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โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 



 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สมดุลเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  เพ่ือจะน าไปสู่การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 ในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สมดุลเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นี้  ต้องขอขอบคุณ
ผู้อ านวยการโรงเรียน  คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ได้ให้ค าแนะน า  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้นี้ให้สมบูรณ์  และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดท า
ขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูผู้สอน  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 
     ศิวพร  เทพจั้ง 

ค าน า 
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ค าชี้แจงเกีย่วกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สมดุลเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้  ได้จัดท าข้ึนตามกับสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
สาระที ่ 3  สารและสมบัติของสาร  เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา  ว30223  เคมี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  สมดุลเคมี  โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้  แบ่งเป็น  
6 ชุดกิจกรรม  ดังนี้ 
  ชุดกิจกรรมที่  1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  
  ชุดกิจกรรมที่  2  การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล  
  ชุดกิจกรรมที่  3  ค่าคงที่สมดุล   
  ชุดกิจกรรมที่  4  การค านวณเก่ียวกับค่าคงที่สมดุล                  
  ชุดกิจกรรมที่  5  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล  
  ชุดกิจกรรมที่  6  สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต  สิ่งแวดล้อม  และอุตสาหกรรม 
            2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้  เป็นชุดกิจกรรมที ่ 1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  ประกอบด้วย 
 2.1  ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 2.2  ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู   
 2.3  ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  
 2.4  ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.5  แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  ใบงาน  แบบทดสอบหลังเรียน บรรณานุกรม เฉลย
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แนวค าตอบใบงาน  เกณฑ์การให้คะแนน  และแบบบันทึกคะแนน 
            3.  ใช้เวลาในการท ากิจกรรม  จ านวน  3  ชั่วโมง 

ไปกนัเลย 

ชุดกิจกรรมที ่1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ค 



ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรมส าหรบัครู 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สมดุลเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
นี้  ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน  6  ชุดกิจกรรม  โดยชุดกิจกรรมนี้เป็น  ชุดกิจกรรมที ่ 1  
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  ใช้เวลาในการท ากิจกรรม  3  ชั่วโมง  เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ครูผู้สอนควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตาม
ค าแนะน า  ดังนี้ 
 1.  ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  จุดประสงค์ 
การเรียนรู้  เนื้อหา  และกิจกรรมการการเรียนรู้ 
 2.  เตรียมสื่อต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อาทิ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ
การเรียนรู้  วัสดุ/อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลองให้เพียงพอ 
 3.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ  ละ  5-6  คน  ในแต่ละกลุ่มจะคละความสามารถ  คือ  เก่ง                  
ปานกลาง  และอ่อน  รวมทั้งแบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้ชัดเจน 
 4.  ก่อนการท ากิจกรรมการเรียนรู้  ครูควรชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท  หน้าที่  และแนวปฏิบัติของ
นักเรียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้  จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 5.  ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้  ครูใหค้ าแนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม 
 6.  หลังจากนักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน  แล้วน าผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนหลังการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ 
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ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรมส าหรบันกัเรยีน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สมดุลเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่ 5 
นี้  ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน  6  ชุดกิจกรรม  โดยชุดกิจกรรมนี้เป็นชุดกิจกรรมทื ่ 1   
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  ใช้เวลาในการท ากิจกรรม  จ านวน  3  ชั่วโมง  เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด นักเรียนควรปฏิบัติตามข้ันตอนด้วยความ
ซื่อสัตย์และตั้งใจ  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนแต่ละคนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  คนละ  1  เล่ม  จากนั้นอ่านท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับค าชี้แจงและข้ันตอนในการท ากิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  นักเรียนศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  จุดประสงค์
การเรียนรู้  แล้วปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนอย่างตั้งใจ  หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถขอ
ค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ 
 3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  10  ข้อ  แล้วตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  ห้ามนักเรียนเปิดดูเฉลยก่อนท าแบบทดสอบ 
 4.  เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว  นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบแนวค าตอบใบงาน และเกณฑ์การให้คะแนนได้จากภาคผนวกท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5.  เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บรวบรวม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมส่งครูให้เรียบร้อย 
 6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  จ านวน  10  ข้อ  แล้วตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  ห้ามนักเรียนเปิดดูเฉลยก่อนท าแบบทดสอบ  โดยนักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบหลัง
เรียนได้มากกว่าร้อยละ  80  จึงจะผ่านเกณฑ์  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  ให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง  แล้วกลับมาท าแบบทดสอบหลังเรียนใหม่  เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดแล้วจึงท าการศึกษาชุดกิจกรรมที่  2  ต่อไป 
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ขั้นตอนการใชช้ดุกิจกรรม 

นักเรียนแต่ละคนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาค าชี้แจงและขั้นตอนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้   
ผลการเรียนรู้  และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ท าแบบทดสอบหลังเรียน  

ประเมินผล 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป 

ไม่ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
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 มาตรฐาน  ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการเรียนรู้  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้  ภาวะสมดุล  สมดุลระหว่างสถานะ  
สมดุลในสารละลายอิ่มตัว  สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  และค่าคงที่สมดุลได้ 

มาตรฐานและผลการเรยีนรู้ 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

 มาตรฐาน  ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ  เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 ว 8.1  ม.4-6/1  ตั้งค าถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือ
ความสนใจ  หรือจากประเด็นที่เกิดข้ึนในขณะนั้น  ที่สามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
 ว 8.1  ม.4-6/5  รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง  
ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยตรวจสอบความเป็นไปได้  ความเหมาะสมหรือความผิดพลาด
ของข้อมูล 
 ว 8.1  ม.4-6/7  วิเคราะห์ข้อมูล  แปลความหมายข้อมูลและประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุป  หรือสาระส าคัญเพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ว 8.1  ม.4-6/8  พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ  โดยใช้หลัก
ความคลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต  เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ 

ด้านความรู้  (Knowledge) 

 
1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลทางเคมี 
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารในระบบเปิดและระบบปิด 
3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารประเภทดูดพลังงานและคายพลังงาน 
4. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสมบูรณ์  ปฏิกิริยาไปข้างหน้า  ปฏิกิริยาย้อนกลับ  

และปฏิกิริยาที่ผันกลับได ้
5. อธิบายความหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
 

ด้านทักษะและกระบวนการ  (Skill/Process) 
 

1. สามารถสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร 
2. ท าการทดลองเพ่ือศึกษาการเกิดปฏิกิริยาที่ผันกลับได้และปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้ 
3. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Attitude) 
 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
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สาระส าคัญและสาระการเรยีนรู้ 

สาระส าคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงของสารแบ่งเป็น 3  ประเภท  คือ  การเปลี่ยนสถานะ  การเกิดสารละลาย  
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เมื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงของสารตามทิศทางของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สาร  สามารถแบ่งออกเป็น 2  ประเภท  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได ้

สาระการเรียนรู้ 

 เปลี่ยนแปลงของสาร  เมื่อพิจารณาตามทิศทางของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร  สามารถ
แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดข้ึนทิศทางเดียวหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนสมบูรณ์  พบได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
เช่น  การระเหิดของแนฟทาลีน  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง  เป็นต้น 
 2.  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เม่ือสารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก  หรือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสารที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า
และการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นก่อนเรียกว่า  การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า  
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีหลังเรียกว่า  การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับพบได้
ในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  

