
 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

ก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

ก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

คาํนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พืนฐาน 1 (ว 21101) จดัทาํขึนตามกรอบสาระการเรียนรู้ 

และมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทีหลากหลายสอดคลอ้งตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  2551 ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสาํรวจตรวจสอบ  

การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจสามารถสือสาร สิงทีเรียนรู้  

มีความสามารถในการตดัสินใจและมีจิตวิทยาศาสตร์ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 เป็นนวตักรรมทางการศึกษารูปแบบหนึงซึงจดักิจกรรมทีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั โดยใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขนัตอน ลงมือ

ปฏิบติัจริง ทาํกิจกรรมดว้ยกระบวนการกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ช่วยเหลือซึงกนั

และกนั ตลอดจนเชือมโยงความรู้กบัชีวติประจาํวนั  

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีนกัเรียนจะศึกษาต่อไปนีเป็น เล่มที  1  ความหมายและสมบติั 

ของสาร ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยงิว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้นีจะเกิดประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียน 

ใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ และพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึน 

 ทงันีผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณท่านผูอ้าํนวยการโรงเรียน คณะครู และนกัเรียนโรงเรียน

กาํแพงเพชรพิทยาคมตลอดจนผูมี้ส่วนช่วยเหลือทุกคนทีไดใ้หก้ารสนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํ ชีแนะ

ในการจดัทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ในครังนีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และหวงัเป็นอยา่งยงิว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี

จะเป็นประโยชน์อยา่งยงิแก่ผูเ้รียน ครูผูส้อน และผูที้สนใจนาํไปใชใ้นการพฒันาเยาวชนไทย  

ใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมีความสุขในการดาํรงชีวิตในอนาคต 

 

        

        สวรรยา   จนัทร์พุฒ 
 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

ข ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

สารบัญ 

 
 หน้า 

  

คาํนาํ  

สารบญั  

คาํชีแจงประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 

             สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 3 

             ตวัชีวดั 3 

             จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 3 

             สาระสาํคญั 4 

             การวดัผลและประเมินผล 4 

แผนผงัขนัตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียน 6 

คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรมสาํหรับครูผูส้อน 7 

             บทบาทของครูผูส้อน 7 

             สิงทีครูตอ้งเตรียม 8 

             การจดัชนัเรียน 9 

             การวดัผลและประเมินผล 10 

คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียน 11 

             บตัรคาํสงั 12 

สือและเครืองมือวดัผลสาํหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 13 

             แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 15 

             กระดาษคาํตอบแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร       17 

             บตัรกิจกรรมที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 18 

                         บตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 19 

             บตัรเนือหาที  1.1  เรือง ความหมายของสาร 20 

             แบบฝึกหดัที  1.1  เรือง ความหมายของสาร 22 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

ค ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 
 หน้า 

  

             บตัรเนือหาที  1.2  เรือง สมบติัของสาร 23 

             แบบฝึกหดัที  1.2  เรือง สถานะของสาร 29 

             บตัรกิจกรรมที  1.2  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 30 

             แบบฝึกหดัที  1.3  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 33 

             แบบทดสอบหลงัเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 34 

             กระดาษคาํตอบแบบทดสอบหลงัเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร       36 

บรรณานุกรม 37 

ภาคผนวก 39 

             บตัรเฉลย 40 

             การวดัผลและประเมินผล 50 

 

 

 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

ง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

สารบัญตาราง 

 
ตารางท ี  หน้า 

   

1 ตวัอยา่งสสารและสารทีเป็นองคป์ระกอบ 21 

2 การเปรียบเทียบระหว่างการเปลียนแปลงทางกายภาพกบัทางเคมี 26 

   

   

   

   

   

 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

จ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

สารบัญภาพ 

 
ภาพที  หน้า 

   

1 ตวัอยา่งสสาร 20 

2 ตวัอยา่งการเปลียนแปลงทางกายภาพ 24 

3 ตวัอยา่งการเปลียนแปลงทางเคมี 25 

4 การจดัเรียงอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 27 

5 การเปลียนสถานะของนาํ 28 

   

   

 

 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

คาํชีแจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชนัมธัยมศึกษาปีที  1  ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทงัหมด  6  เล่ม ดงันี 

เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

เล่มที  2  สารเนือเดียว  

เล่มที  3  ความเขม้ขน้ของสารละลาย 

เล่มที  4  สารเนือผสม 

เล่มที  5  สารละลายกรด-เบส 

เล่มที  6  การจาํแนกประเภทของสาร 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดนีเป็น เล่มท ี 1  ความหมายและสมบัตขิองสาร มีส่วนประกอบ

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี 

1.  คาํชีแจงประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3.  สาระการเรียนรู้/สาระสาํคญั/ 

4.  แผนผงัขนัตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.  คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรมสาํหรับครู 

6.  คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียน 

7.  บตัรคาํสงั 

8.  แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

9.  บตัรกิจกรรมที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 

10. บตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 

11. บตัรเนือหาที  1.1  เรือง ความหมายของสาร 

12. แบบฝึกหดัที  1.1  เรือง ความหมายของสาร 

13. บตัรเนือหาที  1.2  เรือง สมบติัของสาร 

 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 
14. แบบฝึกหดัที  1.2  เรือง สถานะของสาร 

15. บตัรกิจกรรมที  1.2  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

16. แบบฝึกหดัที  1.3  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

17. แบบทดสอบหลงัเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

18. บตัรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

19. บตัรเฉลยบตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 

20. บตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1  เรือง ความหมายของสาร 

21. บตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2  เรือง สถานะของสาร 

22. บตัรเฉลยบตัรกิจกรรมที  1.2  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

23. บตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.3  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

24. บตัรเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

 

  เวลาในการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มท ี 1  ความหมายและสมบัตขิองสาร  

    3  ชวัโมง 

 

 

 

 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร 

เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 
 

 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที  3  สารและสมบัตขิองสาร 

มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ว  3.1  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบติัของสารกบั

โครงสร้างและแรงยดึเหนียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 

สือสารสิงทีเรียนรู้ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 

ตวัชีวดั 

ว  3.1  ม.1/2  อธิบายสมบติัและการเปลียนสถานะของสารโดยใชแ้บบจาํลองการจดัเรียง

อนุภาคของสาร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (Knowledge : K) 

1.  อธิบายความหมายของสารได ้

2.  วิเคราะห์สิงทีจดัว่าเป็นสารและสสารได ้

3.  จาํแนกสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีของสารได ้

4.  อธิบายสมบติัและการเปลียนสถานะของสารได ้

5.  อธิบายการจดัเรียงอนุภาคของสาร โดยใชแ้บบจาํลองได ้
ด้านทกัษะ/กระบวนการ (Process : P) 

  ทดลองและอธิบายการเปลียนแปลงของสารได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attitude : A) 

1.  มีพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความใฝ่เรียนรู้  

2.  มีพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความมุ่งมนัในการทาํงาน 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 
 
 
 
สาระสําคญั 

สสาร (Matter) เป็นสิงทีมีตวัตน มีมวล หรือนาํหนกั ตอ้งการทีอยูแ่ละสามารถสมัผสัได ้

ซึงสาร (Substance) เป็นเนือของสสาร ซึงแสดงถึงองคป์ระกอบและสมบติัแต่ละชนิด เนือของสาร

จะมีสมบติัแตกต่างกนัไปแลว้แต่สมบติัของสารนนั ๆ โดยสมบติัของสาร (Properties of matter) 

หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของสารชนิดนนั ๆ ซึงสามารถบ่งบอกว่าสารชนิดนนัคืออะไร เพราะสาร

แต่ละชนิดมีสมบติัไม่เหมือนกนั การทีสารมีสมบติัต่างกนั และมีความสามารถในการเปลียนแปลง

สถานะไดต่้างกนัแตกต่างกนั ถือว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด   
 

การวดัผลและประเมนิผล 
 

วธิีการวดั เครืองมือวดั เกณฑ์การประเมนิ 

ด้านความรู้ (Knowledge : K) 

1.  การตรวจแบบฝึกหดัที 1.1-1.3 

 

2.  การตรวจแบบทดสอบ 

หลงัเรียน 

1.  แบบฝึกหดัที  1.1-1.3 

 

2.  แบบทดสอบหลงัเรียน 

1.  ทาํไดถู้กตอ้ง ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ  70   

2.  ทาํไดถู้กตอ้ง ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ  70   

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (Process : P) 

1.  การสงัเกตพฤติกรรม 

การทาํงานกลุ่ม 

2.  การประเมินทกัษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

การทาํงานกลุ่ม 

2.  แบบประเมินทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม

ผา่นเกณฑใ์นระดบั ดี ขึนไป 

2. ทกัษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ผา่นเกณฑ์

ในระดบั ดี ขึนไป 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attitude : A) 

การประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

แบบประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

คะแนนคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์ผา่นเกณฑ ์

ในระดบั ดี ขึนไป 
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วธิีการวดั เครืองมือวดั เกณฑ์การประเมนิ 

ด้านสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

การประเมินสมรรถนะสาํคญั

ของผูเ้รียน 

แบบประเมินสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียน 

คะแนนสมรรถนะสาํคญัของ

ผูเ้รียน ผา่นเกณฑใ์นระดบั ดี 

ขึนไป 
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ศึกษาคาํชีแจงประกอบการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาบัตรคาํสัง 

ปฏิบัตติามชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 

ทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษาคาํแนะนํา 

ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 

แผนผงัขันตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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คาํแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับครูผู้สอน 
 

 

 

 คาํแนะนาํสาํหรับครูผูส้อนนีใชส้าํหรับประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สาร 

และการจาํแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที  1  เล่มท ี 1  ความหมาย

และสมบัตขิองสาร  

 1.  บทบาทของครูผู้สอน 

      1.1  ครูเตรียมตวัใหพ้ร้อม โดยศึกษารายละเอียดเกียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การจดัชนัเรียน และการเตรียมสือการเรียนทีใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ 

      1.2  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูตอ้งจดัใหค้รบตามทีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

เพือใหกิ้จกรรมเป็นไปอยา่งต่อเนืองและบรรลุวตัถุประสงค ์

      1.3  ก่อนทาํกิจกรรมทุกครัง ครูตอ้งอธิบาย ชีแจง วิธีปฏิบติักิจกรรมใหช้ดัเจน และให้

นกัเรียนอ่านคาํแนะนาํในการทาํกิจกรรม เพือใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจตรงกนั แลว้จึงลงมือทาํกิจกรรม

ตามขนัตอนอยา่งเคร่งครัด จึงจะทาํใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

      1.4  ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม เพือเป็นการฝึกให้

นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที รู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้น กลา้แสดงออก ช่วยเหลือซึงกนั

และกนั และเนน้ใหน้กัเรียนตงัใจเรียนและระมดัระวงัในเรืองความปลอดภยัจากการใชอุ้ปกรณ์ 

