
กิจกรรมที่ 6 
การสะท้อนความคิด                      

และฝึกปฏบิัติการสอน



ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่าน
ในการกลับไปเป็น “เด็กประถม” อีกครั้ง
                        ในการท ากิจกรรมต่อไปนี้

เด็กๆพร้อม
ไหมครับ !



กิจกรรมเร่ือง “มุ่งสู่โลก”



มาชมคลิปข่าวนี้กันก่อนดีกว่า !!!
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• นักเรียนคิดว่าเรื่องน้ีเป็นแค่เรื่อง  
   สมมติหรือสามารถเกิดขึ้นได้จริง

• นักเรียนเคยพบเจอปรากฏการณ์
   นีม้าก่อนหรือไม่
• นักดาราศาสตร์ เรียกหินขนาด  
   มหมึาที่พุ่งด้วยความเร็วใน
   อวกาศว่าอะไร

• สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ“อุกกาบาต” มีอะไรบ้าง 



อุกกาบาตมาจากไหน ?
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ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ เราเรยีก                      
ดาวเคราะห์น้อย ที่อยู่ระหว่าง ดาวอังคารกับดาวพฤหัสว่า                              
แถบดาวเคราะห์น้อย (asteroid belt) โดยแสดงให้เห็นเป็นแถบ                 
จุดสีขาว (ดังภาพ)  
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แล้วดาวเคราะห์น้อย
เหมือนกับดาวตก
หรือเปล่าครับ

อุกกาบาตเป็นดาวขนาดเล็ก
ใช่หรือเปล่าครับ

ดาวหางก็เป็นดาวตกเหมือนกันใช่ไหมคะ



ดาวเคราะห์น้อย เป็นดาวขนาดเล็กที่ประกอบด้วยหินและโลหะที่
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์น้อยคล้ายกับดาวหางแต่ไม่แสดง
แสงโคมา (เส้นรอบนอกที่ไม่ชัดเจนและหาง) แบบดาวหาง
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เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน 
เรามีค านิยามที่ถูกต้องของ
เทหวัตถุท้องฟ้าแต่ละค ามา
ให้ดูครับ

ดาวหาง เป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เมื่อมันเข้าใกล้ดวง
อาทิตย์จะเห็นแสงโคมาในช่วงที่ตามองเห็น ซ่ึงเกิดจากรังสีคอสมิกของ
ดวงอาทิตย์ (เห็นเส้นรอบนอกหรือบรรยากาศรอบตัวมันที่ไม่ชัดเจน
เนื่องจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์) และบางครั้งอาจจะมีหางด้วย
.

อุกกาบาต เป็นหินหรือเศษวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยจกัรวาล อาจเป็น
ฝุ่นขนาดเลก็จนถึงขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง 10 เมตร (ถ้ามขีนาดใหญ่
กว่านี้จะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อย)

อุกกาบาตที่ถกูเผาไหม้ขณะวิ่งผ่านชั้นบรรยากาศของโลก เรียกว่า
ผีพุ่งไต้ ถ้าพวกคุณเคยมองท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วเห็นแสงพุ่งลงมา
หรือดาวตก นัน่คือ ผีพุ่งไต้

อุกกาบาตที่สามารถพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศลงมาได้ และตกลงสู่ผิวโลก 
รู้จักกันในชือ่ สะเก็ดดาว



ถ้าอุกกาบาตพุ่งชนโลกจะเกิดผลอย่างไรต่อพื้นโลก ?
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กรุงเทพมหานคร

พัทยา

อุกกาบาตที่มีอยู่อวกาศอาจมมีากหลายล้านลูก ซ่ึงโดย
ส่วนมากมนัไม่เข้ามาใกล้โลก และที่เข้าใกล้โลกนัน้มักมี
ขนาดเล็ก แต่หลุมอกุกาบาตบางลูกอาจมีเสน้ผ่านศูนย์กลาง
ใหญ่ 100 กิโลเมตร ถ้าอุกกาบาตนี้ตกใส่กรุงเทพฯ ขอบอีก
ด้านของมนัจะไปถึงพัทยาเลยทีเดียว!
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จากภาพเราจะเห็นว่าเมื่อดาวถูกอุกกาบาตชนจะเป็นอย่างไร ซ่ึงเราสามารถเห็นตัวอย่าง
จากการมองดูที่พ้ืนผิวของดวงจนัทร์ โดยหลุมพวกนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการกระแทกของ
อุกกาบาต และหลมุขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ มีชื่อว่า พลาโต ซ่ึงมีความกว้างกว่า 
100 กิโลเมตร!