ชุดกิจกรรมที ่1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 3 



ค าชี้แจง 1.  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาท ี
 2.  ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  แล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (X)                               
                  ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดท าให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไป 
1. เผาแท่งเหล็กจนร้อนกลายเป็นสีแดง  
2. การละลายน้ าของเกลือแกง 
3. มีหยดน้ ามาเกาะข้างบีกเกอร์  
4. การหมองของเครื่องประดับเงิน 

 

2. เมื่อเราน าลูกเหม็นไปไว้ในห้องน้ าพบว่าลูกเหม็นมีขนาดเล็กลงเนื่องมาจากสาเหตุใด 
1. ลูกเหม็นท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ 
2. ลูกเหม็นเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอ 
3. ลูกเหม็นเกิดการคายความร้อนท าให้กลายเป็นไอ 
4. เกิดการกร่อนเนื่องจากลมพัด 

 

3. การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้  ข้อใดจัดเป็นระบบเปิด 
1. การไทเทรตสารละลายกรด  HCl  ด้วยสารละลาย  NaOH 
2. การตกผลึกสารส้มในสารละลายอ่ิมตัว 
3. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเวลากลางวัน 
4. น้ าแข็งหลอมเหลวในบีกเกอร์ที่อุณหภูมิห้อง   

 

4. เราจะทราบได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นเป็นระบบปิด 
1. มีการถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 
2. การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดข้ึนในภาชนะท่ีปิดสนิท 
3. ไมม่ีการถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 
4. ไมม่ีการถ่ายเทมวล  แต่มีการถ่ายเทพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 

 

5. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สามารถผันกลับได้ 
1. การ  KMnO4  ในถ้วยกระเบื้อง 
2. การนึ่งข้าวเหนียว 
3. ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งท้ิงไว้ในห้อง 
4. ขวดใส่น้ าเชื่อมข้นๆ  ปิดฝาสนิทและมีผลึกน้ าตาลนอนก้นขวด 

Pre-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้
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6. การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
1. การเผาถ่าน   
2. เกล็ดไอโอดีนในภาชนะปิด 
3. สารละลายอ่ิมตัวของ CuSO4  
4. การหลอมเหลวของน้ าแข็ง ที่ 0 ๐C 
 

7. จากปฏิกิริยา  Mg(s)  +  CuSO4(aq)  ⇌  MgSO4(aq)  +  Cu(s)  
  สีฟ้า               ไม่มีสี      
ถ้าต้องการทดสอบว่าปฏิกิริยานี้ผันกลับได้หรือไม่  ควรท าอย่างไร 

1. สังเกตว่าเกิดโลหะทองแดงข้ึนหรือไม่  
2. น าสารละลาย  MgSO4  มาท าปฏิกิริยากับโลหะทองแดง  แล้วสังเกตว่าเกิดโลหะแมกนีเซียมขึ้น

ในระบบหรือไม ่
3. ตรวจสอบว่าในระบบมีปริมาณของ  Mg2+  เท่ากับโลหะทองแดงหรือไม ่
4. ทดสอบว่าในระบบมี  Mg2+  และ Cu2+  หรือไม ่

 
8. ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้  ถ้าปฏิกิริยานั้นเกิดในบีกเกอร ์

1. H2O(l)  ⇌  H+(aq)  +  OH-(aq)  
2. N2O4(g)  ⇌  2NO2(g) 
3. 2HI(g)  ⇌  H2(g)  +  I2(g)  
4. CaCO3 (s)  ⇌  CaO(s) + CO2(g) 

 
9. ถ้าปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังนี้ A  +  2B  ⇌  3C   จะทราบได้อย่างไรว่าปฏิกิริยาระหว่าง  A  และ  B  

เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้ 
1. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นดูดหรือคายพลังงาน  
2. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยานี้มีสาร  C เกิดข้ึนอยู่ในภาชนะหรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่ามีสาร  A,  B  และ  C อยู่ในภาชนะหรือไม่ 
4. ตรวจสอบว่ามีสาร  A หรือสาร  B  อยู่ในภาชนะหรือไม่ 

  

Pre-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้
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10. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้     
 ก.  น้ าปลาในขวด    
 ข.  เกล็ดไอโอดีนในหลอดทดลองท่ีปิดสนิท   
 ค.  น้ าอัดลมในแก้ว    
 ง.  สารละลายอ่ิมตัวของเกลือ  NaCl     
 จ.  ปฏิกิริยาระหว่าง  N2 กับ  H2  ในภาชนะปิด    
 ฉ.  การระเหยของน้ าในแหล่งน้ าเป็นไอน้ า                      
ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ทั้งหมด 

1. ก  ข  ค     
2. ข  ง  จ   
3. ค  ง  จ        
4. ง  จ  ฉ  

ท าไดไ้หมคะนักเรียน 

Pre-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้

ชุดกิจกรรมที ่1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 6 



ชื่อ-สกุล....................................................................  ชั้น..................  เลขที.่.......... 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในข้อที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

ข้อ 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ผลการประเมิน 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

Pre-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้

กระดาษค าตอบ 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจ 
(…………………………………………………………………) 
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        การเปล่ียนแปลงของสาร  หมายถึง  การท่ีสารมีสมบัติต่างไปจากเดิม  เช่น  มีสี  กลิ่น  
รส  รูปร่าง  หรือสถานะเปลี่ยนไปจากเดิม  การเปลี่ยนแปลงของสารบางอย่างอาจท าให้มีสารใหม่เกิดขึ้น  
บางการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดสารใหม่  หากเราใช้สมบัติของสารเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของการ
เปลี่ยนแปลงของสาร  สามารถจ าแนกได้เป็น  2 ประเภท  คือ  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  และการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

“ 
” 

ประเภทของการเปลี่ยนแปลงของสาร 

 1.  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  (Physical  
Change)     
 หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้องกับ
สมบัติทางกายภาพของสาร  โดยไม่มีผลต่อองค์ประกอบ
ภายในของสาร  หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดสารใหม่
ขึ้นและสมบัติทางเคมีของสารยังเหมือนเดิม  ตัวอย่างการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  เช่น  การเปลี่ยนสถานะของ
สาร  การละลายน้ าของเกลือ  การน าไฟฟ้า  เป็นต้น 

 2.  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี   
(Chemical  Change) 
 หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  หลังจากการเปลี่ยนแปลงมีสาร
ใหม่เกิดขึ้น  มีองค์ประกอบ  และสมบัติทางเคมีแตกต่าง
จากสารเดิม  เช่น  การเกิดสนิมของเหล็ก  การทอดไข่  
การสุกของผลไม้  การเผาไหม้  เป็นต้น 

รูปที่  1.2  การละลายน้ าของน้ าตาล 
ที่มา: https://bit.ly/2NJo6fr 

รูปที่  1.1  การหลอมเหลวของน้ า 
ที่มา: https://bit.ly/2PFaiUT 

รูปที่  1.3  การเกิดสนิมเหล็ก 
ที่มา: https://bit.ly/2PDTePb 

รูปที่  1.4  การสุกของผลไม ้
ที่มา: http://biology.ipst.ac.th/?p=2077 

การเปลี่ยนแปลงของสาร 
ใบความรู้ 1.1 
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ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการเปลีย่นแปลงของสาร 

        ระบบ (System) 
 หมายถึง  สิ่งที่อยู่ภายในขอบเขตที่ต้องการศึกษา  การก าหนดองค์ประกอบของระบบนั้นขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา  ซึ่งต้องก าหนดหรือระบุให้ชัดเจน 
 