     1.5  การจดัการเรียนรู้ โดยครูผูส้อนใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5  ขนั ดงันี 

     1.5.1  ขนัสร้างความสนใจ (Engagement) 

     1.5.2  ขนัสาํรวจและคน้หา (Exploration) 

     1.5.3  ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) 

     1.5.4  ขนัขยายความรู้ (Elaboration) 

     1.5.5  ขนัประเมิน (Evaluation) 

     1.6  ขณะนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมครูควรเดินตรวจดูการทาํงานของนกัเรียนแต่ละคน 

ในกลุ่ม ครูซกัถามหากพบว่านกัเรียนคนใดคนหนึงมีปัญหาเกิดขึน ครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 

เพือใหปั้ญหานนัหมดไป 

     1.7  ครูควรดูแลนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรมอยา่งใกลชิ้ดพร้อมกบัประเมินทกัษะ

กระบวนการและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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      1.8  เมือสินสุดการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัตรวจสอบ

และเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยเพือสะดวกในการใชค้รังต่อไป 

2.  สิงทีครูต้องเตรียม 

     ครูศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ เพือเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ

เตรียมสือสาํหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหค้รบตามทีระบุไวใ้นชุดกิจกรรม ดงันี 

      2.1  บตัรคาํสงั 

      2.2  แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที  1 ความหมายและสมบติัของสาร  

พร้อมกระดาษคาํตอบ 

      2.3  บตัรกิจกรรมที 1.1 เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL)  

       2.4  บตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 

      2.5  บตัรเนือหาที 1.1 เรือง ความหมายของสาร 

      2.6  แบบฝึกหดัที  1.1  เรือง ความหมายของสาร 

      2.7  บตัรเนือหาที  1.2  เรือง สมบติัของสาร 

      2.8  แบบฝึกหดัที  1.2  เรืองสถานะของสาร 

     2.9  บตัรกิจกรรมที  1.2  เรือง การเปลียนแปลงของสาร และเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี

สาํหรับการทดลองตามบตัรกิจกรรม  

     2.10 แบบฝึกหดัที  1.3  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

     2.11 แบบทดสอบหลงัเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร  

พร้อมกระดาษคาํตอบ 

     2.12 บตัรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

     2.13  บตัรเฉลยบตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : 

KWL) 

     2.14 บตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1  เรือง ความหมายของสาร 

     2.15 บตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2  เรืองสถานะของสาร 

     2.16 บตัรเฉลยบตัรกิจกรรมที  1.2  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

     2.17 บตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.3  เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

     2.18 บตัรเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 
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 3.  การจดัชันเรียน 

     การจดัชนัเรียนขณะทีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนจะทาํกิจกรรมดว้ยกระบวนการ

กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  4-5  คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จาํนวน

กลุ่มขึนอยูก่บัจาํนวนนกัเรียนในชนัเรียนแต่ละหอ้ง และเมือทาํแบบทดสอบนกัเรียนตอ้งแยกออก

จากลุ่มและจดัหอ้งสอบเป็นรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

  

  

กระดานดาํ 

โต๊ะครู 

กลุ่ม 1 

โต๊ะวางอุปกรณ์ 

กลุ่ม 4 กลุ่ม 7 กลุ่ม 10 

กลุ่ม 2 กลุ่ม 5 กลุ่ม 8 กลุ่ม 11 

กลุ่ม 3 กลุ่ม 6 กลุ่ม 9 กลุ่ม 12 

แผนผงัการจดัชนัเรียน 
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4.  การวดัผลและประเมนิผล 

     4.1  ดา้นความรู้ (Knowledge : K) 

            4.1.1  ประเมินจากแบบฝึกหดัที 1.1-1.3 

            4.1.2  ประเมินจากแบบทดสอบหลงัเรียน 

     4.2  ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (Process : P) 

            4.2.1  ประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

            4.2.2  ประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

     4.3  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Attitude : A) 

            4.3.1  ประเมินความใฝ่เรียนรู้ 

            4.3.2  ประเมินความมุ่งมนัในการทาํงาน 

     4.4  ดา้นสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

            4.4.1  ความสามารถในการสือสาร 

            4.4.2  ความสามารถในการคิด 

            4.4.3  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

11 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

คาํแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน 
 

 

 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชนัมธัยมศึกษาปีที  1  เล่มที  1 ความหมายและสมบัตขิองสาร  

ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 1.  เลือกหวัหนา้กลุ่ม เพือเป็นผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ รองหวัหนา้กลุ่ม  

เพือเป็นผูร้วบรวมใบกิจกรรม และเลขานุการกลุ่ม เพือบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการปฏิบติั

กิจกรรมต่าง ๆ และตงัชือกลุ่ม 

2.  ใหน้กัเรียนทาํความเขา้ใจจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพือใหท้ราบว่าเมือเรียนโดยใช ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จบแลว้นกัเรียนสามารถเรียนรู้อะไรไดบ้า้ง 

 3.  ใหน้กัเรียนศึกษาคาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียน ศึกษาขนัตอนการใช ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 4.  ปฏิบติัตามบตัรคาํสงั อยา่งจริงจงั ไม่เล่นขณะปฏิบติักิจกรรม มีความซือสตัย ์ตรงต่อ

เวลา และไม่ส่งเสียงรบกวนผูอื้น หากไม่เขา้ใจใหส้อบถามครู 

 5.  สมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึงกนัและกนั มีบทบาทหนา้ทีรับผดิชอบ