-ถ้ามีอุกกาบาตพุ่งชนโลก
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อขนาด
ของหลุมอุกกาบาตบนพ้ืนโลก 

ให้แต่ละกลุ่มเขียนปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ขนาดของหลุมอุกกาบาต ลงในบัตรค าที่แจกให้

แล้วน ามาติดบนกระดาน



ให้แต่ละกลุ่มเลือกปัจจัย
ที่ต้องการศึกษา อย่างน้อย 1 ปัจจัย

ออกแบบการทดลองจากวัสดุ อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ ดังนี้
1. ทราย
2. แป้งมัน
3. ลูกปิงปอง 1 ลูก
4. ลูกแก้ว 2 ลูก
5. ไม้บรรทัด
6. สายวัด

7. กล่องกระดาษ
8. กระดาษหนังสือพิมพ์
9. ขาตั้ง



ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยเขียนค าอธิบาย            
ลงในใบงานต่อไปนี้

กิจกรรมท่ี 6.1
กิจกรรมเร่ือง “มุ่งสู่โลก”

• อะไรที่ท่านพยายามจะค้นหา (จุดมุ่งหมาย) ? 

• ในการทดลอง สิ่งใดที่ท่านสามารถเปลี่ยนได้ (ตัวแปร) ?
• ท่านจะเปลี่ยนปัจจัยใดในการทดลอง (ตัวแปรอิสระ) ? 
• ท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเม่ือเปลี่ยนตัวแปร? เพราะอะไร (สมมติฐาน) 
• ท่านจะคงปัจจัยใดไว้ทุกการทดลอง (ตัวแปรควบคุม)? 
• ท่านจะควบคุมตัวแปรเหล่านั้นทุกครั้งได้อย่างไร? 



ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยเขียนค าอธิบาย            
ลงในใบงานต่อไปนี้

กิจกรรมท่ี 6.1
กิจกรรมเร่ือง “มุ่งสู่โลก”

• อะไรที่ท่านจะวัดค่า (ตัวแปรตาม)?
• ท่านจะวัดค่าได้อย่างไร? 
• ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือ? 
• เขียนแผนการท าการทดลอง
• บันทึกผลการทดลอง

• น าเสนอผลการทดลอง



กิจกรรมท่ี 6.1
กิจกรรมเร่ือง “มุ่งสู่โลก”

  

• อภิปรายผลการทดลอง
รูปแบบอะไรที่ท่านสังเกตได้จากผลการทดลอง? 
ข้อสรุปใดที่ท่านได้จากการทดลอง? 
ผลการทดลองที่ได้เป็นไปตามท่ีท่านคาดไว้หรือไม?่ เพราะอะไร? 
ผลการทดลองของท่านน่าเชื่อถือหรือไม?่ จงอธิบายค าตอบของท่าน
มีผลการทดลองที่ท่านไม่ได้คาดไว้หรือไม่? ถ้ามี เกิดขึ้นได้อย่างไร? 
อะไรที่จะช่วยพัฒนาการทดลองของท่าน?  
การทดลองอะไรที่ท่านสามารถท าเพิ่มได?้  



แต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลโดยเขียนในกระดาษฟลิบชาร์ต
และส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ

ผลการทดลองของนักเรียน
สอดคลอ้งกับข้อสรุปของเพื่อนหรือไม่



ถ้าหากมีอุกกาบาตพุ่งมายังโลก               
อีกครั้ง เราจะสามารถท าอะไรได้บ้าง
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นักเรียนได้รับภารกิจให้จัดนิทรรศการเรื่อง 
อุกกาบาต ในงานวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและวาง
แผนการจัดนิทรรศการ โดยจัดเตรียมสิ่งที่                   
จะใช้ประกอบในการจัดนิทรรศการ เพื่อให้                      
ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการของเรา มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ อุกกาบาต นักเรียนจะท าอะไร 
อย่างไรบ้าง 



