
 

 

  

ชุดที ่1 
ลกัษณะ องค์ประกอบ 

และสมบ ัตขิอง หิน 
โดย นางสาวยุพา  เสนาะวาท ี

ครู ช านาญการ 

โรงเรียนอนุบาลวดับางนางบุญ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 

 

 
ชุดที่ 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน ก 

ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู
ขั้นตอน (5E) เรื่องหิน และการเปล่ียนแปลงของโลก วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมปีท่ี 
6 เล่มนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และใช้ประกอบ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมี
เนื้อหาสาระสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ได้ออกแบบการน าเสนอเนื้อหารูปแบบท่ีมี
สีสันสวยงามตรงตามความสนใจของผู้เรียน สร้างและพัฒนาขึ้นตามหลักการทางวิชาการ
โดยมีผู้ท่ีมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าชี้แนะ ตรวจสอบความถูกต้อง จน
ท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการคิดของนักเรียน สามารถน าไปเรียนนอกเวลาหรือ
นอกสถานท่ีได้ ส่วนวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ ได้เสนอแนะไว้ในค าชี้แจงอย่าง
ละเอียดแล้ว 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู
ขั้นตอน (5E) เรื่องหิน และการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมด 7 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน  (เวลา 2 ชั่วโมง) 
ชุดท่ี 2 ประเภทของหินและการเกิด   (เวลา 3 ชั่วโมง) 
ชุดท่ี 3 แหล่งหินในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ (เวลา 2 ชั่วโมง) 
ชุดท่ี 4 ส่วนประกอบของโลก    (เวลา 2 ชั่วโมง) 
ชุดท่ี 5 การเปล่ียนแปลงภายในโลก   (เวลา 2 ชั่วโมง) 
ชุดท่ี 6 การเปล่ียนแปลงบนพื้นผิวโลก   (เวลา 4 ชั่วโมง) 
ชุดท่ี 7 ธรณีพิบัติภัย     (เวลา 3 ชั่วโมง) 

 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) ชุดท่ี 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมท้ังครูผู้สอนและผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน ใช้เป็นแนวทางในการสร้างพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป และเหนือสิ่งอื่นใดผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
“ประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ” 
 

นางสาวยุพา  เสนาะวาที 

ค าน า 



 

 

 
ชุดที่ 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน ข 

ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 
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ชุดที่ 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน ค 

ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

ล าดับขั้นการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 
อ่านค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

ทดสอบก่อนเรียน  
 
 

ด าเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) 

ขั้นท่ี 1 ขั้นสรา้งความสนใจ 
ขั้นท่ี 2 ขั้นส ารวจค้นหา 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายความรู้ 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความเข้าใจ 
ขั้นท่ี 5 ขั้นตรวจสอบผล 

 
 

                    ทดสอบหลังเรียน               ไมผ่่านเกณฑ์ 
 
 

แจ้งผลการทดสอบ 
 
 

ผ่านเกณฑ์  
 
 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูต่อไป 
 

 



 

 

 
ชุดที่ 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 1 

ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

 

 

 

การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู
ขั้นตอน (5E) วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดการเรียนรู้ท่ี 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน
นี้ ใช้สาหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ครู
มีบทบาทส าคัญ ดังนี้ 

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 
2. เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. เตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ สิ่งของและอุปกรณ์ท่ีระบุไว้ในชุดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 1 เรื่องลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน ให้พร้อม 
4. แนะน าขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติ ให้นักเรียนรับทราบ

โดยละเอียด 
5. ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัด

ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (ทดสอบก่อนท่ีจะเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ท้ัง 6 ชุด) 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามค าสั่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด
ท่ี 1 อย่างเคร่งครัด ครูต้องก ากับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดขณะจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  

7. หลังจากท ากิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จแล้วให้นักเรียนเก็บวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียบร้อย 

8. บันทึกผลคะแนนจากการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ การ
วัดประเมินผลท่ีระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ 

9. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จแล้ว 
 

 

 

 

ค าชี้แจงส าหรับครู 



 

 

 
ชุดที่ 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 2 

ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

 

 

 

ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

1. นักเรียนฟังค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) ชุดท่ี 1 เรื่องลักษณะ องค์ประกอบและ
สมบัติของหิน 

2. ให้นักเรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) ชุดท่ี 1 เรื่อง ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 

3. นักเรียนเริ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินดูว่านักเรียนมีพื้นฐาน 
ความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

4. นักเรียนศึกษาใบความรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) ชุดท่ี 1 เรื่องลักษณะ องค์ประกอบและ
สมบัติของหิน โดยตั้งใจศึกษาเนื้อหา ท าความเข้าใจให้ดีตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
ตามล าดับ อย่าข้ามขั้นตอน 

5. เมื่อพบค าชี้แจงหรือค าถามในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ให้อ่านและท ากิจกรรม
อย่างรอบคอบ 

6. ส่งผลงานการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ เพื่อให้ครู
ตรวจและบันทึกผล 

7. เมื่อท ากิจกรรมครบแล้วจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
8. เมื่อนักเรียนทุกคนท ากิจกรรมครบแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

เพื่อประเมินดูว่านักเรียนมีพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจหลังเรียนมากน้อยเพียงใด 
9. รับฟังการบอกคะแนนค าชมเชย และค าแนะนาเพิ่มเติมจากครู 
10. ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง นักเรียนควรให้ความร่วมมือ ตั้งใจในการท า

กิจกรรมและตรงต่อเวลาเสมอ 
 

 

 

ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 



 

 

 
ชุดที่ 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 3 

ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

 

 

1. นักเรียนอ่านค าแนะน าส าหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ศึกษาเนื้อหา กิจกรรม ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

สมาชิกในกลุ่ม 
4. ท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ลงในกระดาษค าตอบโดย

ไม่ท าเครื่องหมายใดๆ ในแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
5. นักเรียนตรวจค าตอบ แบบทดสอบ กิจกรรม ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย

ดูจากเฉลยด้านหลังภาคผนวกของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ไม่แก้ไขค าตอบของตนเองท่ีผิด 
พร้อมทั้ง ลงคะแนนท่ีตนเองท าได ้

6. รวบรวมกระดาษค าตอบแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) ชุดท่ี 1 เรื่อง ลักษณะ องค์ประกอบ
และสมบัติของหิน ส่งครูผู้สอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของนักเรียน 

 



 

 

 
ชุดที่ 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 4 

ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระส าคัญ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

สาระส าคัญ  

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง  ๆ ท่ี
เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

หินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน จ าแนกตาม
ลักษณะท่ีสังเกตได้เป็นเกณฑ์ เช่นรูปร่าง สี เนื้อหิน  
องค์ประกอบ ความแข็ง ความหนาแน่น 

ตัวชี้วัด 
ว 6.1 ป.6/1 อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็น
เกณฑ์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

1. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหินท่ีสังเกต 
    ได้ (P) 
2. บรรยายรูปร่างและลักษณะของหินท่ีสังเกตได้ (K) 
3. บอกเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ าแนกหินออกเปน็กลุ่มได้ (K) 
4. เลือกใช้เครื่องมือในการทดสอบความแข็งของหินได้อย่าง 
    เหมาะสม (P) 
5. เปรียบเทียบความแข็งของหินท่ีศึกษาได้ (P) 
6. ระบุความแข็งของหินท่ีสังเกตได้ (A) 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.  หินคืออะไร 