ร่วมกนั 

6.  ก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนแต่ละทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  

แบบปรนยั  4  ตวัเลือก จาํนวน  10  ขอ้ ลงในกระดาษคาํตอบ  และเมือทาํแบบทดสอบเรียบร้อย

แลว้ รองหวัหนา้กลุ่มรวบรวมกระดาษคาํตอบส่งครู 

 7.  นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลาํดบัขนัตอน 

 8.  เมือนกัเรียนทาํกิจกรรมเสร็จทุกขนัตอนแลว้ ใหน้กัเรียนทุกคนทาํแบบทดสอบ 

หลงัเรียน แบบปรนยั  4  ตวัเลือก จาํนวน  10  ขอ้ ลงในกระดาษคาํตอบ   

 9.  ตรวจคาํตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และสรุปผลคะแนนทีไดล้งใน

กระดาษคาํตอบ 

 10.  หลงัการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้ ใหห้วัหนา้รวบรวมชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ส่งคืนครู 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

12 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

บัตรคาํสัง 
 

 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชนัมธัยมศึกษาปีที  1  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 1.  หวัหนา้กลุ่มรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร แลว้

นาํไปแจกใหส้มาชิก 

 2.  รองหวัหนา้กลุ่มแจกแบบทดสอบก่อนเรียน จากนนันกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร จาํนวน  10  ขอ้ ใชเ้วลา  10  นาที เป็นรายบุคคล 

 3.  รองหวัหนา้กลุ่มรวบรวมแบบทดสอบก่อนเรียนและกระดาษคาํตอบส่งครูผูส้อน 

 4.  รองหวัหนา้กลุ่มแจกบตัรกิจกรรมที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want 

Learned : KWL)  หวัหนา้กลุ่มอ่านคาํชีแจงในบตัรกิจกรรม จากนนัสมาชิกปฏิบติัตามคาํชีแจง 

ทีระบุไวใ้นบตัรกิจกรรม 

 5.  รองหวัหนา้กลุ่มแจกบตัรเนือหาที  1.1  เรือง ความหมายของสาร จดัการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ แบบกลุ่มร่วมกนัคิด  (Numbered  Heads  Together : NHT) โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัศึกษา และร่วมอภิปรายภายในกลุ่มใหเ้ขา้ใจ 

 6.  เลขานุการกลุ่มแจกแบบฝึกหดัที  1.1  เรือง ความหมายของสาร สมาชิกทุกคนทาํ

แบบฝึกหดั จากนนัร่วมกนัตรวจคาํตอบตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 7.  รองหวัหนา้กลุ่มแจกบตัรเนือหาที  1.2  เรือง สมบติัของสาร เพือร่วมกนัอภิปรายกนั

ภายในกลุ่มเกียวกบัสมบติัของสาร 

 8.  เลขานุการกลุ่มแจกแบบฝึกหดัที  1.2  เรือง สถานะของสาร สมาชิกทุกคนทาํ

แบบฝึกหดั จากนนัร่วมกนัตรวจคาํตอบตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 9.  รองหวัหนา้กลุ่มแจกบตัรกิจกรรมที  1.2  เรือง การเปลียนแปลงของสาร หวัหนา้กลุ่ม

อ่านคาํชีแจงทีระบุไวใ้นบตัรกิจกรรม และมอบหมายหนา้ทีใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่มก่อนเริม

ปฏิบติักิจกรรม จากนนัสมาชิกทุกคนร่วมปฏิบติักิจกรรมที  1.2   เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

 

 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

13 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 
 

 10.  เลขานุการกลุ่มแจกแบบฝึกหดัที  1.3  เรือง การเปลียนแปลงของสาร เมือทาํ

แบบฝึกหดัที  1.3  เรียบร้อย ใหน้กัเรียนทุกคนสรุปความรู้ทีไดล้งในบตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ 

อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 

 11. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร  

จาํนวน  10  ขอ้ใชเ้วลา  10  นาที เป็นรายบุคคล 

12. หลงัการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร เรียบร้อย

แลว้ หวัหนา้กลุ่มรวบรวมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งคืนครู  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

14 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

สือและเครืองมือวัดผล 

     สําหรับชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

        เล่มที  1  ความหมายและ 

               สมบัติของสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

15 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

วทิยาศาสตร์พืนฐาน  1  (ว  21101)    หน่วยที  4  สารและการจาํแนกสาร 

ชันมัธยมศึกษาปีที  1       เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 
 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเครืองหมายกากบาท  (×)   

               ลงในกระดาษคาํตอบ คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 

1.  ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของสสารถูกตอ้ง 

ก.  สิงทีมีตวัตน มีมวล มีนาํหนกั 

ข.  ธาตุต่าง ๆ ทีมีอยูใ่นธรรมชาติ 

ค.  สิงทีมีองคป์ระกอบอยา่งเดียวกนั 

ง.  ทุกสิงทุกอยา่งทีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา 

2.  ขอ้ใดต่อไปนีไม่จดัเป็นสาร 

ก.  เกลือ    ข.  เสียง 

ค.  อากาศ    ง.  ทองคาํ 

3.  การเปลียนแปลงทางเคมีของสารเกิดจากการกระทาํในขอ้ใด 

ก.  การเป่าลูกโป่งใหพ้อง 

ข.  การปันดินนาํมนัเป็นรูปต่าง ๆ 

ค.  การเหลาดินสอใหแ้หลมก่อนใช ้

ง.  การเผาเศษกระดาษใหส้ลายไป 

4.  สารทีมีแรงยดึเหนียวระหว่างโมเลกุลนอ้ยมาก ฟุ้งกระจายไดเ้ต็มภาชนะ และมีความหนาแน่นตาํ

