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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
=o

หน่วยที่ 1
ชนิดของวัสดุ

จัดทาโดย
วสรร เมืองเหนือ

2

คาชีแ้ จง

แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐาน เรื่ อง วัสดุรอบตัว
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 เป็ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ผ้ เู ขียน ได้ วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผ้ เู รี ยน ศึกษาสภาพปั ญหาของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา ปี ที่ 3 ตามสภาพจริง เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลจัดทาและเพื่อยัง
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐาน ซึง่ เป็ นทักษะที่
สาคัญจาเป็ นในสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็ นพื ้นฐานการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับที่สงู ขึ ้น ซึง่ แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐาน เรื่ อง วัสดุ
รอบตัว มีทงหมด
ั้
5 หน่วย โดยจัดทาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทงหมด
ั้
8 แผน มี
จานวนชัว่ โมงทังหมด
้
15 ชัว่ โมง แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
สาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
สาระการเรี ยนรู้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
การวัดผลและประเมินผล สื่อการเรี ยนการสอน รวมทังใบความรู
้
้ แบบฝึ กทักษะ
แบบทดสอบย่อยแต่ละหน่วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีเกณฑ์การ
ให้ คะแนน ที่ละเอียด ชัดเจน

วสรร เมืองเหนือ
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หน้ า
คาชีแ้ จง

ก

ผังความคิด เรื่ อง วัสดุรอบตัว

ข

หน่ วยที่ 1 ชนิดของวัสดุ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐานที่ฝึก
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยน
แบบทดสอบย่อยหน่วยที่ 1

1
2
3
8
15
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สมบัติของวัสดุ
ชนิดของวัสดุ

การประดิษฐ์ ของเล่น
จากวัสดุ

การเปลีย่ นแปลงวัสดุ

ประโยชน์ และ
อันตรายจากการ
เปลีย่ นแปลงของวัสดุ
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แบบฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ พืน้ ฐาน
เรื่อง วัสดุรอบตัว
หน่ วยที่
1

เรื่อง

แผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่
1

ชนิดของวัสดุ
2

2

สมบัติของวัสดุ

3

3

การ
เปลี่ยนแปลง
วัสดุ

4

5

ทักษะทีฝ่ ึ ก
1) การสังเกต
2) การจาแนกประเภท
3) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
1) การสังเกต
2) การวัด
3) การพยากรณ์
4) คานวณ
5) 5) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
1) การสังเกต
2) การจาแนก
3) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
4) การพยากรณ์
1) การสังเกต
2) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
3) การพยากรณ์
1) การพยากรณ์
2) การจาแนก
3) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล

เวลา
(ชั่วโมง)
2

2

2

2

1
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หน่ วยที่

เรื่อง

4

ประโยชน์และ
อันตราย
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ของวัสดุ

5

แผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่
6

ทักษะทีฝ่ ึ ก
1) การสังเกต
2) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
3) การจัดกระทาและ
สื่ อความหมายข้อมูล

เวลา
(ชั่วโมง)
2

7

1)
2)
3)
4)
5)

การสังเกต
การวัด
การพยากรณ์
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและเสปสกับเวลา

2

8

1) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
2) การจัดกระทาและสื่ อ
ความหมายข้อมูล