ก.  ของแขง็ท่ีพบได้ตามธรรมชาติไม่มีชีวิต 
ข.  รูปร่างของดินท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ค.  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตท่ีตายแล้ว 
ง. ก้อนวตัถุแข็งท่ีประกอบดว้ยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดเกาะรวมกันอยู่ 

2.  ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ท่ีนักธรณีวิทยาใช้ในการจ าแนกหิน 
ก.    สีของหิน     ข.  จ านวนของหิน 
ค.   ลักษณะเนื้อหิน    ง.  ลักษณะชั้นหิน 

3.  หินแต่ละชนิดมีสีแตกต่างกันเนือ่งจากสาเหตุใด 
 ก.  แร่ธาตุในหิน    ข.  การเกิดของหิน 
 ค.  เนื้อหิน     ง.  มวลของหิน 
4.  สมบัติใดของหินท่ีเราสามารถบอกได้โดยการสัมผัส 
 ก.  ความแข็งของหิน    ข.  มวลของหิน 
 ค.  สีของหิน     ง.  เนื้อหิน 
5.  การจ าแนกหินในข้อใดไม่ได้ใช้สมบัติของหินเป็นเกณฑ์ 
 ก.  หินเนื้อละเอียด-หินเนื้อหยาบ  ข. หินอัคนี-หินตะกอน-หินแปร 
 ค.  หินท่ีมีรูพรุน-หินท่ีไม่มีรูพรุน  ง.  หินสีเข้ม-หินสีอ่อน 
6.  แร่ชนิดใดมีความแข็งท่ีสุด 
 ก.  ดีบุก     ข.  ควอตซ์ 
 ข.  เพชร     ง.  ยิปซัม 

ค าชี้แจง    1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 
2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง ท าเครื่องหมายกากบาทใน   
    กระดาษค าตอบ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) 
เรื่อง หิน และการเปล่ียนแปลงของโลก         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชุดท่ี 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 
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7.  มีหิน 3 ชนิดคือ 1,2 และ 3 น ามาขูดกันได้ผลดังตาราง 

หินที่น ามาขูดกัน 
ผลที่เกิดจากการน าหิน 2 ชนิดมาขูดกัน 

หินที่เกิดรอย หินที่ไม่เกิดรอย 
หินชนิดท่ี 1 และ 2 1 2 
หินชนิดท่ี 2 และ 3 3 2 
หินชนิดท่ี 3 และ 1 3 1 

ตาราง ผลท่ีเกิดจากการน าหิน 2 ชนิดมาขูดกัน 
จากตาราง หินชนิดใดอ่อนท่ีสุด 

ก. หินชนิดท่ี 1     ข. หินชนิดท่ี 2 
ค.  หินชนิดท่ี 3     ง.  หินชนิดท่ี 1 และ 3 

8.  จากข้อมูลในตารางถ้าจัดให้หินชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 อยู่ใยกลุ่มท่ี 1 หินชนิดท่ี 3 และ  
     4 อยู่ในกลุ่มท่ี 2  
 

กลุ่ม ชนิดของหิน 
สมบัติของหิน 

สีของหิน สิ่งที่พบในเนื้อหิน 

1 
ชนิดท่ี 1 เทาปนด า ผลึกสีด า 
ชนิดท่ี 2 น้ าตาลปนขาว ผลึกสีขาว 

2 
ชนิดท่ี 3 ด าปนขาว ซากพืชซากสัตว์ 
ชนิดท่ี 4 เทาปนด า ซากพืช 

ตาราง สมบัติของหินชนิดต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่ม 
     การจัดกลุ่มดังกล่าวใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 

ก. สีของหิน      ข.  ชนิดของหิน 
ค.  สีของหินและสิ่งท่ีพบในเนื้อหิน   ง.  สิ่งท่ีพบในเนื้อหิน 

9.  ถ้าน าหินมาเปรียบเทียบโดยหามวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของหิน เป็นการจ าแนกหิน 
    ตามเกณฑ์ในข้อใด 

ก.  มวล      ข.  ความหนาแน่น 
ค.   ชนิด      ง.  น้ าหนัก 

10.  หินหรือแร่ท่ีทดสอบความแข็งโดยการใช้เล็บขดูแล้วเกิดรอย แสดงว่า หินหรือแร่นั้น   
      มีค่าความแข็งเท่าใด 

ก. 1 – 2      ข. 3 
ค. 4       ง. 5 – 6 
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     กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
            
 

 
 

ชือ่....................................................ชั้น.....................เลขที่................ 
 

ค าชี้แจง   ให้ท าเครื่องหมายกากบาท ในช่องอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกท่ีสุด    
     เพียงข้อเดียว 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

รวม  

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) 
เรื่อง หิน และการเปล่ียนแปลงของโลก         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชุดท่ี 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 
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ค าถามกระตุ้นความสนใจ 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 หินชนิดต่าง ๆ 
ท่ีมา: http://www.lesaproject.com 

 

นักเรียนคิดว่าหิน 
รอบตัวเรามีรูปร่าง 

และลักษณะแตกต่าง 
หรือเหมือนกัน  

อย่างไร 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 กระตุ้นความสนใจ 

ทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะ สมบัติ
ของวัสดุมีอะไรบ้าง 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 
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................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................ 

แล้วเราจะส ารวจหินไว้ใช้ใน
การศึกษาได้อย่างไรคะ 

ให้นักเรียนเก็บรวบรวมหินท่ีมี
ลักษณะแตกต่างกัน ที่พบตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ในท้องถิ่น มา

ประมาณ 5 ก้อน 

หินท่ีนักเรียนสะสมไว้ 
มีความแข็งแตกต่าง

กันอย่างไร 

 

อยากรู้ ไปท า
กิจกรรมหน้า

ต่อไป กันเลยค่ะ 

 

 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 1.1 ศึกษาลักษณะหินในท้องถิ่นกันเถอะ 
 
กิจกรรม   ศึกษาลักษณะของหินในท้องถิ่นกนัเถอะ 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหินท่ีสังเกตได้ (P) 
2. บรรยายรูปร่างและลักษณะของหินท่ีสังเกตได้ (K) 
3. บอกเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ าแนกหินออกเป็นกลุ่มได้ (K) 

 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างหินในท้องถิ่น 5 ก้อน  
2. แว่นขยาย 

 
 
วิธีท า 
 1. ให้นักเรียนเก็บรวบรวมหินท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ที่พบตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น มาประมาณ 5 ก้อน จดบันทึกวัน เดอืน ปี เวลาและสถานท่ีเก็บ 
 2. ให้นักเรียนใช้แว่นขยายสังเกตรูปร่าง สี ขนาด ลักษณะเนื้อหินแต่ละก้อน 
บันทึกผล 
 3. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหิน และจัดจ าแนกหินออกเป็น
กลุ่ม   
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 2 ส ารวจค้นหา 
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ค าถามก่อนท ากิจกรรม 

ให้นักเรียนเขยีนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบท่ีถูกต้อง 
ในการศึกษาเรื่องหิน นักเรียนจะสังเกตลักษณะของหินในเรื่องใดบ้าง (ตอบค าถามได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

 รูปร่าง  สี      ขนาด 
 ลักษณะของเนื้อหิน                                      อื่น ๆ ระบ ุ