เป็นสมบติัของสารในสถานะใด 

ก.  แก๊ส          

ข.  ของไหล 

ค.  ของแข็ง 

ง.  ของเหลว 

5.  สารในขอ้ใดต่อไปนีเมือใส่ลงไปในนาํแลว้ จะละลายเป็นเนือเดียวกบันาํ 

ก.  แป้ง     ข.  ทราย 

ค.  เกลือ    ง.  นาํมนัพืช 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

16 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

6.  สิงใดมีสถานะแตกต่างจากขอ้อืน 

ก.  นาํแป้ง    ข.  นาํตาล 

ค.  นาํมนัพืช    ง.  นาํสม้สายชู 

7.  ขอ้ความใดแสดงถึงลกัษณะของสารไดถู้กตอ้ง 

ก.  นาํจะมีการเปลียนแปลงตามภาชนะทีใส่ 

ข.  หินสามารถเปลียนแปลงรูปร่างไดต้ามทีเราตอ้งการ 

ค.  อากาศจะคงทีรูปร่างเมือปล่อยใหอ้ยูใ่นพืนทีทีจาํกดั 

ง.  นาํแข็งจะคงสภาพไม่มีการเปลียนแปลงใดเมืออุณหภูมิคงที 

8.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพ 

ก.  การละลาย    ข.  การแข็งตวั 

ค.  การเผาไหม ้    ง.  การนาํไฟฟ้า 

9.  ขอ้ใดจดักลุ่มตามสถานะของสารถูกตอ้ง 

ก.  แก๊ส - ไอนาํ    ข.  แก๊ส - อากาศ 

            ของเหลว - นาํตาล        ของเหลว - นมสด 

                   ของแข็ง - นาํแข็ง        ของแข็ง - นาํตาล 

ค.  แก๊ส - ออกซิเจน   ง.  แก๊ส - ลูกโป่ง 

            ของเหลว - ดินนาํมนั        ของเหลว - ไอศกรีม 

             ของแข็ง - ลูกอม        ของแข็ง - ขนมปัง 

10.  ขอ้ใดกล่าวผดิ 

ก.  สารมี 3  สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

ข.  สารทีมีการเปลียนแปลงทางเคมีสามารถทาํใหก้ลบัสภาพเดิมได ้

ค.  สาร คือ สิงทีมีองคป์ระกอบอยา่งเดียวกนั  และมีสมบติัเฉพาะตวั 

ง.  สมบติัของสารจาํแนกไดเ้ป็น  2  ประเภท คือ สมบติัทางกายภาพ และสมบติัทางเคมี 
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17 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

กระดาษคาํตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  

วทิยาศาสตร์พืนฐาน  1  (ว 21101)    หน่วยที  4  สารและการจาํแนกสาร 

ชันมัธยมศึกษาปีที  1        เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร  

 

 

  

  
 

 

ชือ-สกุล...................................................................ชนั...............เลขที..........  กลุ่มที............. 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คะแนน 

เตม็ 10 

ได้  

เสร็จแลว้!!! รีบทาํกิจกรรม

ต่อไปกนัเถอะ 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

18 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

บัตรกิจกรรมที  1.1  เรือง รู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้  

(Know Want Learned : KWL) 

 

 

 

คาํชีแจง 

 

1.  What you know ?   

     ใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนสิงทีตนรู้ (K) เกียวกบัความหมายและสมบติัของสาร  

ลงในตารางช่องที  1  Know (K) ในบตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want 

Learned : KWL)        

2.  What you want to know ?  

     ใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายสิงทีอยากรู้หรือสงสยั (W) เกียวกบัความหมายและ

สมบติัของสาร แลว้เขียนลงในตารางช่องที  2  Want (W) ในบตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ 

เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) ของแต่ละคน 

3.  ใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เกียวกบัความหมายและสมบติัของสาร จากชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

4.  What you have learned ?  

     นกัเรียนเขียนสิงทีไดเ้รียนรู้ (L) เกียวกบัความหมายและสมบติัของสาร ลงในตาราง 

ช่องที  3  Learned (L) ในบตัรงานที  1.1  เรือง รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ (Know Want Learned : KWL) 

ของแต่ละคน หลงัจากจบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

19 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

บัตรงานที  1.1  เรือง รู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้  

(Know Want Learn : KWL) 

 

 

คาํชีแจง ใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความเกียวกบัความหมายและสมบติัของสารลงในช่องต่อไปนี 

 

Know (K) 

นกัเรียนรู้อะไรบา้ง 

Want (W) 

นกัเรียนตอ้งการรู้อะไร 

Learned (L) 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

20 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

สสาร (Matter) หมายถึง สิงทีมีตวัตน มีมวล หรือนาํหนกั ตอ้งการทีอยูแ่ละ

สามารถสมัผสัได ้มีทงัสิงมีชีวิตและสิงไม่มีชีวิต เช่น มนุษย ์พืช สตัว ์โต๊ะ นาํ เหลก็ 

ทองคาํ เป็นตน้  

สสารอาจประกอบดว้ยสารสิงเดียว เช่น เหลก็ เพชร ทองแดง และเงิน  

ซึงไม่สามารถแยกเป็นสารใหม่ไดอี้ก ขณะทีสสารบางอยา่งอาจประกอบดว้ยสารหลายสิง 

เช่น ทองขาว ประกอบดว้ย ทองคาํ  30 %  แพลเลเดียม  30 %  และเงิน  40 %  รวมกนัอยู ่

สิงต่าง ๆ ทีอยูร่อบตวัเราไม่ว่าจะเป็นเสือผา้ 

อาหาร ของใชใ้นชีวิตประจาํวนั สิงก่อสร้างต่าง ๆ 

เครืองอาํนวยความสะดวก รวมทงัตน้ไม ้ดิน นาํ 

อากาศ นกัวิทยาศาสตร์จดัสิงเหล่านีเป็น สสาร 

สสารและสารคือ ? 