 สิ่งแวดล้อม (Environment)  
 หมายถึง  สิ่งต่างๆ  ที่อยู่นอกขอบเขตที่ต้องการศึกษา  ตัวอย่างการก าหนดองค์ประกอบของระบบ  
เช่น  การศึกษาการละลายของน้ าตาลทรายในน้ า  โดยสารละลายน้ าตาลทรายจะเป็นระบบ  ส่วนภาชนะใน
การบรรจุและแท่งแก้วคนสารจัดเป็นสิ่งแวดล้อม 

 1.  ระบบเปิด (Open System)  
 หมายถึง  ระบบท่ีมีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายโอนทั้งพลังงานและมวลของสารให้กับสิ่งแวดล้อม  หรือ
มวลของระบบไม่คงท่ี  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง  เช่น การต้มน้ าในภาชนะเปิด  การเผาไหม้เชื้อเพลิง  เป็นต้น 
 

 2.  ระบบปิด (Close System)  
 หมายถึง  ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลให้กับสิ่งแวดล้อม  แต่มีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายโอนพลังงานกับ
สิ่งแวดล้อม  เช่น การต้มน้ าในภาชนะปิด  การเผาแคลเซียมคาร์บอเนตในภาชนะปิด  การตกตะกอนสารใน 
บีกเกอร์  เป็นต้น 
 

 3.  ระบบโดดเดี่ยว  (Isolate  System)   
 หมายถึง  ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลและพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อม เช่น  น้ าร้อนในกระติกน้ าร้อน  
การท าปฏิกิริยาเคมีของสารในแคลลอรี่มิเตอร์  เป็นต้น 
 

ประเภทของระบบ 

รูปที่  1.5  การถ่ายโอนมวลและพลังงานของสารในระบบ 
ที่มา :  https://bit.ly/2ACGeX8 
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การเปลี่ยนแปลงของสารกับทิศทางการถา่ยเทพลังงาน 

 การเปลี่ยนแปลงของสารทุกชนิดจะมีพลังงานเข้ามาเก่ียวข้อง  เมื่อใช้ทิศทางการถ่ายเทพลังงาน
ระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์  สามารถจ าแนกประเภทการเปลี่ยนแปลงสารได้เป็น  2  ประเภท  
คือ  การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน 

1. การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน 
(Endothermic Change)  
 หมายถึง   พลังงานของระบบมีทิศทางของ
การถ่ายเทพลังงานจากสิ่งแวดล้อมสู่ระบบ ท าให้
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลง  เช่น  การระเหย
ของแอลกอฮอล์  การละลายน้ าของเกลือแกง           
การสังเคราะห์แสงของพืช  เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน 
(Exothermic Change)  
 หมายถึง  พลังงานของระบบมีทิศทางการถ่ายเท
พลังงานจากระบบสู่สิ่งแวดล้อม  ท าให้อุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมสูงขึ้น  เช่น  การควบแน่นของน้ า  การหยด
กรดลงในน้ า  ปฏิกิริยาการเผาไหม้  เป็นต้น 

รูปที่  1.7  ปฏิกิริยาคายความร้อน 
ที่มา: https://bit.ly/2mZOUgp 

รูปที่  1.6 ปฏิกิริยาดูดความร้อน 
ที่มา: https://bit.ly/2mZOUgp 

รูปท่ี  1.8  พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะของสาร 
ที่มา :  https://bit.ly/2mZOUgp 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  (10  คะแนน) 
1. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารขึ้น  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพหรือทางเคมี  (2  คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ให้นักเรียนบอกความเหมือนและความแตกต่างของระบบเปิดและระบบปิดโดยใช้แผนภาพ    
เวนน์-ออยเลอร์  (3  คะแนน) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใด  (5  คะแนน) 

การเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลง 

ของสาร 
ชนิดของระบบ 

พลังงานกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.1  การหลอมเหล็กในเบา้หลอม 

3.2  การระเหิดของลูกเหมน็ 

3.3  หยดกรดลงน้ า 

3.4  การเผาไหมข้องเชื้อเพลิง 

3.5  การหายใจระดับเซลล์ 

การเปลี่ยนแปลงของสาร 
ใบงาน 1.1 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร ในรูปของแผนผังความคิด                          
             (12  คะแนน) 

สรุปองคค์วามรู้ 
ใบงาน 1.2 

12 ชุดกิจกรรมที ่1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 



 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เม่ือสารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วสามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก  หรือหมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของสารที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงย้อนกลับ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นก่อน  เรียกว่า  การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า  และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีหลัง  เรียกว่า  การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้มีทั้งการ
เปลี่ยนสถานะ  การละลาย  และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 การเปลี่ยนแปลงของสาร  เมื่อพิจารณาตามทิศทางของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร  สามารถแบ่ง
ออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ “ ” 

1.  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลบัไม่ได ้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงของสารท่ีเกดิขึน้ทศิทางเดียว  หรือเกิดขึน้
สมบูรณ์  พบได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  และการ
เปลี่ยนแปลงทางเคม ี เช่น  การระเหิดของแนฟทาลีน                 
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง  การเกิดสนมิเหล็ก  เป็นต้น 

รูปที่  1.9  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 
ที่มา: https://bit.ly/2KfP4tk 

2.  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 

        การเปลี่ยนสถานะ 
 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของ
การเปลี่ยนสถานะของสารบางชนิด  เมื่อ
สารเปลี่ยนสถานะแล้ว  สามารถเปลี่ยน
สถานะย้อนกลับมาเป็นสถานะเดิมได้  
เช่น  การเปลี่ยนสถานะของน้ า  เป็นต้น 

รูปที่  1.10  การเปลี่ยนสถานะของน้ า 
ที่มา: https://bit.ly/2PFaiUT 

การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได้ 

ใบความรู้ 1.2 
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           การละลาย 
   การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของ
การละลาย  การละลายของตัวถูกละลายที่
เป็นของแข็งในของเหลว  เมื่อมีการละลาย  
ก็จะมีการตกผลึกควบคู่กัน  การละลายนั้น
ก็จะเป็นการละลายแบบผันกลับได้ 

รูปที่ 1.11  การละลายของเกล็ดไอโอดีนในเอทานอล 
ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556 

           การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
    การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของการการเกิดปฏิกิริยาเคมี  จะต้องประกอบด้วยการเกิดปฏิกิริยา
ไปข้างหน้า  (สารตั้งต้นท าปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์)  และการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ                        
(สารผลิตภัณฑ์ท าปฏิกิริยากันแล้วกลับมาเป็นสารตั้งต้นดังเดิม)  ควบคู่กันไป 

ตัวอย่าง  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  HCl   กับสารละลาย  [Co(H2O)6]2+  
 ปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
   [Co(H2O)6]2+(aq)  +  4Cl-(aq)  →  [CoCl4]2-(aq)  +  6H2O(l) 
              สีชมพู                     สีน้ าเงิน 
 ปฏิกิริยาย้อนกลับ 
 [CoCl4]2-(aq)  +  6H2O(l)  →  [Co(H2O)6]2+(aq)  +  4Cl-(aq)  
           สีน้ าเงิน           สีชมพู  
 ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้  
 [Co(H2O)6]2+(aq)  +  4Cl-(aq)   ⇌  [CoCl4]2- (aq)  +  6H2O(l) 
            สีชมพู                สีน้ าเงิน 

ปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับ 

รูปที ่ 1.12  ปฏิกิริยาที่ผันกลับได ้
ที่มา: https://bit.ly/2vrLO8V 
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วิธีทดสอบปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ 

ตัวอย่างเช่น  ปฏิกิริยาระหว่าง  W  กับ  X   เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับหรือไม่  ท าได้โดย 
1. ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาไปไปข้างหน้าและย้อนกลับ 
  W  +  X   Y  +  Z  ;  ปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
  Y  +  Z     W  +  X ;  ปฏิกิริยาย้อนกลับ 
    W  +  X  ⇌  Y  +  Z    เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้   
2. ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้  จะพบสารทุกชนิดในปฏิกิริยา  ทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์  แต่ปฏิกิริยาที่

ผันกลับไม่ได้  ในระบบจะเหลือสารตั้งต้นบางชนิดเท่านั้น  หรือไม่มีสารตั้งต้นเลย 

สรุปลกัษณะการเปลีย่นแปลงของสาร 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 

1. เกิดข้ึนในระบบเปิดหรือระบบปิดระบบใดก็
ได้  และมีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า
เท่านั้น   

1. เกิดข้ึนในระบบปิดเท่านั้น  มีทั้งการ
เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ย้อนกลับ 

2. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถท าปฏิกิริยากัน
ได้  หรือถ้าท าปฏิกิริยากันแล้วจะไม่กลับมา
เป็นสารตั้งต้นตัวเดิม 

2. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสามารถท าปฏิกิริยากัน
แล้วได้สารตั้งต้นตัวเดิม 

3. ในระบบไม่มีสารตั้งต้นเหลืออยู่เลย  หรือมี
เพียงสารตั้งต้นบางชนิดเท่านั้น  ซึ่งเกิดจาก
การท าปฏิกิริยาไม่พอดีกัน 

3.   ในระบบที่สารทุกชนิดในระบบ  ทั้งสารตั้งต้น   
      และผลิตภัณฑ์   

ถ้าเข้าใจแลว้ 
เราไปท าใบกิจกรรมที ่1.1 กันเลย !!! 

พร้อมแลว้ๆ...ตืน่เตน้ๆ 
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ตารางท่ี  1  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 



ปฏิกิริยาที่ผนักลบัได ้

ใบงาน 1.3 

การทดลอง ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 

1. ท าการทดลองเพ่ือศึกษาปฏิกิริยาผันกลับได้และปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ 
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสมบูรณ์  ปฏิกิริยาไปข้างหน้า  ปฏิกิริยาย้อนกลับและ

ปฏิกิริยาผันกลับได้ 

รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 

สารเคมี 
1. แผ่นทองแดง ขนาด 0.5 cm  7 cm  
2. แผ่นสังกะสี ขนาด 0.5 cm  7 cm  
3. สารละลาย CuSO4 1.0 mol/dm3  
4. สารละลาย ZnSO4 1.0 mol/dm3   
5. สารละลาย CuSO4 อ่ิมตัว 
6. สารละลายกรด HCl 6.0 mol/dm3  

7. น้ ากลั่น 

 
1  แผ่น 
1  แผ่น 
25 cm3 

25 cm3 

1  cm3 

1  cm3 

2  cm3 

อุปกรณ์ 
1. บีกเกอร์ ขนาด 50 cm3 

2. หลอดทดลองขนาดเล็ก 
3. หลอดหยด 
4. แท่งแก้วคนสาร 

 
2 อัน 

2 หลอด 
3 อัน 
1  อัน 

จุดประสงค์การทดลอง 

อุปกรณ์และสารเคมี 

ขั้นตอนในการท ากิจกรรม 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาจุดประสงค์ของการทดลอง  วิธีการทดลอง  และร่วมกันวาง
แผนการทดลอง 

2. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับท าการทดลอง   
3. ให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในแบบบนทึกใบงาน 1.3 
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วิธีการทดลอง 

ตอนที่  1  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับโลหะ  Zn 
1. ใส่สารละลาย  CuSO4  1.0  mol/dm3  ลงในบีกเกอร์  ปริมาตร  25  cm3  สังเกตสีของ

สารละลาย  จากนั้นจุ่มโลหะ  Zn  ขนาด  0.5 cm  7 cm  ลงในบีกเกอร์  สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้  (แผ่นโลหะและสีของสารละลาย)  แล้วบันทึกผลการทดลองลงใน 
แบบบันทกึใบงาน 1.3 

2. ใส่สารละลาย  ZnSO4  1.0  mol/dm3 ลงในบีกเกอร์อีกใบ ปริมาตร  25  cm3  สังเกตสี
ของสารละลาย  จากนั้นจุ่มโลหะ  Cu  ขนาด  0.5  cm  7  cm  ลงในบีกเกอร์  สังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้  (แผ่นโลหะและสีของสารละลาย)  แล้วบันทึกผลการทดลองลงใน 
แบบบันทกึใบงาน  1.3 

 
ตอนที่  2  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4  กับสารละลายกรด HCl 

1. ใส่สารละลาย  CuSO4  อิ่มตัว ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก 2 หลอดๆ  ละ  5  หยด 
2. เติมน้ ากลั่น  15  หยด  ลงในหลอดที่  1  เขย่าและตั้งทิง้ไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบสี 
3. หยดสารละลาย HCl  6  mol/dm3  ลงในหลอดที่ 2  ทีละหยด  พร้อมทั้งเขย่าจน

สารละลายเปลี่ยนสี  สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย  แล้วบันทึกผลการทดลองลง
ในแบบบันทึกใบงาน 1.3 

4. หยดน้ ากลั่นลงในสารละลายในขอ้  3  ทีละหยด  พร้อมกับเขย่าจนสารละลายเปลี่ยนสี  
สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย  แล้วบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกใบงาน 
1.3 

5. ท าการทดลองซ้ ากบัสารในหลอดเดมิอีกครั้งตามขอ้  3-4  สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
 

ปฏิกิริยาที่ผนักลบัได ้

ใบงาน 1.3  
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วันที่ท าการทดลอง...................................................................................................................... 
กลุ่มที.่...............  ชื่อกลุ่ม........................................................................................................... 
รายช่ือสมาชิก 
1) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 
2) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 
3) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 
4) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 
5) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 

ผลการทดลอง 

ตอนที่  1   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับโลหะ  Zn  (2  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่  2   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับสารละลายกรด HCl  (2 คะแนน) 

การทดลอง 
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 

ชิ้นโลหะ สารละลาย 

Zn  ใน  CuSO4 

Cu  ใน  ZnSO4 
 

  

ปฏิกิริยาที่ผนักลบัได ้

แบบบันทึกใบงาน 1.3 

การทดลอง ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
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การทดลอง การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 

สารละลาย  CuSO4   

สารละลาย  CuSO4  +  H2O 

สารละลาย  CuSO4  +  H2O  +  HCl   

สารละลาย  CuSO4  +  H2O  +  HCl  +  H2O 



ค าถามน าการอภิปราย 
ตอนที่  1   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับโลหะ  Zn  (ข้อละ  1  คะแนน) 
1)  ก่อนจุ่มแผ่นโลหะ  ในสารละลายมีไอออนของโลหะชนิดใดละลายอยู่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2)  โลหะกับไอออนของโลหะในสารละลายคู่ใดที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น  ทราบได้อย่างไร  พร้อมทั้งเขียน 
     ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
ตอนที่  2  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับสารละลายกรด  HCl  (ข้อละ  1  คะแนน) 
1)  เมื่อน าผลึกของสาร  CuSO4  มาละลายน้ า  เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร  พร้อมทั้งเขียนสมการ 
     แสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2)  เมื่อหยดน้ าลงไปในสารละลาย  CuSO4  เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร  พร้อมทั้งเขียนสมการ 
     แสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3)  เมื่อหยดกรด  HCl  ลงไปในสารละลาย  CuSO4  เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร   พร้อมทั้งเขียน 
     สมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

4)  เมื่อหยดน้ าลงในสารละลาย  CuSO4   (หลังจากเติมกรด  HCl)  เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร     
     พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

คราวนี้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง 
ปฏิกิริยาแบบผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

หรือยังคะนักเรียน?? 