ขอขอบคุณนักเรียน (คุณครู) ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี



สะท้อนคิดจากการท ากิจกรรม

• กิจกรรมนี้ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์หรือไม่
ถ้าเป็น เป็นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับใด



ลักษณะของการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
ประเด็นค าถามเชงิ

วิทยาศาสตร์

นักเรียนวางแผนการ
ส ารวจตรวจสอบด้วย

ข้อมูลที่มีอยู่

นักเรียนส ารวจตรวจสอบหา
หลักฐานเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนสร้างค าอธิบายจาก
หลักฐานในการส ารวจตรวจสอบ

เพื่อตอบค าถามที่เกดิขึ้น

นักเรียนประเมินค าอธิบายไปสู่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนสื่อสารและ
พร้อมแสดงหลักฐานที่
สนับสนุนค าอธิบาย



ร่วมกันพิจารณาว่ากิจกรรมนี้ เป็นการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้















สะท้อนคิดจากการท ากิจกรรม
• คุณครูสร้างความสนใจแก่นักเรียนได้อย่างไร
• คุณครูดึงความรู้เดิมของนักเรียนอย่างไร
• นักเรียนส ารวจและเริ่มต้นพัฒนาความคิดเกี่ยวกับแนวคิดทาง

วิทยาวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญได้อย่างไร 
• นักเรียนและครูจะอธิบายความคิดของเขาได้อย่างไร
• นักเรียนจะขยายความคิดได้อย่างไร
• นักเรียนจะประเมินผลความเข้าใจของตัวเองได้อย่างไร
• ครูจะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้แบบสืบเสาะได้อย่างไร



• แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญและทักษะที่นักเรียนได้รับ             
การพัฒนาในกิจกรรมนี้คืออะไร

สะท้อนคิดจากการท ากิจกรรม



ทบทวนเกี่ยวกบั
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์



8. ทักษะการพยากรณ์ ( Predicting )

1. ทักษะการสังเกต ( Observing)
2. ทักษะการวัด ( Measuring )
3. ทักษะการจ าแนกหรือทักษะการจัดประเภทส่ิงของ ( Classifying )
4. ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา

( Using Space/Relationship )
5. ทักษะการค านวณและการใช้จ านวน ( Using Numbers )

6. ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล ( Communicating)

7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ( Inferring )



12. ทักษะการทดลอง ( Experimenting )

9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน ( Formulating Hypothesis )

11. ทักษะการควบคุมตัวแปร ( Controlling Variables )

13. ทักษะการตีความ ( Interpreting data )

10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition)

ในการท ากิจกรรมน้ีต้องใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดบ้าง



ค าช้ีแจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปนี้ว่าเป็นการ 
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ระดับใด โดยให้ท าเครื่องหมาย                         
ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับของ                   
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์               
ที่ถูกต้อง

ใบกิจกรรมที่ 6.2
ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์



ตาราง ระดับของการจดัการเรียนการสอน
ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ของ สสวท.



สถานการณ์ท่ี 1

กิจกรรมอุณหภูมิมีผลอยา่งไรต่ออัตราเร็วของโมเลกุล 
นักเรียนได้รับภาชนะใส 2 ใบ สีผสมอาหาร หลอดหยด 
น้ าอุ่น น้ าเย็น ให้นักเรียนหยดสีผสมอาหารลงในภาชนะ
บรรจุน้ าอุ่น และภาชนะบรรจุน้ าเย็น จากนั้นให้นักเรียน
บันทึกผลการสังเกต และระยะเวลาที่ใช้ในการกระจาย
ของสีในภาชนะแต่ละใบ แล้วให้นักเรียนลองอธิบายว่า

เหตุใดสีจึงกระจายแตกต่างกัน

Guided Inquiry



สถานการณ์ท่ี 2

นักเรียนได้แจกไข่ต้ม และวัสดุอื่นๆ จากนั้นให้นักเรียน
สร้างอุปกรณ์ป้องกันไข่ไม่ให้ร้าว เมื่อปล่อยไข่