 
บันทึกผลการท ากิจกรรม 
ตาราง รูปร่าง สี ขนาด และลักษณะเนื้อหินของหินชนิดต่าง ๆ 
 

หินก้อนที่ รูปร่าง สี ขนาด ลักษณะเนื้อหิน 
ใหญ ่ เล็ก ละเอียด หยาบ 

1       
2       
3       
4       
5       

 
ค าถามหลังท ากิจกรรม 
1. ตัวอย่างหินท่ีนักเรียนศึกษาได้มาจากแหล่งใดบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………… 
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2. หินแต่ละก้อนมีลักษณะเหมือนกนัหรือแตกต่างกัน อย่างไร 
  เหมือนกนั ในด้าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
  แตกต่างกัน ในด้าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
3. นักเรียนสามารถสรุปการจ าแนกประเภทของหินได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และใช้สิ่ง

ใดเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………. 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 
กิจกรรมที่ 1.2 เปรียบเทียบความแข็งของหิน 

 
กิจกรรม   เปรียบเทียบความแข็งของหิน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  เลือกใช้เครื่องมือในการทดสอบความแข็งของหินได้อย่างเหมาะสม (P) 
2.  เปรียบเทียบความแข็งของหินท่ีศึกษาได้ (P) 
3.  ระบุความแข็งของหินท่ีสังเกตได้ (A) 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. หินท่ีได้จากกิจกรรมที่ 1.1 
2. กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น 
3. เครื่องมือทดสอบความแข็ง ได้แก่ เหรียญ ลวดทองแดง มีด ตะปู 

 
วิธีท า 

1. ให้เลือกหิน 2 ก้อน วางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ น าก้อนหินหนึ่งก้อนขูดกับ 
ก้อนหินอีก 1 ก้อน สังเกตว่าหินใดท าให้เกิดรอยบนหินอีกก้อนหนึ่งจะมีความแข็งมากกว่า 

2. ทดสอบความแข็งของก้อนหินอืน่ ๆ โดยวิธีการเดียวกับข้อ 1 
3. เรียงล าดับก้อนหินตามความแข็งจากน้อยไปมาก บันทึกผล 
4. ทดสอบความแข็งของหินหรือแร่แต่ละก้อนด้วยเล็บมือ  เหรียญหรือ 

ลวดทองแดง มีดพับหรือตะปูและตะไบเหล็ก เปรียบเทียบความแข็งกับตารางทดสอบ
ความแข็งกับตารางการทดสอบความแข็งของแร่หรือหิน บันทึกผล 
  

ตาราง การทดสอบความแข็งของแร่หรือหิน 
 

ผลการทดสอบ ความแข็งของแร่หรือหิน 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยเล็บ 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยเหรียญหรือลวดทองแดง 
ท าให้เหรียญเป็นรอย 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยมีดพับหรือตะปู 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะไบเหล็ก 
ไม่เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะไปเหล็ก 

1-2 
3 
4 

5-6 
7-8 
9-10 
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ค าถามก่อนท ากิจกรรม 
1. ลักษณะเฉพาะตัวของหินมีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
2. เมื่อใช้หิน 2 ก้อนขูดกัน  นักเรยีนคิดว่าหินท่ีแข็งกว่า  หรือหินท่ีอ่อนกว่าจะเป็นรอย 
.............................................................................................................................................. 
 
บันทึกผลการท ากิจกรรม 
1. จากการใช้หินขูดกัน เรียงล าดับก้อนหินตามความแข็งจากน้อยไปมาก ดังนี้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2. จากการใช้เครื่องมือทดสอบ ได้ผลดังนี้ 
 

หมายเลขของหิน ผลการทดสอบ ความแข็ง 
1   
2   
3   
4   
5   

 
ค าถามหลังท ากิจกรรม 
1. วิธีการท่ีใช้หินขูดกันเพื่อทดสอบความแข็ง สามารถบอกความแตกต่างของ 
ความแข็งของหินได้ชัดเจนเพียงใด 
.............................................................................................................................................. 
2. การล าดับความแข็งของก้อนหินท่ีเรียงจากน้อยไปมาก  โดยวิธีการใช้หินขูด 
กันเองกับการใช้เครื่องมือทดสอบได้ผลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. สรุปผลการท ากิจกรรม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
 

ลักษณะภายนอกของหิน 
 

นักวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโลก  หิน และการเปล่ียนแปลง เราเรียกว่า 
นักธรณีวิทยา  นักธรณีวิทยาจะส ารวจหิน เก็บสะสมหิน และจัดหมวดหมู่หิน และเชื่อว่า 
เมื่อหลายพันล้านปีมาแล้ว โลกของเราเป็นหินท้ังหมด และส่วนของเปลือกโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนท าให้เกิดภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันมากมาย เกิดเป็นท่ีราบ ท่ี
ราบสูง ภูเขา เทือกเขา ภูเขาไฟ แม่น้ า และมหาสมุทร ลักษณะและสมบัติของหิน ท าให้
เข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ถ้าเราต้องการจ าแนกหินโดยใช้ลักษณะภายนอกของหินเป็น
เกณฑ์เราสามารถจ าแนกหินโดยพิจารณาจากสมบัติต่อไปนี้ 

 
 
1. สีของหิน หินแต่ละก้อนมีสีท่ีแตกต่างกัน เช่น สีขาว สีน้ าตาล สีด าเป็นต้น สี 

ของหิน เกิดจากแร่ธาตุท่ีเจือปนอยู่ในหินซ่ึงหนิหนึ่งก้อนอาจมีสีมากกว่า 1 ชนิด 
 
 
 
 

2. มวลของหิน หินท่ีมีขนาดเท่ากัน เราอาจรู้สึกว่าหินก้อนนั้นมีมวล 
     เท่ากัน แต่ท่ีจริงแล้วหินแต่ละก้อนอาจมีมวลเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแร่ 
ท่ีเจือปนอยู่ในเนื้อหิน หินท่ีมีแร่โลหะเป็นส่วนประกอบ เช่น ดีบุก เหล็ก ทองแดง เป็นต้น    
           จะมีมวลมากกว่าชนิดอื่น ๆ หินท่ีมีรูพรุนจะมีมวลน้อยกว่าหินท่ีไม่มีรูพรุน ถ้า 
              ต้องการทราบค่ามวลของหินให้น าหินไปชั่งโดยเครื่องชั่งมวล 
 
 
 
 

 

 

ขั้นท่ี 3 อธิบายความรู้ 
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3. เนื้อหิน หินแต่ละชนิดอาจมีเนื้อหินท่ีแตกต่างกัน บางชนิดมีเนื้อหยาบ 
 บางชนิดมีเนื้อละเอียด เราสามารถพิจารณาความละเอียดของเนื้อหินได้โดยการตกผลึก 
ถ้าไม่เห็นเหล่ียมหรือมุมหิน แสดงว่าหินนั้นมีเนื้อละเอียด ถ้าเห็นเหล่ียมมุมชัดเจน แสดง
ว่าหินนั้นมีเนื้อหยาบ 
 
 
 
 
 

4. ความแข็ง หินแต่ละชนิดอาจมีความแข็งไม่เท่ากัน ซ่ึงเราสามารถ 
      ทดสอบความแข็งได้จากการน าหินมาขูดกัน หินท่ีมีความแข็งกว่าเมื่อถูกขูดก็จะไม่ 
     เกิดรอยบนหิน หินท่ีมีความแข็งน้อยกว่าเมื่อน ามาขูดกันแล้ว 
          จะเกิดรอยบนเนื้อหิน 
 
 
 
 
 