2

การประดิษฐ์
ของเล่น
จากวัสดุ

รวมทั้งสิ้ น

15

7

หน่ วยที่ 1

8

ชนิดของวัสดุ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้นั พืน้ ฐานที่ฝึก
1) การสังเกต
2) การจาแนกประเภท
3) การลงความคิดเห็นจากข้ อมูล
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เรื่อง วัสดุรอบตัว
หน่ วยที่ 1 ชนิดของวัสดุ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 15 ชั่วโมง
เวลา
2 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
วัสดุต่างๆ ที่พบในชีวติ ประจาวันมีสมบัติแตกต่างกัน ดังนั้น การนาวัสดุมาใช้งานจึงต้อง
คานึงถึงสมบัติและความเหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิดของเล่นของใช้ต่างๆ ทามาจากวัสดุธรรมชาติ
และวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึน เพื่อให้มีคุณภาพบางอย่างทดแทนที่วสั ดุธรรมชาติไม่มี วัสดุที่จะ
นามาใช้ทาของเล่นของใช้จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความต้องการของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั ที่ ว 3.1 ป 3/ 1 จาแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็ นส่ วนประกอบของเล่นของใช้
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
จาแนกชนิดของวัสดุที่เป็ นส่ วนประกอบของของเล่น ของใช้ได้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. สามารถจาแนกชนิดของวัสดุที่เป็ นส่ วนประกอบของของเล่น ของใช้ได้
2. สามารถจาแนกของเล่นของใช้ที่ทาจากวัสดุธรรมชาติกบั วัสดุที่ดดั แปลงได้อย่างถูกต้อง
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้นั พืน้ ฐานทีฝ่ ึ ก
1) การสังเกต
2) การจาแนกประเภท
3) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
สาระการเรี ยนรู้
สิ่ งของที่เราพบเห็นในชี วติ ประจาวันบางสิ่ งทาจากวัสดุเพียงชนิดเดียว แต่งมีสิ่งของ
บางอย่างประกอบขึ้นมาจากส่ วนประกอบหลายส่ วน จึงทาจากวัสดุหลายชนิด เพื่อประโยชน์ใน
การใช้งานที่แตกต่างกัน วัสดุที่มีอยูท่ วั่ ไป มีท้ งั วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ดินเหนียว
และมีสิ่งของบางชนิดที่ผลิตจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการเพื่อเปลี่ยนแปลงก่อน
ใช้ประโยชน์ ซึ่งก็คือวัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก โลหะ แก้ว ยาง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1) ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับของใช้ของเล่นในชี วติ ประจาวัน ที่นกั เรี ยนพบ
โดยทัว่ ไป ทั้งในห้องเรี ยน บ้าน เป็ นต้น
2) นักเรี ยนบอกชื่อสิ่ งของ ของเล่น ในห้องเรี ยน พร้อมกับนาสิ่ งของชิ้นนั้นมาให้เพื่อนๆ
ในห้องเรี ยนดู ครู เขียนชื่อสิ่ งของนั้น บนกระดาน
ขั้นสอน
1) ทดสอบก่อนเรี ยน
2) ครู นาสิ่ งของ เช่น กรรไกร ไม้บรรทัด ค้อน ดินสอ ยางลบ ไม้กวาด
กระเป๋ านักเรี ยน ที่จดั เตรี ยมไว้ ให้นกั เรี ยนดู และให้บอกลักษณะของสิ่ งของโดยครู
ใช้คาถามต่อไปนี้ (ฝึ กทักษะการสังเกต และทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล)
- สิ่ งของที่นกั เรี ยนเห็นมีชื่อเรี ยกว่าอะไร
- สิ่ งของที่นกั เรี ยนเห็นทาจากวัสดุอะไรบ้าง
3) ครู สนทนากับนักเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามเกี่ยวกับวัสดุที่เป็ น
ส่ วนประกอบของสิ่ งของต่างๆ
4) นักเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะที่ 1 สังเกตดีๆ กับของใช้รอบตัวเรา (ฝึ กทักษะการสังเกต
และทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล )
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-