เข้าใจแล้วค่ะ/
ครับคุณครู 
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(2  คะแนน) 



การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได้ 

ใบงาน 1.4 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
1. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายถูก  () หน้าการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้  และท าเครื่องหมายกากบาท 

()  หน้าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  (3  คะแนน) 

 …………1.1)  น้ าระเหยกลายเป็นไอในภาชนะปิด 

 …………1.2)  เกล็ดไอโอดีนละลายเอทานอล 

 …………1.3)  การเผาผลึกของคอปเปอร ์ (II)  ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท 

 …………1.4)  ปรอทในเทอร์มิเตอร์ 

 …………1.5)  ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งทิ้งไว้ในห้อง 

 …………1.6)  การเผาโพแทสเซียมเปอรแ์มงกาเนตในถ้วยกระเบื้อง 

 …………1.7)  กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น 

 …………1.8)  น้ าอัดลมในขวดที่ยังไม่ได้เปิดฝา 

 …………1.9)  CO3
2-(aq) + 2H+(aq) → H2O(l) + CO2(g)  ในภาชนะเปิด 

 

2. น าสารละลาย  P  (สีฟ้า)  มาท าปฏิกิริยากับสารละลาย Q  (ใสไม่มีส)ี  ในระบบปิดได้สารละลายสี
เหลืองของ  R  และของแข็งสีขาวของ  S  ถ้าต้องการทราบว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้
หรือไม่  นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบอย่างไร  (1  คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ในการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต  (CaCO3)  ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หรือไม่  
พร้อมทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  (ข้อละ  1  คะแนน) 

 3.1)  ปฏิกิริยาเกิดขึ้นในภาชนะเปิด 
……………………………………………………………………………………..............................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

 3.2)  ปฏิกิริยาเกิดขึ้นในภาชนะปิด
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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4. ให้นักเรียนเขียนการเปลี่ยนไปข้างหน้า  และการเปลี่ยนแปลย้อนกลับ  ของการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้ที่ก าหนดให้ต่อไปนี้  (ข้อละ  1  คะแนน) 

 4.1)  ขวดน้ าปิดสนิทท่ีมีน้ าและไอน้ าอยู่ภายใน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.2) น้ าเชื่อมอ่ิมตัวในบีกเกอร์ทีอุ่ณหภูมิห้อง 
…………………………………………………………………………........................................................................................
…………………………………………………………………………………….............................................................................. 
 

 4.3)  กรดคาร์บอนิก  (H2CO3)  ในน้ าอัดลมที่ยังไม่เปิดขวด 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
 

 4.4)  การผลิตแก๊สแอมโมเนีย  (NH3)  จากแก๊สไนโตรเจน  (N2)  ท าปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน  (H2)  
        ในระบบปิด 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
 

ชุดกิจกรรมที ่1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 20 



ค าชี้แจง 1.  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  10  นาท ี
 2.  ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  แล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (X)                               
                  ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้     
 ก.  น้ าปลาในขวด    
 ข.  เกล็ดไอโอดีนในหลอดทดลองท่ีปิดสนิท   
 ค.  น้ าอัดลมในแก้ว    
 ง.  สารละลายอ่ิมตัวของเกลือ  NaCl     
 จ.  ปฏิกิริยาระหว่าง  N2  กับ  H2  ในภาชนะปิด    
 ฉ.  การระเหยของน้ าในแหล่งน้ าเป็นไอน้ า      
ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ทั้งหมด 

1. ก  ข  ค     
2. ข  ง  จ   
3. ค  ง  จ         
4. ง  จ  ฉ  

 

2. ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้  ถ้าปฏิกิริยานั้นเกิดในบีกเกอร ์
1. H2O(l)  ⇌  H+(aq)  +  OH-(aq)  
2. N2O4(g)  ⇌  2NO2(g) 
3. 2HI(g)  ⇌  H2(g)  +  I2(g)  
4. CaCO3 (s)  ⇌  CaO(s) + CO2(g) 

 

3. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดท าให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไป 
1. เผาแท่งเหล็กจนร้อนกลายเป็นสีแดง  
2. การละลายน้ าของเกลือแกง 
3. มีหยดน้ ามาเกาะข้างบีกเกอร์  
4. การหมองของเครื่องประดับเงิน 

 

4. การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปน้ีเป็นการเปลีย่นแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
1. การเผาถ่าน   
2. เกล็ดไอโอดีนในภาชนะปดิ 
3. สารละลายอิ่มตัวของ  CuSO4  
4. การหลอมเหลวของน้ าแขง็  ท่ี  0  ๐C 

 

Post-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้
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5. เราจะทราบได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นเป็นระบบปิด 
1. มีการถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 
2. การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดข้ึนในภาชนะท่ีปิดสนิท 
3. ไมม่ีการถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 
4. ไมม่ีการถ่ายเทมวล  แต่มีการถ่ายเทพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 

 

6. เมื่อเราน าลูกเหม็นไปไว้ในห้องน้ าพบว่าลูกเหม็นมีขนาดเล็กลงเนื่องมาจากสาเหตุใด 
1. ลูกเหม็นท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ 
2. ลูกเหม็นเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอ 
3. ลูกเหม็นเกิดการคายความร้อนท าให้กลายเป็นไอ 
4. เกิดการกร่อนเนื่องจากลมพัด 

 

7. ถ้าปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังนี้ A  +  2B  ⇌  3C   จะทราบได้อย่างไรว่าปฏิกิริยาระหว่าง A  และ  B เป็น
ปฏิกิริยาผันกลับได้ 
1. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นดูดหรือคายพลังงาน  
2. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยานี้มีสาร C  เกิดข้ึนอยู่ในภาชนะหรือไม ่
3. ตรวจสอบว่ามีสาร A,  B  และ  C  อยู่ในภาชนะหรือไม่ 
4. ตรวจสอบว่ามีสาร A  หรือสาร  B  อยู่ในภาชนะหรือไม่ 

 

8. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สามารถผันกลับได้ 
1. การ  KMnO4  ในถ้วยกระเบื้อง 
2. การนึ่งข้าวเหนียว 
3. ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งท้ิงไว้ในห้อง 
4. ขวดใส่น้ าเชื่อมข้นๆ ปิดฝาสนิทและมีผลึกน้ าตาลนอนก้นขวด 

 

9. การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้  ข้อใดจัดเป็นระบบเปิด 
1. การไทเทรตสารละลายกรด  HCl  ด้วยสารละลาย  NaOH 
2. การตกผลึกสารส้มในสารละลายอ่ิมตัว 
3. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเวลากลางวัน 
4. น้ าแข็งหลอมเหลวในบีกเกอร์ที่อุณหภูมิห้อง 