เรามาทาํความเขา้ใจกนันะคะ 

 

บัตรเนือหาที  1.1 

เรือง ความหมายของสาร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที  1  ตวัอยา่งสสาร 

ทีมา : http://sengveera.blogspot.com/ 

ทองคาํ ทองแดง เหลก็ 

สสารและ 

สาร 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

21 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

สาร (Substance) หมายถึง เนือของสสาร ซึงแสดงถึงองคป์ระกอบและสมบติั 

แต่ละชนิด เนือของสารจะมีสมบติัแตกต่างกนัไปแลว้แต่สมบติัของสารนนั  ๆ
 

สรุปแล้ว สารเป็นองค์ประกอบย่อยของสสารนันเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ตารางที  1  ตวัอยา่งสสารและสารทีเป็นองคป์ระกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สสาร สารทีเป็นองค์ประกอบ 

โต๊ะ ไม ้+ เหลก็ (ตะปู + กุญแจ)  

นําแดง นาํ + สีผสมอาหาร 

อากาศ แก๊สไนโตรเจน + แก๊สออกซิเจน + แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด ์+ แก๊สเฉือย + ฝุ่ นละออง 

พวกเรารู้จกัสิงทีเป็นสารกนัแลว้ 

แลว้นกัเรียนคิดว่าทีสิงใดบา้ง 

ทีไม่ใช่สารคะ ? 
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22 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

แบบฝึกหัดที  1.1  

เรือง ความหมายของสาร 

 

คาํชีแจง  แบบฝึกหดัที  1.1  เรืองความหมายของสาร ประกอบดว้ย  2  ตอน  ตอนละ  5  คะแนน  

               รวมคะแนนเต็ม  10  คะแนน  
 

ตอนที 1  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีลงในช่องว่าง   

 

 

 

 

 

 

 
 

ตอนที 2  ใหน้กัเรียนพิจารณาว่าขอ้ใดจดัเป็นสาร โดยใส่เครืองหมายถูก () ลงในช่องทีถูกตอ้ง 
 

ข้อความทกีาํหนด สาร ไม่ใช่สาร ข้อความทกีาํหนด สาร ไม่ใช่สาร 

1.  นาํ   6.  หมอก   

2.  ความร้อน   7.  ไฟฟ้า   

3.  เสียง   8.  ตน้ไม ้   

4.  ประตู   9.  แสงแดด   

5.  อากาศ   10.  กอ้นหิน   

   

 

 

  

คะแนน ผลการประเมนิ 

เตม็ 10 ผา่น  

ได้  ไม่ผา่น  

 

1.  สสาร คือ อะไร 

 

2.  สาร คือ อะไร 

3.  สสาร และสาร

เหมือนกนัหรือไม่ 

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

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

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

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

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

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

ไม่ยากเลยใช่ไหม...เด็กๆ 
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23 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

สมบัตขิองสาร (Properties of matter) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของสารชนิดนนั ๆ   

ซึงสามารถบ่งบอกว่าสารชนิดนนัคืออะไร เพราะสารแต่ละชนิดมีสมบติัไม่เหมือนกนั  

การทีสารมีสมบติัต่างกนั และมีความสามารถในการเปลียนแปลงสถานะไดต่้างกนั ถือว่าเป็น

ลกัษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด   

 

 

หมายถึง สมบติัของสารทีเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบภายในของสารทีแสดงออกมา 

ใหเ้ห็นเมือมีการเปลียนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยมีสารใหม่เกิดขึน  

หรือเป็นสมบติัทีเกียวกบัการเปลียนแปลงจากสารหนึงไปเป็นสารอืนๆ เช่น เหลก็เป็นสนิม 

หรือปฏิกิริยาระหว่างกรดกบัเบส  การเผาไหมข้องเชือเพลิง  การสงัเคราะห์ดว้ยแสง  เป็นตน้ 

 

 

หมายถึง สมบติัของสารทีสามารถสงัเกตไดจ้ากลกัษณะภายนอก หรือจากการทดลอง

ทีไม่เกียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น สี กลิน รส จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความแข็ง  

การนาํไฟฟ้า การนาํความร้อน ความหนาแน่น ความถ่วงจาํเพาะ ลกัษณะผลึก สถานะ เป็นตน้ 

 

บัตรเนือหาที  1.2  

เรือง สมบัตขิองสาร 

 

 

  

 

 

 

 

 สารทุกชนิดจะมีลกัษณะเฉพาะตวัทีแตกต่างจากสารอืน เราเรียกสมบติัชนิดนีว่า  

สมบัตเิฉพาะตวั โดยสมบติัเฉพาะตวัของสารแต่ละชนิดนนั จะสามารถใชร้ะบุชนิดของสารนนั ๆ 

ได ้เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความเป็นกรด – เบส รูปผลึก เป็นตน้ 

 โดยในทางวิทยาศาสตร์ เราสามารถจาํแนกสมบติัของสารออกเป็น  2  ประเภท ดงันี 

 