5. ความหนาแน่น เราสามารถสังเกตความหนาแน่นของหินได้จากเนือ้หิน 
 หินท่ีมีรูพรุนมากจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าหินท่ีมีเนื้อละเอียด เราสามารถหาความ  
                 หนาแน่นของหินได้โดยใช้วิธีการค านวณ โดยการน าหินมาชั่งมวล 
                 และหาปริมาตรโดยใช้ถ้วยยูเรกาแล้วแทนค่าในสูตร 
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ใบความรู้ที่ 1.2 

 

ลักษณะ  องค์ประกอบของหิน 
 

หินมีรูปร่าง สี เนื้อหิน และองค์ประกอบแตกต่างกัน หินทุกชนิดจะประกอบ 
ด้วยแร่ ซ่ึงอาจมีเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ เช่น หินปูนจะประกอบด้วยแร่แคลไซด์ 
ไร้สี ขาว เทา เหลือง หรือเขียว มีความวาวคล้ายแก้ว เป็นแร่คาร์บอนท่ีเสถียรท่ีสุดในกลุ่ม
แร่ที่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.2 แร่แคลไซด์ 

ท่ีมา : www.icstoneshop.com 
 

 หินแกรนิตประกอบด้วย แร่ควอตซ์หรือมีชื่อว่า แร่เขี้ยวหนุมาน มีหลายสี เช่น 
ควอตซ์สีม่วง  สีชมพู สีควันไฟ แร่ไมกามีสีเขียวแกมด าหรือน้ าตาลแกมด า มีความวาว
แบบมุก  และแร่เฟลด์สปาร์หรือหินฟันม้า และยังพบอยู่ในหินอัคนีเกือบทุกชนิด  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3 แร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์   และแร่ไมกา  
             ท่ีมา : www.krusarawut.net 

 

 
 
 
 
  ภาพท่ี 1.4 แร่ยิปซัม      ภาพท่ี 1.5 แร่แคสซิเทอไรต์ (ดีบุก) 

ท่ีมา : www.siamsouth.com            http://www.il.mahidol.ac.th 
 

http://www.krusarawut.net/
http://www.il.mahidol.ac.th/
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เมื่อทุบหินแกรนิตออกเป็นก้อน ๆ เราจะเห็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ นี้มีสีและความวาว

แตกต่างกัน ของแข็งท่ีมีสีและความวาวแตกต่างกันนี้ เป็นแคนละชนิด 
 

 
 
 
 
 
               ภาพท่ี 1.6 หินแกรนิต  หินแกรนติท่ีทุบเป็นชิ้นเล็ก ๆ 

 ท่ีมา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.พ.ศ.2557,167 
 

ความแข็ง คือ สมบัติประการหนึ่งท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัวจองหินและแร่ นัก
ธรณีวิทยาศึกษาความแข็งของหิน หรือแร่โดยทดสอบความแข็งของแร่โดยใช้หินหรือแร่ขูด
กันเองหรือใช้วัสดุท่ีทราบความแข็งแล้วมาทดสอบ หินก้อนใดท่ีท าให้เกิดรอยบนหินท่ีถูก
ขูดจะมีความแข็งมากกว่า ส่วนหินท่ีอ่อนกว่าจะไม่ท าให้เกิดบนรอยหินท่ีแข็งกว่า แล้ว
ก าหนดตัวเลขแสดงความแข็งแรงตั้งแต่ 1 ถึง 10 ซ่ึงในแร่แต่ละชนิดสามารถเปรียบเทียบ
กับล าดับขั้นความแข็งของโมห์ (Mohrs scale of hardness) ได้ดังนี้ 
 

ชนิดของแร่ ระดับความแข็ง 

 

ล าดับที ่1 ทัลค์ (Talc) สามารถที่จะขูดขีดได้ด้วยเล็บมือ 

 

ล าดับที่ 2 ยิปซัม (Gypsum) สามารถจะขีดเป็นรอยได้
บ้างด้วยเล็บมือ แต่ไม่สามารถที่จะเอายิปซัมขีดเหรียญ
ทองแดงให้เป็นรอยได้ (เล็บมือมีความแข็งประมาณ 2.5 แต่
เล็บบางคนอาจแข็งกว่า หรืออ่อนกว่านี้) 

  

ล าดับที่ 3 แคลไซต์ (Calcite) แคลไซต์สามารถท าให้
ระดับความแข็งเหรียญทองแดงเป็นรอยได้เล็กน้อย และ
เหรียญทองแดงก็สามารถขีดแคลไซต์เป็นรอยได้เช่นกัน 
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ชนิดของแร่  ระดับความแข็ง 

 

ล าดับที ่4 ฟลอูอไรต์ (Fluorite) ฟลูออไรต์สามารถท าให้
เหรียญทองแดงเป็นรอย แต่ ไม่สามารถขีดอะพาไทต์ หรือ
แกว้ได้ 

 

ล าดับที ่5 อะพาไทต ์(Apatite) สามารถท าให้กระจกเป็น
รอยได้บ้างเล็กน้อย และแก้วกระจกก็สามารถจะท าให้อะ
พาไทต์เป็นรอยได้บ้าง แต่กระจกเป็นแก้วโซดา มคีวามแข็ง
ประมาณ 5 5.5 ถ้าเป็นพวกแก้วโพแทส หรือ บอโรโรซิลิ
เกต จะแข็งกว่านี ้

 

ล าดับที ่6 ออรโ์ทเคลสเฟลด์สปาร ์(Orthoclase) ออร์โท
เคลสจะขีดกระจกเป็นรอยได้งา่ย แต่ถ้าใช้มีดขีดออร์โท
เคลสจะเป็นรอยได้เล็กน้อย (ใบมีดจะมีความแข็ง 5 –  5.6) 

 

ล าดับที ่7 หินเข้ียวหนมุาน (Quartz) ใบมีดจะขีดหิน
เข้ียวหนุมานไม่ได้ และหินเข้ียวหนุมานจะท าให้โทแพสเป็น
รอยไม่ได้เช่นกัน 

 

ล าดับที ่8 โทแพส (Topaz) โทแพสจะท าให้หินเข้ียวหนุ
มานเป็นรอยได้ แต่ไม่สามารถจะท าใหค้อรันดัมเป็นรอยได้ 

 

ล าดับที ่9 คอรันดมั (Corundum) แร่คอรันดัมจะท าให้
โทแพส หรือสปิเนลเป็นรอย แต่ไม่สามารถท าให้เพชรเป็น
รอย แต่ซิลิคอนคาร์ไบด์จะท าให้คอรนัดัมเป็นรอยได้ 

 

ล าดับที ่10 เพชร (Diamond) เพชรจะไม่ถูกอะไรขีดข่วน
ได้ นอกจากเพชรด้วยกันเอง และเพชรยังใช้ตัดแร่อ่ืนได้ด้วย 

ท่ีมา ทีมวิชาการธรณีไทย.คุณสมบัติทางกายภาพของแร่. March 1, 2008 at 3:25 PM 
http://www.geothai.net/physical-properties-of-minerals 

นอกจากความแข็งจะเป็นสมบัติเฉพาะตัวของหินแล้ว ความหนาแน่นของหินแต่ละ
ชนิดนั้นยังมีความแตกต่างกันกันด้วย 
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 ค าสั่งที่ 1.1   
 
ให้นักเรียนจัดจ าแนกหินออกเป็นหมวดหมู่ ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกพร้อมทั้งเขียน 
แผนภาพแสดงการจัดจ าแนกกลุ่มหินในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 4 ขยายความรู้ 
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ค าสั่งที่ 1.2  

 
ให้นักเรียนตอบค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยครูใช้ค าถามดังนี้ 
 