Post-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงของสาร 
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10. จากปฏิกิริยา  Mg(s)  +  CuSO4(aq)  ⇌  MgSO4(aq)  +  Cu(s)  
                      สีฟ้า               ไม่มีสี      
ถ้าต้องการทดสอบว่าปฏิกิริยาน้ีผันกลบัไดห้รือไม่  ควรท าอย่างไร 

1. สังเกตว่าเกิดโลหะทองแดงขึน้หรือไม ่ 
2. น าสารละลาย  MgSO4  มาท าปฏิกิริยากับโลหะทองแดง  แล้วสังเกตว่าเกดิโลหะ

แมกนีเซยีมขึน้ในระบบหรือไม่ 
3. ตรวจสอบว่าในระบบมปีรมิาณของ  Mg2+  เท่ากับโลหะทองแดงหรือไม่ 
4. ทดสอบว่าในระบบม ี Mg2+  และ  Cu2+  หรือไม่ 

 
 

 

Post-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงของสาร 

ท าไดไ้หมคะนักเรียน 
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ชื่อ-สกุล....................................................................  ชั้น..................  เลขที่........... 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในข้อท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

ข้อ 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ผลการประเมิน 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได้ 

คิดเป็นร้อยละ 

Post-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้

กระดาษค าตอบ 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจ 
(…………………………………………………………………) 
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ภาคผนวก 

26 ชุดกิจกรรมที ่1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 



ชื่อ-สกุล....................................................................  ชั้น..................  เลขที่........... 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในข้อที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

Pre-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้

เฉลยค าตอบ 

ข้อ 1 2 3 4 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 
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ชื่อ-สกุล....................................................................  ชั้น..................  เลขที่........... 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในข้อท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

Post-Test 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้

ข้อ 1 2 3 4 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

เฉลยค าตอบ 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
1. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารขึ้น  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพหรือทางเคมี  (2  คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ให้นักเรียนบอกความเหมือนและความแตกต่างของระบบเปิดและระบบปิดโดยใช้แผนภาพ    
เวนน์-ออยเลอร์  (3  คะแนน) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใด  (5  คะแนน) 

การเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลง 

ของสาร 
ชนิดของระบบ 

พลังงานกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.1  การหลอมเหล็กในเบา้หลอม ทางกายภาพ ระบบปิด ดูดพลังงาน 

3.2  การระเหิดของลูกเหมน็ ทางกายภาพ ระบบเปิด ดูดพลังงาน 

3.3  หยดกรดลงน้ า ทางกายภาพ ระบบปิด คายพลังงาน 

3.4  การเผาไหมข้องเชื้อเพลิง ทางเคม ี ระบบเปิด คายพลังงาน 

3.5  การหายใจระดับเซลล์ ทางเคม ี ระบบเปิด คายพลังงาน 

การเปลี่ยนแปลงของสาร 
ใบงาน 1.1 
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 เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร  สารที่เกิดข้ึนมีสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปหรือไม่  ถ้าสมบัติ
ทางเคมีของสารไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  แต่ถ้าสมบัติทางเคมี
เปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

ระบบปิด ระบบเปิด 

มีการ
ถ่ายเท

พลังงาน 

มีการถ่ายเท
มวลของสาร 

ไม่มีการ
ถ่ายเทมวล
ของสาร 

แนวค าตอบ 



ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร ในรูปของแผนผังความคิด                       
            (12  คะแนน) 

สรุปองคค์วามรู้ 
ใบงาน 1.2 แนวค าตอบ 

การเปลี่ยนแปลงของสาร 

ประเภทของการเปลี่ยนแปลงของสาร 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลบัไม่ได้ 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลบัได้ 

ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสาร 

ระบบ 

สิ่งแวดล้อม 

ระบบเปิด 

ระบบปิด 

ระบบโดดเดี่ยว 

การเปลี่ยนแปลงของสารกับ                      
การถ่ายเทพลังงาน 

การเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน 

การเปลี่ยนแปลงประเภทดดูพลงังาน 
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วันที่ท าการทดลอง...................................................................................................................... 
กลุ่มที.่...............  ชื่อกลุ่ม........................................................................................................... 
รายช่ือสมาชิก 
1) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 
2) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 
3) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 
4) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 
5) ชื่อ-สกุล……………………………………………….………….……………..   ชั้น..............  เลขที.่............ 

ผลการทดลอง 

ตอนที่ 1   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับโลหะ  Zn  (2  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับสารละลายกรด  HCl  (2  คะแนน) 

การทดลอง 
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 

ชิ้นโลหะ สารละลาย 

Zn  ใน  CuSO4 
มีสารสีน้ าตาลแดงเกาะบนแผ่น  Zn 

ในส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลาย 

สารละลายสีฟ้าจางลง  เมื่อต้ังทิ้งไว้

นานๆ สารละลายจะไม่มีสี 

Cu  ใน  ZnSO4 ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง   

ปฏิกิริยาที่ผนักลบัได ้

แบบบันทึกใบงาน 1.3 

การทดลอง ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
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การทดลอง การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 

สารละลาย  CuSO4 สารละลายใสสีฟ้า  

สารละลาย  CuSO4  +  H2O  สารละลายใสสีฟ้า 

สารละลาย  CuSO4  +  H2O  +  HCl  สารละลายใสสีเขียวแกมเหลือง 

สารละลาย  CuSO4  +  H2O  +  HCl  +  H2O   สารละลายใสสีฟ้า 

แนวค าตอบ 
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 ในสารละลาย  CuSO4  มี  Cu2+  ละลายอยู่  ส่วนในสารละลาย  ZnSO4  มี  Zn2+  ละลายอยู่ 
 
 

 
 

 เมื่อจุ่มโลหะ  Zn  ลงในสารละลาย  CuSO4   พบว่า  มีสารสีน้ าตาลแดงเกาะบนแผ่น  Zn  
ส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลาย  และสารละลาย  CuSO4  มีสีจางลง  เมื่อตั้งทิ้งไว้  พบว่าสารละลายเปลี่ยน
จากสีฟ้าเป็นสารละลายใสไม่มีสี   ดังสมการ  Zn(s)  +  Cu2+(aq)  →  Cu(s)  +  Zn2+(aq) 
 
  
 
 
 เมื่อน าของแข็ง  CuSO4  มาละลายน้ า  พบว่า  ได้สารละลายใสสีฟ้าของ  [Cu(H2O)4]2+   
ดังสมการ  CuSO4(s)  +  4H2O(l)  →  [Cu(H2O)4]2+(aq)  +  SO4

2-(aq) 
 

 
 
  ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

 
 สารละลายเปลี่ยนจากสีฟ้าของ [Cu(H2O)4]2   เป็นสีเขียวแกมเหลืองของ  [CuCl4]2-    
ดังสมการ  Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl-(aq)  →  [CuCl4]2-(aq)  + 4H2O(l) 
 

 
 
 สารละลายเปลี่ยนจากสีเขียวแกมเหลืองของ  [CuCl4]2-  เป็นสีฟ้าของ  [Cu(H2O)4]2+   
ดังสมการ   [CuCl4]2-(aq)  +  4H2O(l)  →  [Cu(H2O)4]2+(aq)  +  4Cl-(aq) 
   

ค าถามน าการอภิปราย 
ตอนที่ 1   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4 กับโลหะ Zn  (ข้อละ  1  คะแนน) 
1)  ก่อนจุ่มแผ่นโลหะ  ในสารละลายมีไอออนของโลหะชนิดใดละลายอยู่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2)  โลหะกับไอออนของโลหะในสารละลายคู่ใดที่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึน  ทราบได้อย่างไร  พร้อมท้ังเขียน   
     ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
ตอนที่ 2   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4  กับสารละลายกรด HCl  (ข้อละ  1  คะแนน)  
1)  เมื่อน าผลึกของสาร CuSO4 มาละลายน้ า  เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร  พร้อมทั้งเขียนสมการ  
    แสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2)  เมื่อหยดน้ าลงไปในสารละลาย  CuSO4 เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร  พร้อมทั้งเขียนสมการแสดง 
     ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3)  เมื่อหยดกรด HCl ลงไปในสารละลาย  CuSO4  เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร  พร้อมทั้งเขียน 
     สมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4)  เมื่อหยดน้ าลงในสารละลาย CuSO4 (หลังจากเติมกรด HCl) เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร                
     พร้อมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 



คราวนี้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง 
ปฏิกิริยาแบบผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

หรือยังคะนักเรียน?? 