จากความสูงระดับต่างๆ

Guided Inquiry



สถานการณ์ท่ี 3

ให้นักเรียนสร้างจรวด ให้เคลื่อนที่ได้ตามระยะทาง                                 
ที่ก าหนดแต่ไม่ได้เตรียมวสัดุให้และไม่ได้บอกวธิีการ

Open Inquiry



สถานการณ์ท่ี 4

ครูแจกใบงานที่ประกอบด้วยค าถาม 10 ข้อ แล้วให้
นักเรียนสืบค้นจากหนังสือเรียนเพ่ือตอบค าถามเมื่อหมด
คาบเรียนแล้ว ครูให้นักเรียนกลับไปสืบค้นข้อที่นักเรียน
ตอบไม่ได้ทางอินเตอร์เน็ตแล้วน าใบงานมาส่งสัปดาห์
หน้า ครูให้นักเรียนแลกใบงานกันตรวจแล้วบันทึก                     

เป็นคะแนนเก็บ

ไม่เป็น Inquiry



สถานการณ์ท่ี 5

ครูให้นักเรียนสังเกตเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ครูเตรียมมาผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ คอยปฏิบัติตามวิธีการในหนังสือเรียน
บันทึกผลการสังเกตด้วยการวาดภาพ แล้วสรุปความ

เหมือนและแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์                        
ด้วยแผนภาพเวนน์

Structured Inquiry



สถานการณ์ท่ี 6

ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องชั้นบรรยากาศ                       
แล้วท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นแผนภาพบนกระดาษ 

A4 ครูตรวจให้คะแนนแล้วน ามาติดแสดงบนป้ายนิเทศ

ไม่เป็น Inquiry



สถานการณ์ท่ี 7

ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความเป็นกรดเบสของ
สารละลายในชีวิตประจ าวันจากใบความรู้ จากนั้นให้
นักเรียนลงแข่งขันกันเล่นเกมที่ต้องระบุว่าสารใดเป็น

กรด สารใดเป็นเบส ซึ่งนักเรียนสนุกมาก และ              
ในท้ายที่สุดทุกคนสามารถระบุสารต่างๆ ตามใบความรู้

ว่าเป็นกรดหรือเบส ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Structured Inquiry



สถานการณ์ท่ี 8

ครูน าข้อมูลเกีย่วกับการใชพ้ลังงานมาให้นักเรียนดวู่า
เชื้อเพลิงฟอสซิลก าลงัจะหมดไป จากน้ันให้นักเรียนออกแบบ

กังหันที่มีประสิทธิภาพที่สดุจากวัสดุทีก่ าหนดให้ นักเรยีน                      
แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแนวคิดและทดสอบการหมนุของ
กังหันโดยให้ยกตุม้น้ าหนัก จากนั้นให้นักเรียนศึกษาการใช้
พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ จากหนังสือเรียน แลว้ตอบ

ค าถามเกี่ยวกับพลงังานทดแทนในใบงานเป็นการบ้าน

Guided Inquiry



สถานการณ์ท่ี 9

ครูให้นักเรียนตั้งค าถามและตรวจสอบค าตอบเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจ
ตรวจสอบปัจจัยที่แตกต่างกันตามความสนใจ เช่น 

อุณหภูมิ พื้นที่ผิว การคน จากนั้นแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การส ารวจตรวจสอบของกลุ่มตนเองในตอนท้ายครูน า

อภิปรายเพ่ือให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตอ่การ
ละลายได้อย่างครบถ้วน

Open Inquiry



สถานการณ์ท่ี 10

นักเรียนส ารวจตรวจสอบการแยกสารโดยการกรองด้วย
กระดาษกรอง และเซลโลเฟน ตามวิธีการที่ระบุในหนังสือ

เรียน น าเสนอที่ได้จากการกรองในแต่ละกรณี จากนั้น                        
ครูสรุปเกี่ยวกับของผสม คอลลอยด์และสารเนื้อเดียว

Structured Inquiry