 
 
1.  สารท่ีเป็นองค์ประกอบของหินและมีสมบัติเฉพาะตัวเรียกว่าอะไร สมบัติเหล่านี้ได้แก่
อะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
2.  ให้ยกตัวอย่างแร่ที่เป็นองค์ประกอบในหินมา 3 ชนิด  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. นักเรยีนจะมีวิธีการใดตรวจสอบว่าหิน 2 ก้อนท่ีพบ ก้อนใดแข็งกว่ากัน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
4. เราใช้เครื่องมือท่ีท าด้วยเหล็กกล้าในการสลักหินเป็นรูปต่าง ๆ ถ้าจะเจียระไนเพชร 
นักเรียนคิดว่าจะใช้เครื่องมือชนิดเดียวกับท่ีใช้สลักหินได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
.............................................................................................................................................. 
5. หินท่ีสังเกตมีสีแตกต่างกัน 2 สี มีความวาวต่างกัน นักเรยีนบอกได้หรือไม่ว่า  
   หินชนิดนี้มีแร่เป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว หรือมากกว่า 1 อย่าง จงให้เหตุผล  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 
 
 

ค าถามรวบยอด 
 

1. เราเรียกนักวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับโลก หิน และการเปล่ียนแปลงของโลกว่าอะไร 
.............................................................................................................................................. 
2. หินรอบตัวเรามีอยู่มากมาย หินเหล่านี้มีลักษณะใดเหมือนกัน ลักษณะใดแตกต่างกัน 
ท าอย่างไรเราจึงจะศึกษาหินเหล่านี้ได้สะดวกขึ้น 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3. ท าไมเราต้องศึกษาหิน 
.............................................................................................................................................. 
4. สารท่ีเป็นองค์ประกอบของหิน และมีสมบัติเฉพาะตัวเรียกว่าอะไร สมบัตินั้นได้แก่
อะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
5. ให้ยกตัวอย่างแร่ที่เป็นองค์ประกอบหินมา 3 ชนิด 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
6. นักเรยีนจะมีวิธีการใดตรวจสอบว่าหิน 2 ก้อนท่ีพบ ก้อนใดแข็งกว่ากัน 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
7. เราใช้เครื่องมือท่ีท าด้วยเหล็กกล้าในหารสลักหินเป็นรูปต่างๆ ถ้าจะเจียระไนเพชร 
นักเรียนคิดว่าจะใช้เครื่องมือชนิดเดียวกับท่ีใช้สลักหินได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
8. หินท่ีสังเกตมีสีแตกต่างกัน 2 สี มีความวาวต่างกัน นักเรยีนบอกได้หรือไม่ว่า หินชนิดนี้
มีแร่เป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว หรือมากกว่า 1 อย่าง จงให้เหตุผล 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ขั้นท่ี 5 ตรวจสอบผล 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.  หินคืออะไร 

ก.  ของแขง็ท่ีพบได้ตามธรรมชาติไม่มีชีวิต 
ข.  รูปร่างของดินท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ค.  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตท่ีตายแล้ว 
ง.  ก้อนวตัถุแขง็ท่ีประกอบดว้ยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดเกาะรวมกันอยู่ 

2.  ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ท่ีนักธรณีวิทยาใช้ในการจ าแนกหิน 
ก.   สีของหิน     ข.  จ านวนของหิน 
ค.   ลักษณะเนื้อหิน    ง.  ลักษณะชั้นหิน 

3.  หินแต่ละชนิดมีสีแตกต่างกันเนือ่งจากสาเหตุใด 
 ก.  แร่ธาตุในหิน    ข.  การเกิดของหิน 
 ค.  เนื้อหิน     ง.  มวลของหิน 
4.  สมบัติใดของหินท่ีเราสามารถบอกได้โดยการสัมผัส 
 ก.  ความแข็งของหิน    ข.  มวลของหิน 
 ค.  สีของหิน     ง.  เนื้อหิน 
5.  การจ าแนกหินในข้อใดไม่ได้ใช้สมบัติของหินเป็นเกณฑ์ 
 ก.  หินเนื้อละเอียด-หินเนื้อหยาบ  ข.  หินอัคน-ีหินตะกอน-หินแปร 
 ค.  หินท่ีมีรูพรุน-หินท่ีไม่มีรูพรุน  ง.  หินสีเข้ม-หินสีอ่อน 
6.  แร่ชนิดใดมีความแข็งท่ีสุด 
 ก.  ดีบุก      ข.  ควอตซ์ 
 ข.  เพชร      ง.  ยิปซัม 

ค าชี้แจง    1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 
2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง ท าเครื่องหมายกากบาทใน   
    กระดาษค าตอบ 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) 
เรื่อง หิน และการเปล่ียนแปลงของโลก         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชุดท่ี 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 
7.  มีหิน 3 ชนิดคือ 1,2 และ 3 น ามาขูดกันได้ผลดังตาราง 

หินที่น ามาขูดกัน 
ผลที่เกิดจากการน าหิน 2 ชนิดมาขูดกัน 

หินที่เกิดรอย หินที่ไม่เกิดรอย 
หินชนิดท่ี 1 และ 2 1 2 
หินชนิดท่ี 2 และ 3 3 2 
หินชนิดท่ี 3 และ 1 3 1 

ตาราง ผลท่ีเกิดจากการน าหิน 2 ชนิดมาขูดกัน 
จากตาราง หินชนิดใดอ่อนท่ีสุด 

ข. หินชนิดท่ี 1     ข. หินชนิดท่ี 2 
ค.  หินชนิดท่ี 3     ง.  หินชนิดท่ี 1 และ 3 

8.  จากข้อมูลในตารางถ้าจัดให้หินชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 อยู่ใยกลุ่มท่ี 1 หินชนิดท่ี 3 และ  
     4 อยู่ในกลุ่มท่ี 2  
 

กลุ่ม ชนิดของหิน 
สมบัติของหิน 

สีของหิน สิ่งที่พบในเนื้อหิน 

1 
ชนิดท่ี 1 เทาปนด า ผลึกสีด า 
ชนิดท่ี 2 น้ าตาลปนขาว ผลึกสีขาว 

2 
ชนิดท่ี 3 ด าปนขาว ซากพืชซากสัตว์ 
ชนิดท่ี 4 เทาปนด า ซากพืช 

ตาราง สมบัติของหินชนิดต่างๆ ในแต่ละกลุ่ม 
การจัดกลุ่มดังกล่าวใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 

ข. สีของหิน      ข.  ชนิดของหิน 
ค.  สีของหินและสิ่งท่ีพบในเนื้อหิน   ง.  สิ่งท่ีพบในเนื้อหิน 

9.  ถ้าน าหินมาเปรียบเทียบโดยหามวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของหิน เป็นการจ าแนกหิน 
    ตามเกณฑ์ในข้อใด 

ข.  มวล      ข.  ความหนาแน่น 
ค.   ชนิด      ง.  น้ าหนัก 

10.  หินหรือแร่ท่ีทดสอบความแข็งโดยการใช้เล็บขดูแล้วเกิดรอย แสดงว่า หินหรือแร่นั้น   
      มีค่าความแข็งเท่าใด 

ก. 1 – 2      ข. 3 
ค. 4       ง. 5 – 6 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

    กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
 
            
 

 
 

ชื่อ....................................................ชั้น.....................เลขที่................ 
 