เข้าใจแล้วค่ะ/
ครับคุณครู 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

ตอนที ่ 1  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับโลหะ  Zn   
 เมื่อจุ่มแผ่นโลหะ  Zn  ลงในสารละลาย  Cu2+  พบว่า  มีสารสีน้ าตาลแดงเกาะบนแผ่น โลหะ 
Zn ในส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลาย  และสารละลายสีจางลง  แสดงว่าแผ่นโลหะ Zn ท าปฏิกิริยากับ
สารละลาย  Cu2+  ดังสมการ   Zn(s)  +  Cu2+(aq)  →  Cu(s) + Zn2+(aq) 
 แตเ่มื่อจุ่มแผ่นโลหะ Cu  ลงในสารละลาย ZnSO4   พบว่า  ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง   
แสดงว่า ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4 กับโลหะ Zn  เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้ 
 
ตอนที่  2  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับสารละลายกรด  HCl 
 เมื่อหยดกรด  HCl  ลงไปในสารละลาย  CuSO4 ซึ่งมีสีฟ้าของ [Cu(H2O)4]2+  พบว่า  ได้
สารละลายใสสีเขียวแกมเหลืองของ  [CuCl4]2-  ดังสมการ   
 [Cu(H2O)4]2+(aq)  +  4Cl-(aq)  →  [CuCl4]2-(aq)  +  4H2O(l)   
 และเม่ือหยดน้ าลงในสารละลายสีเขียวแกมเหลือง  พบว่า  สารละลายเปลี่ยนกลับเป็นสีฟ้า
เหมือนเดิม  แสดงว่า  โมเลกุลของ  H2O  เข้าไปแทนที่  Cl-  เกิดเป็น [Cu(H2O)4]2+  ดังสมการ    
 [CuCl4]2-(aq)  + 4H2O(l)  →  [Cu(H2O)4]2+(aq)  +  4Cl-(aq) 
 แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับสารละลายกรด  HCl  เป็นปฏิกิริยาที่
ผันกลับได ้ ประกอบด้วย 
 ปฏิกิริยาไปข้างหน้า  :  [Cu(H2O)4]2+(aq)  +  4Cl-(aq)  →  [CuCl4]2-(aq)  +  4H2O(l) 
 ปฏิกิริยาย้อนกลับ    :  [CuCl4]2-(aq)  +  4H2O(l)  →  [Cu(H2O)4]2+(aq)  +  4Cl-(aq) 
 ปฏิกิริยาผันกลับได้   :  [Cu(H2O)4]2+(aq)  +  4Cl-(aq)  ⇌  [CuCl4]2-(aq)  +  4H2O(l) 

(2  คะแนน) 



การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได้ 

ใบงาน 1.4 
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แนวค าตอบ 

 ทดสอบว่าเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับหรือไม่  โดยน าสาร R  มาท าปฏิกิริยากับของแข็ง  S  แล้ว
ตรวจสอบว่าเกิดสาร  P และสาร  Q  เกิดข้ึนหรือไม่  ถ้ามีสาร  P และ  Q  เกิดข้ึน  แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็น
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้   
 
 
 
 

 เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้  :  CaCO3(s)    CaO(s)  +  CO2(g) 
 
 
 

 เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้   :  CaCO3(s)  ⇌  CaO(s)  +  CO2(g) 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
1. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายถูก  ()  หน้าการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้  และท าเครื่องหมายกากบาท 

()  หน้าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  (3  คะแนน) 

 …………1.1)  น้ าระเหยกลายเป็นไอในภาชนะปิด 

 …………1.2)  เกล็ดไอโอดีนละลายเอทานอล 

 …………1.3)  การเผาผลึกของคอปเปอร ์ (II)  ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท 

 …………1.4)  ปรอทในเทอร์มิเตอร์ 

 …………1.5)  ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งทิ้งไว้ในห้อง 

 …………1.6)  การเผาโพแทสเซียมเปอรแ์มงกาเนตในถ้วยกระเบื้อง 

 …………1.7)  กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น 

 …………1.8)  น้ าอัดลมในขวดที่ยังไม่ได้เปิดฝา 

 …………1.9)  CO3
2-(aq) + 2H+(aq) → H2O(l) + CO2(g)  ในภาชนะเปิด 

 

2. น าสารละลาย  P  (สีฟ้า)  มาท าปฏิกิริยากับสารละลาย  Q  (ใสไม่มีส)ี  ในระบบปิดได้สารละลายสี
เหลืองของ  R  และของแข็งสีขาวของ  S  ถ้าต้องการทราบว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้
หรือไม่  นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบอย่างไร  (1  คะแนน) 

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

3. ในการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต  (CaCO3)  ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หรือไม่  
พร้อมทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  (ข้อละ  1  คะแนน) 

 3.1)  ปฏิกิริยาเกิดขึ้นในภาชนะเปิด 
……………………………………………………………………………………..............................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

 3.2)  ปฏิกิริยาเกิดขึ้นในภาชนะปิด
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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 การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า  :  H2O(l)    H2O(g) 
 การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ    :  H2O(g)    H2O(l) 
 

 
 การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า  :  C12H22O11(s)    C12H22O11(aq) 
 การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ    :  C12H22O11(aq)    C12H22O11(s) 
 

 
 การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า  :  H2CO3(aq)    H2O(l)  +  CO2(g) 
 การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ    :  H2O(l)  +  CO2(g)    H2CO3(aq) 
 
 

 
 การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า  :  N2(g)  +  3H2(g)    2NH3(g) 
 การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ    :  2NH3(g)    N2(g)  +  3H2(g)  
 
 

 
  
 
 

4. ให้นักเรียนเขียนการเปลี่ยนไปข้างหน้า  และการเปลี่ยนแปลย้อนกลับ  ของการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้ที่ก าหนดให้ต่อไปนี้  (ข้อละ  1  คะแนน) 

 4.1)  ขวดน้ าปิดสนิทท่ีมีน้ าและไอน้ าอยู่ภายใน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.2) น้ าเชื่อมอ่ิมตัวในบีกเกอร์ทีอุ่ณหภูมิห้อง 
…………………………………………………………………………........................................................................................
…………………………………………………………………………………….............................................................................. 
 