(ชั่วโมงที่ 2)
5) ครู สนทนากับนักเรี ยน นาวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์มาให้นกั เรี ยนดูและ
สังเกตว่ามีรูปร่ างลักษณะอย่างไร และอธิ บายวัสดุที่เป็ นส่ วนประกอบของสิ่ งของ
ซึ่ งสิ่ งของรอบตัวเราล้วนทาขึ้นจากวัสดุ ชนิดต่างๆ วัสดุเหล่านี้แบ่งเป็ น 2 ประเภท
คือ
วัสดุธรรมชาตินาไปทาสิ่ งของเครื่ องใช้ เช่น ไม้ ทาเป็ นด้ามฆ้อน โต๊ะ เก้าอี้
วัสดุสังเคราะห์ นาไปทาสิ่ งของเครื่ องใช้ เช่น กระดาษ ทาเป็ นสมุด หนังสื อ ผ้า
นาไปทาเป็ นหมวก เสื้ อผ้า เป็ นต้น
6) นักเรี ยนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่ อง ประเภทของวัสดุ
7) ครู ยกตัวอย่างสิ่ งวัสดุรอบตัวเรา เช่น ขวดพลาสติก ครู ใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ตอบคาถามและเพื่อให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
ขวดพลาสติก จัดเป็ นวัสดุธรรมชาติหรื อวัสดุสังเคราะห์ ?
- บานประตู จัดเป็ นวัสดุธรรมชาติหรื อวัสดุสังเคราะห์?
8) นักเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะที่ 2 จาแนกแยกประเภท (ฝึ กทักษะการสังเกต
ทักษะการจาแนกประเภท )
ขั้นสรุ ป
ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปเรื่ อง
ชนิดของวัสดุ
สิ่ งของที่เราพบเห็นใน
ชีวติ ประจาวันบางสิ่ งทาจากวัสดุเพียงชนิดเดียว แต่งมีสิ่งของบางอย่างประกอบขึ้นมา
จากส่ วนประกอบหลายส่ วน จึงทาจากวัสดุหลายชนิด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่
แตกต่างกัน วัสดุที่มีอยูท่ วั่ ไป มีท้ งั วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ดินเหนียว
และมีสิ่งของบางชนิดที่ผลิตจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงก่อนใช้ประโยชน์ ซึ่ งก็คือวัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ ผ้า พลาสติก
โลหะ แก้ว ยาง
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การวัดผลและประเมินผล
สิ่ งทีต่ ้ องการวัด

วิธีวดั /ประเมินผล

1. สามารถจาแนก 1.ตรวจแบบฝึ ก
ชนิดของวัสดุที่เป็ น ทักษะที่ 1.1
ส่ วนประกอบของ
ของเล่น ของใช้ได้
2. สามารถจาแนก 2.ตรวจแบบฝึ ก
ของเล่นของใช้ที่ทา ทักษะที่ 1.2
จากวัสดุธรรมชาติ
กับวัสดุที่ดดั แปลง
ได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจ
แบบทดสอบย่อย
หน่วยที่ 1
4. การสังเกต
พฤติกรรมทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ นั
พื้นฐาน

เครื่องมือวัด/
เกณฑ์ การผ่าน
ประเมินผล
1.แบบฝึ กทักษะที่ 1.1 1. ทากิจกรรมแบบฝึ กทักษะ
ที่ 1.1 ทาถูกต้องตั้งแต่ 8
ข้อขึ้นไป
2.แบบฝึ กทักษะ
ที่ 1.2

3. แบบทดสอบย่อย 3. ทาแบบทดสอบย่อย
หน่วยที่ 1
ได้ 8 คะแนนขึ้นไป
4.แบบประเมินทักษะ 4. ได้คะแนนร้อยละ 75
กระบวนการทาง
หรื อได้คะแนนตั้งแต่ 9
วิทยาศาสตร์
คะแนนขึ้นไป
ขั้นพื้นฐาน

สื่ อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. ทากิจกรรมแบบฝึ กทักษะ
ที่ 1.2 ทาถูกต้องตั้งแต่ 4
ขึ้นไป

ภาพ
แบบฝึ กทักษะที่ 1.1
แบบฝึ กทักษะที่ 1.2
ใบความรู้ที่ 1.1
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
แบบทดสอบย่อยหน่วยที่ 1 เรื่ อง ชนิดของวัสดุ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน
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ภาคผนวก
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แบบวัดผลสั มฤทธิ์ก่อนเรียน
เรื่อง วัสดุรอบตัว
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้อง แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน เกณฑ์ผา่ น 15 คะแนนขึ้นไป)
1. ของเล่นชนิดใดมีส่วนประกอบของ
วัสดุหลายประเภท
ก. ตุ๊กตาหมีขนปุย
ข. เกมเศรษฐี
ค. รถบังคับวิทยุ
ง. ตัวต่อพลาสติก
2. ไหม เป็ นวัสดุที่ได้จากเส้นใยข้อใด
ก. พืช
ข. สัตว์
ค. แร่ ธาตุ
ง. พลาสติก
3. ผ้าม่านที่ใช้ก้ นั ในห้องน้ า นิยมทาจาก
วัสดุในข้อใด
ก. ผ้า
ข. ยาง
ค. กระดาษ
ง. พลาสติก