ค าชี้แจง   ให้ท าเครื่องหมายกากบาท ในช่องอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกท่ีสุด    
     เพียงข้อเดียว 

 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

รวม  

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) 
เรื่อง หิน และการเปล่ียนแปลงของโลก                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชุดท่ี 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 

 

 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เอกสารล าดับท่ี 4/2554.(2554).แนว  
           ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.ปทุมธานี;  
           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. 
พิพัฒน์ อัศวโชคไพศาล และพงศ์พัชรา อัศวโชคไพศาล.(2558).โจทย์วิทย์คิดกล้วย ๆ             
           O-NET ป.6.กรุงเทพฯ;บริษัท เรืองแสงการพิมพ์. 
ทีมวิชาการธรณีไทย.คุณสมบัติทางกายภาพของแร่. March 1, 2008 at 3:25 PM  
           http://www.geothai.net/physical-properties-of-minerals/ 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).2547.คู่มือครูวิทยาศาสตร์ 6.กรุเทพฯ;บริษัทพัฒนา 
           คุณภาพวิชาการ (พว.) 
ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และรักซ้อน  รัตน์วิจิตต์เวช.(2557).วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.            
           กรุงเทพฯ;อักษรเจริญทัศน์. 
เอกรินทร์ สี่มหาศาล  สุสรดิษฐ์  ทองเปรม และ สันทนา พัธนาวิน.(มปป.).เฉลยแบบวัด 
          และบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.6.พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ;อักษรเจริญ  
          ทัศน์. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

http://www.geothai.net/physical-properties-of-minerals/
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ภาคผนวก 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 
 
 
 
1. ทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะ สมบัติของวัตถุมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. นักเรียนคิดว่าหินรอบตัวเรามีรูปร่างและลักษณะแตกต่างหรือเหมือนกัน อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  เราจะส ารวจหินไว้ใช้ในการศึกษาได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  หินท่ีนักเรียนสะสมไว้ มีความแข็งแตกต่างกันอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับค าตอบของนักเรียน  หรือแนวค าตอบเช่น สี ความแข็ง ขนาด ความเหนียว 
ความยืดหยุ่น การน าความร้อน การน าไฟฟ้า และครูเชื่อมโยงสู่สมบัติของหิน 

 

ยอมรับค าตอบของนักเรียน  หรือแนวค าตอบเช่น สี ความแข็ง เนื้อหิน บางชนิด
อาจมีลักษณะเหมือนกัน บางชนิด อาจมีต่างกัน 

 

ยอมรับค าตอบของนักเรียน   
ครูแนะน าให้นักเรียนส ารวจเก็บรวบรวมหินท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ที่พบตาม
สถานท่ีต่างๆ ในท้องถิ่น พร้อมจดบันทึกวัน เดือน ปี เวลาและสถานท่ีเก็บ 
 

ยอมรับค าตอบของนักเรียน   
ครูน าเข้าสู่กิจกรรมขั้นส ารวจค้นหา 

ค าถามกระตุ้นความสนใจ 
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ยุพา  เสนาะวาที  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

 
 
 

 
กิจกรรม   ลักษณะของหินในท้องถิ่น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหินท่ีสังเกตได้ (P) 
2.  บรรยายรูปร่างและลักษณะของหินท่ีสังเกตได้ (K) 
3.  บอกเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ าแนกหินออกเป็นกลุ่มได้ (K) 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างหินในท้องถิ่น 5 ก้อน  
2.  แว่นขยาย 

 
วิธีท า 
 1.  ให้นักเรียนเก็บรวบรวมหินท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ที่พบตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น มาประมาณ 5 ก้อน จดบันทึกวัน เดอืน ปี เวลาและสถานท่ีเก็บ 
 2.  ให้นักเรียนใช้แว่นขยายสังเกตรูปร่าง สี ขนาด ลักษณะเนื้อหินแต่ละก้อน 
บันทึกผล 
 3.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของหิน  และจัดจ าแนกหิน
ออกเป็นกลุ่ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.1 ลักษณะหินในท้องถิ่น 
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ค าถามก่อนท ากิจกรรม 

ให้นักเรียนเขยีนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบท่ีถูกต้อง 
ในการศึกษาเรื่องหิน นักเรียนจะสังเกตลักษณะของหินในเรื่องใดบ้าง (ตอบค าถามได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

 รูปร่าง  สี      ขนาด 
 ลักษณะของเนื้อหิน                                      อื่น ๆ ระบ ุ

 
บันทึกผลการท ากิจกรรม 
ตาราง รูปร่าง สี ขนาด และลักษณะเนื้อหินของหินชนิดต่าง ๆ 
 

หินก้อนที่ รูปร่าง สี ขนาด ลักษณะเนื้อหิน 
ใหญ ่ เล็ก ละเอียด หยาบ 

1       
2       
3       
4       
5       

 
 
ค าถามหลังท ากิจกรรม 
1. ตัวอย่างหินท่ีนักเรียนศึกษาได้มาจากแหล่งใดบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

  

 

แหล่งท่ีนักเรียนเก็บรวบรวมหินท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ที่พบตามสถานท่ีต่างๆ ใน
ท้องถิ่น ท่ีไดจ้ดบันทึกวัน เดือน ปี เวลาและสถานท่ีเก็บ 

ยอมรับค าตอบของนักเรียนท่ีบอกลักษณะของหินท่ี
สังเกตได้ เช่น สี ขนาด  เนื้อหิน ความแข็ง 
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2. หินแต่ละก้อนมีลักษณะเหมือนกนัหรือแตกต่างกัน อย่างไร 
  เหมือนกนั ในด้าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  แตกต่างกัน ในด้าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. นักเรียนสามารถสรุปการจ าแนกประเภทของหินได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และใช้สิ่ง

ใดเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอมรับค าตอบของนักเรียน เช่น เนื้อหินหยาบหรือละเอียดต่างกัน 

ยอมรับค าตอบของนักเรียน เช่น สีเหมือนกัน  

ยอมรับค าตอบของนักเรียน  แนวค าตอบ เช่น หินต่างชนิดกันมีรูปร่างลักษณะเนื้อ
หิน  สีและองค์ประกอบแตกต่างกัน ตามลักษณะหินของนักเรียน 
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กิจกรรม   เปรียบเทยีบความแข็งของหิน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  เลือกใช้เครื่องมือในการทดสอบความแข็งของหินได้อย่างเหมาะสม (P) 
2.  เปรียบเทียบความแข็งของหินท่ีศึกษาได้ (P) 
3.  ระบุความแข็งของหินท่ีสังเกตได้ (A) 

 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. หินท่ีได้จากกิจกรรมที่ 1.1 
2. กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น 
3. เครื่องมือทดสอบความแข็ง ได้แก่ เหรียญ ลวดทองแดง มีด ตะปู 

 
วิธีท า 

1. ให้เลือกหิน 2 ก้อน วางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ น าก้อนหินหนึ่งก้อนขูดกับ 
ก้อนหินอกี 1 ก้อน สังเกตว่าหินใดท าให้เกิดรอยบนหินอีกกอ้นหนึง่จะมีความแข็งมากกว่า 

2. ทดสอบความแข็งของก้อนหินอืน่ๆ โดยวิธีการเดียวกับข้อ 1 
3. เรียงล าดับก้อนหินตามความแข็งจากน้อยไปมาก บันทึกผล 
4. ทดสอบความแข็งของหินหรือแร่แต่ละก้อนด้วยเล็บมือ  เหรียญหรือ 

ลวดทองแดง  มีดพับหรือตะปูและตะไบเหล็ก เปรียบเทียบความแข็งกับตารางการทดสอบ
ความแข็งกับตารางการทดสอบความแข็งของแร่หรือหิน 
 

ตาราง การทดสอบความแข็งของแร่หรือหิน 
ผลการทดสอบ ความแข็งของแร่หรือหิน 

เป็นรอยเมื่อขูดด้วยเล็บ 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยเหรียญหรือลวดทองแดง 
ท าให้เหรียญเป็นรอย 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยมีดพับหรือตะปู 
เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะไบเหล็ก 
ไม่เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะไปเหล็ก 

1-2 
3 
4 

5-6 
7-8 
9-10 

กิจกรรมที่ 1.2 เปรียบเทียบความแข็งของหิน 
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ค าถามก่อนท ากิจกรรม 
1.ลักษณะเฉพาะตัวของหินมีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................. 
2.เมื่อใช้หิน 2 ก้อนขูดกัน  นักเรียนคิดว่าหินท่ีแข็งกว่า  หรือหินท่ีอ่อนกว่าจะ 
เป็นรอย 
.............................................................................................................................................. 
 