1. สมบัตทิางกายภาพของสาร 

 

 

 

 
 

 

 2.  สมบัตทิางเคมขีองสาร 
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24 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

การเปลยีนแปลงทางกายภาพ 

 

 เราทราบแลว้ว่า สมบติัของสารมี  2  ประเภท เมือสมบติัของสารเกิดการเปลียนแปลง  

จะทาํใหส้ารนนัๆ เกิดการเปลียนแปลงตามไปดว้ย ดงันนัจึงแบ่งประเภทการเปลยีนแปลงของสาร 

ออกเป็น 2 ประเภทตามสมบติัของสาร ดงันี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

   (ก) การหลอมเหลวของนาํแข็ง       (ข) การเดือดของนาํ            (ค) การปันดินนาํมนั 
 

ภาพที  2  ตวัอยา่งการเปลียนแปลงทางกายภาพ 

ทีมา : (ก)  http://www.girlsfriendclub.com/ice-benefit-for-kitchen/   

  (ข) http://www.fwdder.com/topic/74409   

                     (ค) http://www.amarinbabyandkids.com/news-event/how-clay-oil/ 

  

 หมายถึง การเปลียนแปลงลกัษณะภายนอกของสาร เมือสมบติัเปลียนไป แต่ยงัคงเป็น

สารเดิมอยู ่เช่น การเปลียนสถานะ การเดือด การเปลียนแปลงรูปร่าง และการละลาย เป็นตน้ 

การเปลียนแปลงทางกายภาพจะตอ้งไม่เกียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมีและไม่มีสาร

ใหม่เกิดขึน  

ตวัอย่างการเปลียนแปลงทางกายภาพ  ไดแ้ก่   

การระเหิดของลูกเหมน็ เป็นการเปลียนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอ 

การละลายของเกลือแกง เป็นการรวมตวัของเกลือกบันาํเป็นสารละลาย 

การระเหยของนาํ เป็นการเปลียนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ 

การปันดินนาํมนั  เป็นการเปลียนรูปร่าง 
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25 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

การเปลยีนแปลงทางเคม ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

(ก) การลุกไหมข้องไสเ้ทียน             (ข)  การสุกของผลไม ้                           (ค) การเกิดสนิม 
 

ภาพที  3  ตวัอยา่งการเปลียนแปลงทางเคมี 

ทีมา : (ก) http://www.indepencil.com  (ข) http://www.thaihealth.or.th/ 

                  (ค) http://www.integ.co.th/K%20detail/corrosion.htm  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลงัจากการเปลียนแปลง

ทาํใหโ้ครงสร้างทางเคมีหรือองคป์ระกอบทางเคมีของสารนนัเปลียนแปลง และมีสารใหม่

เกิดขึน ซึงสารใหม่นีไม่สามารถทาํใหก้ลบัไปสู่สภาพเดิมไดห้รือทาํไดย้าก  

 ตวัอย่าง  การเปลียนแปลงทางเคมี  ไดแ้ก่ 

 โลหะโซเดียมทาํปฏิกิริยากบันาํ ไดส้ารใหม่ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด ์ 

             และแก๊สไฮโดรเจน 

 การเกิดสนิมเหลก็  ไดส้ารใหม่ คือ  ออกไซดข์องเหลก็ 

 การเผาไหมข้องไม ้  ไดส้ารใหม่ คือ  แก๊สคาร์บอนไดออกไซต ์

และขีเถา้ 

เราลองมาเปรียบเทียบการเปลียนแปลงทางกายภาพ 

และทางเคมีกนัดีกว่านะคะ 
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26 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

1.  ของแข็ง (Solid) คือ สารทีมีรูปร่างและปริมาตรทีแน่นอน ไม่เปลียนแปลง 

ตามภาชนะ อนุภาคชิดกนัเป็นระเบียบ ไม่มีการเคลือนที แต่มีการสนัไดอ้ยา่งเบาๆ หรือ

เคลือนไหวไดเ้ลก็นอ้ย มีความหนาแน่นและแรงยดึเหนียวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าของเหลว 

และแก๊ส เช่น กระดาษ ไม ้เหลก็ ทองคาํ หิน และแกว้ เป็นตน้ 

สมบัตขิองสารในสถานะต่างๆ 

2.  ของเหลว (Liquid) คือ สารทีมีปริมาตรแน่นอน แต่มีรูปร่างไม่แน่นอน

เปลียนแปลงตามภาชนะทีบรรจุ และสามารถไหลได ้โมเลกุลของสารจะอยูห่่างกนัมากกว่า

ของแข็ง อนุภาคอยูใ่กลเ้คียงกนั แต่ไม่เป็นระเบียบ เช่น นาํ นาํมนัพืช แอลกอฮอล ์เป็นตน้ 
 

3.  แก๊ส (Gas) คือ สารทีมีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน เปลียนแปลงตามภาชนะ 

ทีบรรจุ เพราะมีแรงยดึเหนียวระหว่างโมเลกุลนอ้ยมากจึงฟุ้งกระจายไดเ้ต็มภาชนะ โมเลกุล

ของสารจะอยูห่่างกนัมากและเคลือนทีไดอ้ยา่งอิสระ เช่น อากาศ แก๊สออกซิเจน เป็นตน้ 
 

 

ตารางที  2  การเปรียบเทียบระหว่างการเปลียนแปลงทางกายภาพกบัทางเคมี 
 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการเปลยีนแปลงทางกายภาพกบัทางเคม ี

