด   

ใชป้ระกอบการเรียนรู้ เร่ืองยอ่ยท่ี  2  สารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสม (5 ชัว่โมง)   
 ชุดท่ี 3  เร่ือง  สลดัผกัและผลไมแ้สนอร่อย   

ใชป้ระกอบการเรียนรู้  เร่ืองยอ่ยท่ี  3  สารแขวนลอยและคอลลอยด ์ (5 ชัว่โมง)   
 ชุดท่ี 4  เร่ือง  เคร่ืองด่ืมเลิศรส 

ใชป้ระกอบการเรียนรู้ เร่ืองยอ่ยท่ี  4  สารละลาย   (5 ชัว่โมง)   
 ชุดท่ี 5  เร่ือง  ไอศกรีมหลากสีสูตรสมุนไพร 

ใชป้ระกอบการเรียนรู้ เร่ืองยอ่ยท่ี  5  การเปล่ียนสถานะของสาร(5 ชัว่โมง)   
 ชุดท่ี  6  เร่ือง  ผา้ไหมสวยดว้ยสีธรรมชาติ   

ใชป้ระกอบการเรียนรู้เร่ืองยอ่ยท่ี   6  สารละลายกรด  เบส 2 (5 ชัว่โมง)   
 

 ชุดกิจกรรมน้ี เป็นชุดท่ี 1 เร่ือง นกัสาํรวจตวัจ๋ิว  เป็นชุดกิจกรรมท่ีเนน้การสาํรวจรวบรวม
ขอ้มูล โดยใหน้กัเรียนไดส้าํรวจสินคา้ในร้านคา้ท่ีอยูใ่กลโ้รงเรียน และจาํแนกประเภทของสินคา้
หรือสาร โดยใชส้ถานะและใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ ์ หรือใชเ้กณฑอ่ื์น ๆ นกัเรียนสามารถเรียนรู้โดย
ผา่นกิจกรรมสังเกต  สาํรวจรวบรวมขอ้มูล บนัทึกผลและสรุปผลการศึกษา โดยเขียนเป็นแผนผงั
มโนทศัน์ได ้  และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับครู   
 

 การจดักิจกรรมการการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  เร่ือง  สารในชีวติประจาํวนั  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   ใชก้ระบวนเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนการเรียนดงัน้ี 

1.  ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)  เป็นขั้นท่ีใช้กิจกรรมการสังเกตปัญหารอบตวั   
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งอาหารและสินคา้ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั
เป็นส่ือสร้างความสนใจให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยการสังเกต วิเคราะห์และรวบรวม
ขอ้มูล การตอบค าถาม ก่อนท่ีครูจะกล่าวเช่ือมโยงเขา้สู่กิจกรรมในขั้นต่อไป 

2.  ขั้นส ารวจและคน้หา  (Exploration)  เป็นขั้นท่ีนกัเรียนไดร่้วมกนัวางแผนการท างาน  
เช่น ศึกษาเอกสารอา้งอิงหรือแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ออกแบบการทดลองหรือส ารวจ การตั้งสมมติฐาน 
แลว้ลงมือปฏิบติักิจกรรมและสรุปผล สามารถน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation) เป็นขั้ นท่ีครูกับนักเรียนหรือระหว่าง
นกัเรียนดว้ยกนั  ร่วมกนัอภิปราย  ซกัถาม  วิเคราะห์  แปลผล  และน าเสนอผลของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาทดลอง บนัทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลองและเขียนแผนผงัมโนทศัน์เพื่อเช่ือมโยง
ขอ้มูลได ้  

4.  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration)  เป็นขั้นท่ีนักเรียนศึกษาใบความรู้ มีการอภิปราย
ซักถาม วิเคราะห์ข้อมูล คิดหาเหตุผลประกอบเพื่ออธิบายสถานการณ์หรือปัญหาท่ีต่าง ๆ และ
ยกตวัอยา่งการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั  

5.  ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการวดัและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
กระบวนการต่าง ๆ  เช่น การอภิปราย การตอบค าถาม และการสรุปความรู้ โดยใชแ้ผนผงัมโนทศัน์
น าผลงานดีเด่นไปจดัป้ายนิเทศแสดงความช่ืนชมผลงาน 

ดงันั้น ในการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สารในชีวติประจ าวนัไปใช ้ ครูผูส้อนตอ้งศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ให้เขา้ใจ  จดักิจกรรมตามแผน   การ
จดัการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน จดัส่ือการเรียนให้ครบตามจ านวนนกัเรียนและสร้างบรรยากาศรวมถึง
ส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้  ใหก้ าลงัใจและเสริมแรงหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อพฒันาศกัยภาพการเรียนของนกัเรียนให้สูงข้ึน
ต่อไป 
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 การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง สารในชีวิตประจาํวนั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  เพื่อให้บรรลุตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ผูเ้รียนควรปฏิบติัดงัน้ี 

1.  ใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัการเรียน  ดงัน้ี 
 1.1  ศึกษาสาระสาํคญั สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.2  ศึกษากิจกรรมแต่ละเร่ืองใหล้ะเอียด  และปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจ ไม่เล่น 

หรือหยอกลอ้กนัขณะปฏิบติักิจกรรม  
 1.3  ปฏิบติักิจกรรมตามลาํดบัท่ีของกิจกรรม  หากมีขอ้สงสัย ใหซ้กัถามเพื่อนๆ และครู 

ทาํกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ ดว้ยความระมดัระวงัและคาํนึงถึงความปลอดภยั  
 1.4  บนัทึกผลการทดลองในแบบบนัทึกกิจกรรม และ ตอบคาํถาม 
 1.5  ศึกษาเน้ือหาในใบความรู้เพิ่มเติมและสรุปความรู้เป็นแผนผงัมโนทศัน์ 
 1.6 เม่ือทาํกิจกรรมครบทุกเร่ืองแลว้ ใหต้รวจเฉลยจากแนวการตอบและประเมินการให้

คะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน ตรวจประเมินดว้ยตนเอง ครูประเมิน  หรือแลกเปล่ียนกนัตรวจก็ได ้
 2.  ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองโดยไม่ดูเฉลยก่อน ถา้ไม่เขา้ใจใหก้ลบัไปอ่าน 
ใบความรู้นั้นอีกคร้ังหน่ึง 
 3. มีการคดัเลือกผลงานนกัเรียนดีเด่นเพื่อนาํไปจดัป้ายนิเทศหนา้หอ้งเรียน เป็นการช่ืนชม
ผลงานและเป็นตวัอยา่งในการพฒันาของเพื่อน ๆ ต่อไป 
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