4. ผ้าฝ้ าย เป็ นวัสดุที่ได้จากข้อใด
ก. พืช
ข. สัตว์
ค. แร่ ธาตุ
ง. พลาสติก
5. ข้อใดเป็ นสมบัติเฉพาะของแก้ว
ที่วสั ดุอื่นไม่มี
ก. มีความแข็ง
ข. มีความโปร่ งใส
ค. ไม่นาไฟฟ้ า
ง. ทนความร้อน
6. วัสดุใดที่สามารถนามาดัดเป็ น
รู ปดอกไม้ได้
ก. ลวดกามะหยี่
ข. กระดาษลอกลาย
ค. พลาสติก
ง. ไม้
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7. วัสดุชนิดใดเหมาะสาหรับงานปั้น
ก. ดินน้ ามัน
ข. เทียนไข
ค. ดินทราย
ง. น้ าแข็ง
8. วัสดุในข้อใด ดูดซับน้ าได้ดีที่สุด
ก. เศษผ้า
ข. กระดาษ
ค. ฟองน้ า
ง. แผ่นหนัง
9.
เมื่อเราบีบแผ่นกระดาษ จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. ไม่เปลี่ยนแปลง
ข. เกิดรอยยับ
ค. ฉีกขาด
ง. แตกหัก
10. การใช้มือกด 2 ด้าน ของวัสดุ
เป็ นการออกแรงในลักษณะใด
ก. บีบ
ข. บิด
ค. ตัด
ง. ดึง

11. เก้าอี้ในข้อใดจะเกิดการยุบตัว
ขณะที่เรานัง่ ลงไป
ก. เก้าอี้ไม้
ข. เก้าอี้พลาสติก
ค. เก้าอี้หิน
ง. เก้าอี้โซฟา (บุนวม)
12. วัสดุในข้อใดมีความเหนียวสามารถ
นามาตีให้เป็ นแผ่นได้
ก. กระดาษ
ข. แก้ว
ค. ไม้
ง. โลหะ
13. วัสดุในข้อใดเมื่อแตกหักแล้ว
อาจทาให้เกิดอันตรายมากที่สุด
ก. ไม้
ข. กระเบื้อง
ค. พลาสติก
ง. แก้ว
14. บุคคลในข้อใดเลือกใช้วสั ดุ
ไม่เหมาะสม
ก. บีใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์กนั ฝน
ข. ต่ายกางร่ มเมื่อฝนตก
ค. นุชสวมเสื้ อพลาสติกกันฝน
ง. หญิงใช้ใบตองบังศรี ษะกันฝน
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15. ใครเลือกใช้ภาชนะได้ถูกต้อง
และปลอดภัยต่อร่ างกายมากที่สุด
ก. นีนาชามพลาสติกใส่ แกงส้ม
ข. บอยนาชามอะลูมิเนียมใส่ ตม้ จืด
ร้อนๆ
ค. บีนาถ้วยกระเบื้องใส่ น้ าส้มสายชู
ง. หญิงนาจานพลาสติกใส่ ผดั
ร้อนๆ
16. เก้าอี้โลหะถ้าปล่อยให้เปี ยกฝน
บ่อยๆ จะเกิดอะไรขึ้น
ก. โค้งงอ
ข. เกิดสนิม
ค. ไม่เปลี่ยนแปลง
ง. เปลี่ยนรู ปร่ าง
17. ในการประดิษฐ์ของเล่น
ควรคานึงถึงสิ่ งใดเป็ นสาคัญ
ก. ความสะอาด
ข. ความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้
ค. วิธีการเล่น
ง. ความสวยงาม

18. ในการประดิษฐ์ไก่กระต๊าก เสี ยงที่
เกิดขึ้นอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างไร
ก. เสี ยงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของเชือกที่ถูกขัดถู
ข. เสี ยงเกิดจากแก้วมีความก้อง
กังวาน
ค. เสี ยงเกิดจากน้ าที่สัมผัสกับเชือก
ง. เสี ยงเกิดจากการเคาะแก้ว
19. ขวดผิวปากมีหลักการทางาน
เช่นเดียวกับเครื่ องดนตรี ชนิดใด
ก. ซอ
ข. ฉิ่ง
ค. ขลุ่ย
ง. กลอง
20. หากไม่มีไม้ลูกชิ้นในการประดิษฐ์
ตุ๊กตาชักกระตุกจะใช้วสั ดุใดทดแทน
ก. ไม้บรรทัด
ข. หนังยาง
ค. ตะเกียบ
ง. เชือก
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แบบฝึ กทักษะที่ 1.1
สั งเกตดีๆ กับของใช้ ในชีวติ ประจาวัน
ชื่อ......................................................................ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 / ..... เลขที.่ .........
(ฝึ กทักษะการสั งเกต และการลงความคิดเห็นจากข้ อมูล)

