ช ุดการสอนกิจกรรมการเรียนรแ้ ู บบสืบเสาะหาความร ้ ู
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6

นายมังกร น้ อยเมล์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา
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ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่ น
วิชาฟิ สิ กส์ เพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
1. คู่มือการใช้ ประกอบด้วย
- คาชี้แจงสาหรับครู
- การจัดห้องเรี ยน
คาแนะนาสาหรับนักเรี ยน
- ลาดับขั้นการเรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้
2. สื่อการสอน ประกอบด้วย
- บัตรคาสัง่
บัตรเนื้อหา
บัตรคาถาม และบัตรบันทึกคาตอบ
แบบฝึ กหัด และบัตรบันทึกคาตอบ
3. แบบวัดและประเมินผล
บัตรกิจกรรม
บัตรคาถาม
แบบทดสอบก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน
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ข้ อปฏิบัตใิ นการใช้ ชุดการสอน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่ อง ของไหล สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อช่วยให้การดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้และมีประสิทธิภาพ ครู ผสู้ อนควรดาเนินการดังนี้
1. ขั้นเตรียมก่อนสอน
1.1 ศึกษาคาชี้แจงในการใช้ชุดการสอนให้เข้าใจก่อนอย่างละเอียดรอบคอบ
1.2 ตรวจดูอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชุดการสอนว่ามีครบตามที่ระบุไว้หรื อไม่ อยูใ่ นสภาพใช้ได้
หรื อไม่
1.3 ศึกษาผลการเรี ยนรู้และสาระการเรี ยนรู้ที่จะสอนและขั้นตอนต่าง ๆ ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อน
1.4 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้เป็ นไปตามลาดับการใช้ก่อนหลัง
2. ขั้นสอน
2.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามกระบวนการเรี ยนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น คือ
2.2.1 ขั้นสร้ างความสนใจ เป็ นการนาเข้าสู่บทเรี ยนหรื อเรื่ องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง
จากความสงสัย ความสนใจของนักเรี ยนเองหรื อจากการอภิปรายกลุ่ม
2.2.2 ขั้นสารวจและค้นหา เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่สนใจจะศึกษา
แล้วก็วางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาหนดแนวทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสารวจตรวจสอบ
แล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล
2.2.4 ขั้นขยายความรู้ เป็ นการนาความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรื อ
แนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิม่ เติม ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่ องต่างๆ และทาให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น

2.1.5 ขั้นประเมิน เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรี ยนมี
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2.2.5 ขั้นประเมิน เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ
ว่านักเรี ยนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงนาไปสู่การนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ
2.3 ขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรม ครูคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนากระตุน้ ให้
นักเรี ยนทากิจกรรมอย่างกระตือรื อร้นและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ระหว่างเรี ยนรวมทั้งสังเกตและ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน โดยบันทึกผลลงในแบบเกณฑ์การให้
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ขั้นหลังสอน
3.1 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ควรให้นกั เรี ยนได้ร่วม
ตรวจสอบและเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
3.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบหลังเรี ยน
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ในการเรี ยนด้วยชุดการสอนกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จาเป็ นต้องจัดสภาพห้องเรี ยน
ให้เหมาะสมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน การจัดห้องเรี ยนอาจจัดเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ
7 - 8 คน จานวน 5 กลุ่ม เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนรู้จกั และเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม
(จานวนกลุ่มอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม)
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ในการเรียนด้ วยชุดการสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อ่านคาชี้แจงและคาแนะนาสาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดการสอน
นักเรี ยนรับแบบบันทึกกิจกรรมประจาชุดการสอน คนละ 1 ชุดที่ครู ผสู้ อน
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรี ยน
นักเรี ยนศึกษาชุดการสอนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบัตรคาสัง่
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อดูความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากทากิจกรรม
การเรี ยนการสอนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
6. แจ้งคะแนนที่ทาได้จากบัตรกิจกรรม / แบบทดสอบหลังเรี ยน ให้เลขากลุ่มบันทึก
ลงในแบบบันทึกคะแนน
7. หลังจากทากิจกรรมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้นกั เรี ยนเก็บสื่อการเรี ยนการสอนใส่ซองให้เรี ยบร้อย
8. ในการทากิจกรรมตามชุดการสอน ขอให้นกั เรี ยนทาด้วยความตั้งใจ ให้ความ ร่ วมมือ
และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด โดยไม่ดูเฉลยก่อนทาบัตรกิจกรรมและแบบทดสอบ
9. หากนักเรี ยนเรี ยนไม่ทนั หรื อเรี ยนยังไม่เข้าใจให้รับชุดการสอนไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยน
เพื่อให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
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ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่ น
วิชาฟิ สิ กส์ เพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

อ่านคาแนะนา

ทดสอบก่อนเรียน

บัตรเนือ้ หา

บัตรคาถาม

แบบฝึ กหัด

ทดสอบหลังเรียน
ผ่านเกณฑ์

ศึกษาชุดต่อไป

ไม่ผ่านเกณฑ์