บันทึกผลการท ากิจกรรม 
1. จากการใช้หินขูดกัน เรียงล าดับก้อนหินตามความแข็งจากน้อยไปมาก ดังนี้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. จากการใช้เครื่องมือทดสอบ ได้ผลดังนี้ 
 

หมายเลขของหิน ผลการทดสอบ ความแข็ง 
1   
2   
3   
4   
5   

 
ค าถามหลังท ากิจกรรม 
1. วิธีการท่ีใช้หินขูดกันเพื่อทดสอบความแข็ง สามารถบอกความแตกต่างของ 
ความแข็งของหินได้ชัดเจนเพียงใด 
.............................................................................................................................................. 
2. การล าดับความแข็งของก้อนหินท่ีเรียงจากน้อยไปมาก  โดยวิธีการใช้หินขูด 
กันเองกับการใช้เครื่องมือทดสอบได้ผลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
..............................................................................................................................................  
3. สรุปผลการท ากิจกรรม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

1-2 เป็นรอยเมื่อขูดด้วยเล็บ 
ท าให้เหรียญเกิดเป็นรอย 
หินเป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะไบเหล็ก 
หินเป็นรอยเมื่อขูดด้วยเหรียญหรือลวดทองแดง 

4 
7-8 
3 

หินต่างชนิดกันมีความแข็งต่างกัน วิธีการตรวจสอบความแข็งของหินท าได้โดยใช้หิน
ขูดกันเอง และใช้เครื่องมือทดสอบ 

ยอมรับค าตอบของนักเรียน หากหินท่ีน ามาทดสอบแตกต่างกันและตรวจสอบได้
จากล าดับหิน โดยใข้เครื่องมือตรวจสอบ 

บอกได้  และยอมรับค าตอบของนักเรียนท่ีมีเหตุผล 

ควรได้ผลเช่นเดียวกัน 

สี  ความแข็ง  เนื้อหิน  ความวาว 

หินท่ีอ่อนกว่าจะเป็นรอย 
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ให้นักเรียนจัดจ าแนกหินออกเป็นหมวดหมู่ ระบุเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกพร้อมทั้งเขียน 
แผนภาพแสดงการจัดจ าแนกกลุ่มหินในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งที่ 1.1 
 

ยอมรับค าตอบของนักเรียน   
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ให้นักเรียนตอบค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยครูใช้ค าถามดังนี้ 
 
1. สารท่ีเป็นองค์ประกอบของหินและมีสมบัติเฉพาะตัวเรียกว่าอะไร สมบัติเหล่านี้ได้แก่ 

อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ให้ยกตัวอย่างแร่ที่เป็นองค์ประกอบในหินมา 3 ชนิด 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. นักเรยีนจะมีวิธีการใดตรวจสอบว่าหิน 2 ก้อนท่ีพบ ก้อนใดแข็งกว่ากัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. เราใช้เครื่องมือท่ีท าด้วยเหล็กกล้าในการสลักหินเป็นรูปต่าง ๆ ถ้าจะเจียระไนเพชร 
นักเรียนคิดว่าจะใช้เครื่องมือชนิดเดียวกับท่ีใช้สลักหินได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. หินท่ีสังเกตมีสีแตกต่างกัน 2 สี มีความวาวต่างกัน นักเรยีนบอกได้หรือไม่ว่า  

หินชนิดนี้มีแร่เป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว หรือมากกว่า 1 อย่าง จงให้เหตุผล 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งที่ 1.2 
 

แร่ สมบัติเฉพาะตัวของแร่ ได้แก่ สี ความวาว ความแข็ง 
 

หินแกรนิตมีแร่ควอตซ์แร่เฟลด์สปาร์ และแร่ไมกาเป็นองค์ประกอบ หินปูนมีแร่
แคลไซต์เป็นองค์ประกอบ หินทรายมีแร่ควอตซ์เป็นองค์ประกอบ 
 

ใช้ก้อนหินขูดกันเอง หินท่ีท าให้เกิดรอยขูดขีดบนหินอีกก้อนหนึ่งจะแข็งกว่า 

ไมไ่ด้ เพราะเพชรแข็งกว่าเหล็กกล้า  

มีแร่เป็นองค์ประกอบมากกว่า 1 อย่าง เพราะแร่ต่างชนิดจะมีสีและความวาว
แตกต่างกัน 
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1. เราเรียกนักวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับโลก หิน และการเปล่ียนแปลงของโลกว่าอะไร 
.............................................................................................................................................. 
2. หินรอบตัวเรามีอยู่มากมาย หินเหล่านี้มีลักษณะใดเหมือนกัน ลักษณะใดแตกต่างกัน 
ท าอย่างไรเราจึงจะศึกษาหินเหล่านี้ได้สะดวกขึ้น 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3. ท าไมเราต้องศึกษาหิน 
.............................................................................................................................................. 
4. สารท่ีเป็นองค์ประกอบของหิน และมีสมบัติเฉพาะตัวเรียกว่าอะไร สมบัตินั้นได้แก่
อะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
5. ให้ยกตัวอย่างแร่ที่เป็นองค์ประกอบหินมา 3 ชนิด 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
6. นักเรยีนจะมีวิธีการใดตรวจสอบว่าหิน 2 ก้อนท่ีพบ ก้อนใดแข็งกว่ากัน 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
7. เราใช้เครื่องมือท่ีท าด้วยเหล็กกล้าในหารสลักหินเป็นรูปต่างๆ ถ้าจะเจียระไนเพชร 
นักเรียนคิดว่าจะใช้เครื่องมือชนิดเดียวกับท่ีใช้สลักหินได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
8. หินท่ีสังเกตมีสีแตกต่างกัน 2 สี มีความวาวต่างกัน นักเรยีนบอกได้หรือไม่ว่า หินชนิดนี้
มีแร่เป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว หรือมากกว่า 1 อย่าง จงให้เหตุผล 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

  

ลักษณะท่ีเหมือนกัน เช่น ผิวเรียบหรือขรุขระ ขนาด ลักษณะท่ีต่างกัน เช่น สี 
ความวาว เนื้อหิน หรือความแข็ง เราจัดจ าแนกหินออกมาเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวก
ในการศึกษา 

นักธรณีวิทยา 

เพื่อน าหินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

แร่ สมบัติเฉพาะตัวของแร่ ได้แก่ สี ความวาว ความแข็ง 

หินแกรนิตมีแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์ และแร่ไมกาเป็นองค์ประกอบ 
หินปูนมีแร่แคลไซด์เป็นองค์ประกอบ   หินทรายมีแร่ควอตซ์เป็นองค์ประกอบ 
 