คาชี้แจง
สังเกตจากภาพทีก่ าหนดให้ แล้วระบุว่าสิ่ งของชิ้นนั้นทาจากวัสดุอะไรบ้ าง กีช่ นิด
สิ่ งของ

ทาจาก

ชนิดของวัสดุทใี่ ช้

เหล็กและพลาสติก

2

ตัวอย่ าง

………………………………… …………………..
………………………………… ……………………

………………………………… …………………..
………………………………… ……………………
………………………………… …………………..
………………………………… ……………………
………………………………… …………………..
………………………………… ……………………
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แบบฝึ กทักษะที่ 1.2
จาแนกแยกประเภท
ชื่อ.................................................................ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 / ..... เลขที.่ .........
(ฝึ กทักษะการสั งเกต และทักษะการจาแนกประเภท )

คาชี้แจง
จาแนกประเภทของวัสดุ โดยทาเครื่องหมายถูก  ให้ ถูกต้ อง
สิ่ งของเครื่องใช้
ตัวอย่ าง
ไม้ จมิ้ ฟัน
เสื้อ

โต๊ ะไม้
กระป๋ องโค้ ก
ตุ๊กตาดินเหนียว
กระดาษ

วัสดุธรรมชาติ


วัสดุสังเคราะห์
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ใบความรู้ ที่ 1.1
ประเภทของวัสดุ
ในชีวติ ประจาวันคนเราต้ องเกีย่ วข้ องกับวัสดุอยู่ตลอดเวลา วัตถุหรือสิ่ งของ
รอบตัวเราล้วนทาขึน้ จากวัสดุ ทั้งทีเ่ ป็ นวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์
พีย่ รี าฟขอแนะนาวัสดุธรรมชาติ...
วัสดุธรรมชาติเป็ นวัสดุทไี่ ด้ จากธรรมชาติแล้วสามารถนามาใช้ งานได้ โดยตรง เช่ น
1) ไม้ เป็ นวัสดุทเี่ ราได้ จากธรรมชาติ คือ ต้ นไม้ นิยมนามาใช้ เป็ นวัสดุก่อสร้ าง
บ้ านเรือน ทาสิ่ งของเครื่องใช้ และของเล่นต่ างๆ เช่ น ลังใส่ ของ ชุดไม้ บล็อก เป็ นต้ น
2) ดินเหนียว เป็ นวัสดุทเี่ ราได้ จากธรรมชาติ คือ ดินเหนียว นิยมนามาทาเป็ น
ของเล่น หรือสิ่ งของตกแต่ งบ้ าน เช่ น ตุ๊กตาดินเหนียว
พีเ่ สื อขอแนะนาบ้ างนะ...วัสดุสังเคราะห์
วัสดุสังเคราะห์ เป็ นการนาวัสดุทไี่ ด้ จากธรรมชาติมาเปลีย่ นแปลงก่อนแล้วจึง
นามาใช้ ประโยชน์ เช่ น
1) กระดาษ เป็ นวัสดุทที่ ามาจากไม้ แล้วนาไปผ่านกระบวนการ
2) ผ้ า เป็ นวัสดุทที่ าจากฝ้ าย ตัวไหม แล้วแต่ ชนิดของผ้ า นาเข้ ากระบวนการ
ย้ อมสี แล้วทอเป็ นผืนผ้ า
3) พลาสติก ได้ จากการนานา้ มันดิบและแก๊สธรรมชาติมาผ่ านกระบวนการ
หลายขั้นตอน จนได้ พลาสติกชนิดต่ างๆ
4) โลหะ ได้ จากแร่ ธาตุทนี่ าไปถลุง แล้วได้ โลหะหลายชนิด เช่ น เหล็ก
5) แก้ว ได้ จากทรายผ่ านกระบวนการเผารวมกับโซดาแอซ
6) ยาง ได้ จากนา้ ยางจากต้ นยางพารา แล้วผ่ านกระบวนการรีดเป็ นแผ่ น
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แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้นั พืน้ ฐาน
ชื่อ.....................................................................เลขที่.......................กลุ่มที่.........
คาชี้แจง ให้ผปู้ ระเมินเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ
ที่
1
2
3