 4.3)  กรดคาร์บอนิก  (H2CO3)  ในน้ าอัดลมที่ยังไม่เปิดขวด 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
 

 4.4)  การผลิตแก๊สแอมโมเนีย  (NH3) จากแก๊สไนโตรเจน  (N2) ท าปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน  (H2)  
        ในระบบปิด 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
 

  



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใบงาน  1.1  การเปลี่ยนแปลงของสาร 
 

1. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารขึ้น  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
หรือทางเคมี  (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ให้นักเรียนบอกความเหมือนและความแตกต่างของระบบเปิดและระบบปิดโดยใช้แผนภาพ            
เวนน์-ออยเลอร์  (3 คะแนน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.      การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใด  (ข้อละ 1  คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับแนวค าตอบครบทุกจุด 

1 
ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับแนวการตอบและมีจ านวนค าตอบที่ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 
ของจ านวนค าถามท้ังหมดในข้อนั้นๆ 

0 ไม่ตอบค าถามหรือค าตอบไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบทั้งหมดในข้อนั้นๆ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3 
นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์  และบอกความเหมือน-ความแตกต่างระหว่าง
ระบบเปิดและระบบปิดได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ 

2 
นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์  และบอกความเหมือน-ความแตกต่างระหว่าง
ระบบเปิดและระบบปิดได้ถูกต้องบางส่วน 

1 
นักเรียนสามารถบอกความเหมือน-ความแตกต่างระหว่างระบบเปิดและระบบปิดได้แต่ไม่
สามารถเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ได ้

0 
นักเรียนไม่สามารถเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์  และไม่สามารถบอกความเหมือนและความ
แตกต่างของระบบเปิดและระบบปิดได้ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับแนวค าตอบครบทุกจุด 

0 ไม่ตอบค าถามหรือค าตอบไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบทั้งหมดในข้อนั้นๆ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใบงาน  1.2  สรุปองค์ความรู้  (12  คะแนน) 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน  1.3  ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ 
 

ตอนที่  1   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับโลหะ  Zn   (2  คะแนน) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. การจัดกระท าและ
น าเสนอแผนผัง
ความคิด 

จัดกระท าแผนผัง
ความคิดอย่างเป็น
ระบบ และน าเสนอ
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครอบคลุม หัวข้อ
และรายละเอียดที่
ส าคัญ 

จัดกระท าแผนผัง
ความคิดอย่างเป็น
ระบบ และน าเสนอ
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครอบคลุมหัวข้อ
ส าคัญ ขาด
รายละเอียดในบาง
หัวข้อ 

จัดกระท าแผนผัง
ความคิดอย่างเป็น
ระบบ และน าเสนอ
ด้วยข้อมูลถูกต้อง 
แต่ไม่ครอบคลุมใน
หัวข้อส าคัญบาง
ประเด็นและขาด
รายละเอียด 

จัดกระท าแผนผัง
ความคิดอย่างไม่
เป็นระบบ และ
น าเสนอข้อมูล
ถูกต้องบางส่วน 
ขาดบางประเด็น
ส าคัญและขาด
รายละเอียด 

2. ความสวยงาม ตกแต่งได้สวยงาม
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ตกแต่งได้สวยงาม 
สะอาด มีเพียง
เล็กน้อยท่ีไม่เป็น
ระเบียบ 

ตกแต่งได้สวยงาม 
แต่ไม่สะอาด และไม่
เป็นระเบียบ 

ตกแต่งได้ไม่
สวยงาม ไม่
สะอาด และไม่
เป็นระเบียบ 

3. ความตรงต่อเวลา งานเสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา 

งานเสร็จช้ากว่า
ก าหนดเวลา 3 นาท ี

งานเสร็จช้ากว่า
ก าหนดเวลา 5 นาท ี

งานเสร็จช้ากว่า
ก าหนดเวลา 10 
นาท ี

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 นักเรียนสามารถบันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

1 นักเรียนสามารถบันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องและสมบูรณ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

0 นักเรียนไม่บันทึกผลการทดลองหรือบันทึกผลการทดลองไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบ 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ตอนที่  2   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับสารละลายกรด  HCl   (2  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 
ค าถามน าการอภิปราย 
ตอนที่  1   ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับโลหะ  Zn  (ข้อละ  1  คะแนน) 
 

 
 
 
 

 
 

ตอนที่  2  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย  CuSO4  กับสารละลายกรด  HCl  (ข้อละ  1  คะแนน) 
 
 

 
 

 
 
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  (2  คะแนน) 
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คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับแนวค าตอบครบทุกจุด 

0 ไม่ตอบค าถามหรือค าตอบไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบทั้งหมดในข้อนั้นๆ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 นักเรียนสามารถบันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

1 นักเรียนสามารถบันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องและสมบูรณ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

0 นักเรียนไม่บันทึกผลการทดลองหรือบันทึกผลการทดลองไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับแนวค าตอบครบทุกจุด 

0 ไม่ตอบค าถามหรือค าตอบไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบทั้งหมดในข้อนั้นๆ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 สรุปและอภิปรายผลการทดลองได้ชัดเจนดีมากสอดคล้องกับผลการศึกษา 

1 สรุปและอภิปรายผลการทดลองได้ชัดเจนดีค่อนข้างจะครบถ้วนสอดคล้องกับผลการศึกษา 

0 
ไม่สรุปและอภิปรายผลการทดลองหรือสรุปและอภิปรายผลการทดลองไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษา 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ใบงาน  1.4  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
 

1. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายถูก  ()  หน้าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  และท าเครื่องหมายกากบาท 
()  หน้าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได ้ (3  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. น าสารละลาย P  (สีฟ้า)  มาท าปฏิกิริยากับสารละลาย Q  (ใสไม่มีสี)  ในระบบปิดได้สารละลายสีเหลือง
ของ  R  และของแข็งสีขาวของ  S  ถ้าต้องการทราบว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้หรือไม่  
นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบอย่างไร  (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

3. ในการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต  (CaCO3)  ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หรือไม่                
พร้อมทั้งเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 

4.      ให้นักเรียนเขียนการเปลี่ยนไปข้างหน้า  และการเปลี่ยนแปลย้อนกลับ  ของการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
ที่ก าหนดให้ต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 
 
 

 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

3 ค าตอบถูกต้อง  7-9   ข้อ 

2 ค าตอบถูกต้อง  4-6   ข้อ 

1 ค าตอบถูกต้อง  1-3   ข้อ 

0 ไม่ตอบหรือตอบผิด 
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คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับแนวค าตอบครบทุกจุด 

0 ไม่ตอบค าถามหรือค าตอบไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบทั้งหมดในข้อนั้นๆ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับแนวค าตอบครบทุกจุด 

0 ไม่ตอบค าถามหรือค าตอบไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบทั้งหมดในข้อนั้นๆ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับแนวค าตอบครบทุกจุด 

0 ไม่ตอบค าถามหรือค าตอบไม่สอดคล้องกับแนวค าตอบทั้งหมดในข้อนั้นๆ 



ชื่อ-สกุล....................................................................  ชั้น..................  เลขที.่.......... 

แบบบันทึกคะแนน 
ชุดกิจกรรมที่ 1  การเปลีย่นแปลงที่ผนักลบัได ้
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1. คะแนนแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

2. คะแนนใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 -  คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  80    ผลการประเมิน     ผ่าน 
 -  คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  80    ผลการประเมิน     ไม่ผ่าน 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ผลการประเมิน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 

แบบทดสอบหลังเรียน 10 

ลงชื่อ...............................................................ผู้บันทึก 
(…………………………………………………………………) 

ใบงาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ผลการประเมิน 

ใบงาน  1.1 10 

ใบงาน  1.2 12 

ใบงาน  1.3 12 

ใบงาน  1.4 10 