ใช้ก้อนหินขูดกันเอง หินท่ีท าให้เกิดรอยขูดขีดบนหินอีกก้อนหนึ่งจะแข็งกว่า 

ไม่ได้ เพราะเพชรแข็งกว่าเหล็กกล้า 

มีแร่เป็นองค์ประกอบมากกว่า 1 อย่างเพราะแร่ต่างชนิดจะมีสีและความวาว
แตกต่างกัน 

ค าถามรวบยอด 
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    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 
            
 

 
 

ข้อ ค าตอบ เหตุผล 

1 ง 
หินคือก้อนวัตถุแข็งท่ีประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดเกาะรวมกัน
อยู ่

2 ข 
เกณฑ์จ าแนกหินโดยพิจารณาจากสมบัติของ หิน ได้แก่ สี มวล เนื้อหิน 
ความแข็ง และความหนาแน่น 

3 ก องค์ประกอบหลักของหินคือแร่ต่าง ๆ แต่ละชนิดมีสีแตกต่างกัน 

4 ง 
ลักษณะเนื้อหิน เราสามารถทดลองโดยใช้การสัมผัส เพื่อทราบลักษณะหิน
เนื้อหยาบและหินเนื้อละเอียด 

5 ข หินอัคนี-หินตะกอน-หินแปร จ าแนกตามประเภทการเกิดของหิน 

6 ข 
จากล าดับความแข็งของโมห์ (Mohrs scale of hardness) ระดับท่ี 10 
เพชรจะไม่ถูกอะไรขีดข่วนได้ นอกจากเพชรด้วยกันเอง และเพชรยังใช้ตัด
แร่อื่นได้ด้วย 

7 ค 
การทดสอบความแข็งของหิน เกิดรอย = อ่อน, ไม่เกิดรอย = แข็ง เรยีง
จากแข็งสุดไปหาน้อยสุด จะได้ หินชนิดท่ี 1  หินชนิดท่ี 2 และหินชนิด 
ท่ี 3 ตามล าดับ 

8 ค 
เป็นการมองเห็นสิ่งท่ีพบในเนื้อหิน คือ กลุ่มท่ี 1 ผลึก กลุ่มท่ี 2 ซากพืชซาก
สัตว์ 

9 ข 
จากสูตรค านวณหาค่าความหนาแน่น=มวล (กรัม) /ปริมาตร (ลุกบาศก์
เซนติเมตร) 

10 ง 
จากล าดับความแข็งของโมห์ (Mohrs scale of hardness)  ระดับท่ี 1-2  
เล็บสามารถขูดเป็นรอยได้ 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ขั้นตอน (5E) 
เรื่อง หิน และการเปล่ียนแปลงของโลก                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชุดท่ี 1 ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติการทดลองของนักเรียน 
 

ประเด็นที่
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

การทดลองและ
การใช้อุปกรณ์ 

มีการด าเนนิการ
ทดลองตามแผน
ทุกข้ันตอนและใช้
อุปกรณ์ถูกวิธ ี

มีการด าเนนิการ
ทดลองตามแผนทุก
ข้ันตอนและใช้
อุปกรณ์ผิดบ้าง
เล็กน้อย 

มีการปรับแผนการ
ทดลองบ้างและใช้
อุปกรณ์ไม่ค่อยถูก
วิธี 

มีการด าเนนิการ
ทดลองโดยไม่
ค านงึถึงแผนเลย
หรือใช้อุปกรณ์ไม่
ถูกวิธีเป็นส่วนใหญ่ 

การเก็บรักษา
อุปกรณ์หลัง
การทดลอง 

ท าความสะอาด
อุปกรณ์ เช็ดให้
แห้ง เก็บรักษา
เป็นระเบียบ 
อุปกรณ์อยู่ใน
สภาพดี 

ท าความสะอาด
อุปกรณ์ เช็ดให้แห้ง 
เก็บรักษาเป็น
ระเบียบ อุปกรณ์มี
ช ารุดบ้าง 

ท าความสะอาด
อุปกรณ์ไม่
เรียบร้อย เก็บ
รักษาเป็นระเบียบ 
อุปกรณ์มีช ารุด 

ต้องเตือนให้เก็บ
รักษาอุปกรณ์ หรือ
ท าอุปกรณ์ช ารุด
โดยประมาท 

ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

บันทึกข้อมูลครบถ้วน
มีความผิดพลาด
เล็กน้อย 

บันทึกข้อมูลไม่
ครบถ้วนมีความ
ผิดพลาด 

บันทึกข้อมูล
ผิดพลาดมากต้อง
คอยบอกให้แก้ไข 

การจัดกระท า
ข้อมูลและการ
น าเสนอ 

น าเสนอข้อมูล
โดยใช้ตารางที่
เหมาะสมหรือมี
ข้ันตอนที่เข้าใจ
ง่าย 

น าเสนอข้อมูลโดยใช้
ตารางหรือมีข้ันตอนที ่
ไม่ค่อยชัดเจน 

น าเสนอข้อมูลที่ไม่
เป็นระบบ เข้าใจ
ยาก 

น าเสนอข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน 

การแปล
ความหมาย
และสรุปผล
การทดลอง 

สรุปผลการ
ทดลองสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
ครบถ้วนแปล
ความหมาย
ถูกต้อง 

สรุปผลการทดลอง
สอดคล้องกับจุด 
ประสงคค์รบถ้วน 
แปลความหมาย 
ผิดบ้าง 

สรุปผลการทดลอง
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ไม่
ครบถ้วนแปล
ความหมายผิดมาก 

สรุปผลการทดลอง
ไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

 
เกณฑ์การตัดสินช่วงคะแนน 

ช่วงคะแนน  13-16 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
ช่วงคะแนน  10-12 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 
ช่วงคะแนน   7- 9  คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน   4- 6  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 

ประเด็นที่
ประเมนิ 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

ให้ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือใน
การท างานกลุ่ม
อย่างดีเยี่ยม 

ให้ความร่วมมือใน
การท างานกลุ่มดี 

ให้ความร่วมมือใน
การท างานกลุ่ม
พอใช ้

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการท างานกลุ่ม 

มีความต้ังใจ มีความต้ังใจใน
การท างานกลุ่ม
อย่างดีเยี่ยม 

มีความต้ังใจในการ
ท างานกลุ่มดี 

มีความต้ังใจในการ
ท างานกลุ่มพอใช ้

ไม่มีความต้ังใจใน
การท างาน ขาด
ความรับผิดชอบ 

แสดงความ
คิดเห็นและ
ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นกับผู้อื่น
อย่างดี 

ร่วมแสดงความ
คิดเห็น  แต่ไม่
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นกับผู้อื่น 

ไม่ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น 

ไม่ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ไม่ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

ไม่ค่อยมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์

ขาดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

การส่งงาน ท างานเสรจ็
ทันเวลา 

ท างานเสรจ็ชา้กว่า 
เวลาที่ก าหนดไม่เกิน 
 5  นาท ี

ท างานเสรจ็ชา้กว่า
เวลาที่ก าหนดไม่
เกิน  10  นาท ี

ท างานไมเ่สรจ็ 

 
เกณฑ์การตัดสินช่วงคะแนน 

ช่วงคะแนน  13-16 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
ช่วงคะแนน  10-12 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 
ช่วงคะแนน   7- 9  คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน   4- 6  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 