ทักษะทีป่ ระเมิน
การสังเกต
การจาแนก
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
รวมคะแนน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 75 เท่ากับ 7 คะแนน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคะแนน 1 หมายถึง พอใช้
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ดี
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดีมาก

ระดับคะแนน
1
2
3
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แบบทดสอบย่ อย
หน่ วยที่ 1

เรื่อง ชนิดของวัสดุ

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้อง แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน เกณฑ์ผา่ น 8 คะแนนขึ้นไป)
1. สิ่ งของในข้อใดทาจากวัสดุเพียงอย่างเดียว
ก. ดินสอ
ข. ยางลบ
2. สิ่ งของในข้อใดทาจากโลหะ
ก. ยางลบ
ข. ลูกบอล
3. กระดาษเป็ นวัสดุที่ทาจากสิ่ งใด
ก. ดิน
ข. แร่ ธาตุ
4. สิ่ งของในข้อใดทาจากยาง
ก. ลูกโป่ ง
ข. เสื้ อนักเรี ยน

ค. ปากกา

ง. พัดลม

ค. หลอดไฟ

ง. ช้อน

ค. สัตว์

ง. พืช

ค. กระดาน

ง. แก้วน้ า

จากภาพ ทาจากวัสดุกี่ชนิด อะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด โลหะ ยาง
ข. 2 ชนิด ไม้ โลหะ
ค. 3 ชนิด โลหะ กระดาษ ยาง
ง. 3 ชนิด ไม้ โลหะ ยาง
6. ข้อใดเป็ นวัสดุธรรมชาติท้ งั หมด
ก. ยาง ไม้ ข. ยาง ลวด ค. พลาสติก แก้ว ง. ลวด กระดาษ
7. วัสดุธรรมชาติในข้อใด ต้องนาไปถลุงก่อนนามาผลิตสิ่ งของ
ก. พลาสติก
ข. แก้ว
ค. โลหะ
ง. ยาง
8. วัสดุชนิดใดที่สังเคราะห์จากน้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ
ก. พลาสติก
ข. แก้ว
ค. ยาง
ง. โลหะ
9. สิ่ งของในข้อใดได้จากทรายผ่านกระบวนการเผารวมกับโซดาแอซ
ก. โลหะ
ข. แก้ว
ค. เยือ่ ไม้
ง. ยาง
10. กระถางดินเผา ทาขึ้นจากวัสดุชนิดใด
ก. โลหะ
ข. กระดาษ
ค. ดินเหนียว
ง. แก้ว
5.
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เฉลย
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แบบวัดผลสั มฤทธิ์ก่อนเรียน
เรื่อง วัสดุรอบตัว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ค
ข
ง
ก
ข
ก
ก
ค
ข
ก
ง
ง
ง
ก
ค
ข
ข
ก
ค
ค
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แบบฝึ กทักษะที่ 1.1
สั งเกตดีๆ กับของใช้ ในชีวติ ประจาวัน
สิ่ งของ

ทาจาก

ชนิดของวัสดุทใี่ ช้

เหล็กและพลาสติก

2

เหล็กและพลาสติก

2

ขนนกและไม้

2

ผ้ า

1

กระดาษ

1

ตัวอย่ าง

25

แบบฝึ กทักษะที่ 1.2
จาแนกแยกประเภท
สิ่ งของเครื่องใช้
ตัวอย่ าง
ไม้ จมิ้ ฟัน

วัสดุธรรมชาติ




เสื้อ

โต๊ ะไม้





กระป๋ องโค้ ก

ตุ๊กตาดินเหนียว

กระดาษ

วัสดุสังเคราะห์
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แบบทดสอบย่ อย

หน่ วยที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข
ง
ง
ก
ง
ก
ค
ก
ข
ค

เรื่อง ชนิดของวัสดุ