การเปลยีนแปลงทางกายภาพ การเปลยีนแปลงทางเคม ี

1.  ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี 1.  เกิดปฏิกิริยาเคมี 

2.  ไม่มีสารใหม่เกิดขึน 2.  มีสารใหม่เกิดขึน 

3.  ทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมไดง่้าย 3.  ทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมไดย้าก 

4.  ภายหลงัการเปลียนแปลง องคป์ระกอบและ

สมบติัทางเคมีของสารจะเหมือนเดิม แต่รูปร่าง

ภายนอกอาจแตกต่างไปจากเดิม 

4.  ภายหลงัการเปลียนแปลง สารใหม่ทีได ้

จะมีองคป์ระกอบและสมบติัทางเคมีแตกต่าง

จากเดิม 
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27 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

                    
 

                      ของแข็ง                                        ของเหลว                                   แก๊ส 
 

ภาพที  4  การจดัเรียงอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

ทีมา : http://slideplayer.in.th/slide/2277495/ 
 

 

การเปลยีนสถานะของสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลียนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว  เนืองจากไดรั้บความร้อน  

ทาํใหอ้นุภาคมีพลงังานจลน(์การเคลือนที) เกิดการเคลือนไหวเร็วขึนมีการถ่ายเท

พลงังานจลน์ใหก้นัและกนั เมือถึงจุดจุดหนึงโมเลกุลก็จะเคลือนทีห่างออกจากกนั  

แรงยดึเหนียวนอ้ยลง เรียกว่า การหลอมเหลว หรือ การหลอมละลาย (Melting)  

การเปลียนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส เกิดจากอนุภาค ไดรั้บความร้อน

พลงังานจลน์เพิมขึนอนุภาคห่างกนั จนไม่มีแรงยดึเหนียวระหว่างกนั เรียกว่า  

การระเหย (Evaporation)  

การเปลียนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส เกิดจากอนุภาคไดรั้บความร้อนสูง  

จนแรงยดึเหนียวหลุดจากกนั เรียกว่า การระเหดิ (Sublimation) 
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ภาพที  5  การเปลียนสถานะของนาํ 

ทีมา : http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/state-of-water   

การเปลียนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว เช่น กระบวนการเกิดฝน และหยดนาํ 

ทีเกาะขา้งแกว้เป็นการกลนัตวั แต่ใชห้ลกัการเดียวกนั เรียกว่า การควบแน่น 

(Condensation) 
 

การเปลียนแปลงสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง มกัเกิดเมือของเหลวนนัๆ 

สูญเสียความร้อนหรือพลงังาน ไดแ้ก่ นาํ เปลียนแปลงสถานะเป็นนาํแข็ง เรียกว่า   

การแข็งตวั (Freezing)  

การเปลียนจากสถานะแก๊สเป็นของแข็ง คือ กระบวนการการเปลียนแปลง

สถานะของสารจากแก๊ส กลายเป็นของแข็ง โดยไม่ผา่นสถานะการเป็นของเหลว ใช้

ความเยน็ในการก่อตวั เรียกว่า  การระเหิดกลบั (Deposition)  

ดูดพลงังาน 
คายพลงังาน 

การหลอมเหลว 
 

 

การระเหย 
 

 

การแข็งตวั 

 
การควบแน่น 

 

การระเหิดกลบั 

 

การระเหิด 
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แบบฝึกหัดที  1.2 

เรือง สถานะของสาร 
 

 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีใหถู้กตอ้ง (10  คะแนน) 
 

สถานะ 

ของสาร 
การจดัเรียงอนุภาค 

ระยะห่าง 

ระหว่างอนุภาค 

แรงยดึเหนียว 

ระหว่างอนุภาค 

1.  ของแข็ง ..................................... 

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

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

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

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

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

2.  ของเหลว ..................................... 

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

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

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

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

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

3.  แก๊ส ..................................... 

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

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

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

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

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

4.  เมือวางลูกเหมน็ไวใ้นตูเ้สือผา้ระยะหนึง พบว่าลูกเหมน็มีขนาดเลก็ลง  เพราะ 

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

5.  การเปลียนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว เรียกว่า ............................................. 

6.  การเปลียนสถานะของสารจากของเหลวเป็นแก๊ส  เรียกว่า ................................................... 

7.  การเปลียนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกว่า............................................... 

8.  การเปลียนสถานะของสารจากแก๊สเป็นของเหลว เรียกว่า .................................................... 

9.  การเปลียนสถานะของสารจากของแข็งเป็นแก๊ส เรียกว่า...................................................... 

10. จงยกตวัอยา่งการเปลียนสถานะทีนกัเรียนพบในชีวิตประจาํวนั พร้อมทงัระบุว่า 

เป็นการเปลียนจากสถานะใดเป็นสถานะใด มา  1 ตวัอยา่ง 

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

............................................................................................................................................... 
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บัตรกิจกรรมที  1.2  

เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

 

กลุ่มที.............   ชือ........................................................................................ 

สมาชิก  1.  .......................................................................................  เลขที  ......... 

 2.  .......................................................................................  เลขที  ......... 

3.  .......................................................................................  เลขที  ......... 

4.  .......................................................................................  เลขที  ......... 

5.  .......................................................................................  เลขที  ......... 

ชนัมธัยมศึกษาปีที  1/........ 

****************************************************************************************************** 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลอง เรือง การเปลียนแปลงของสาร ตามลาํดบัขนัตอน   

                การทดลอง และบนัทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้อมทงัตอบคาํถามทา้ยการทดลอง 
 

จุดประสงค์การทดลอง 

ทดลองและอธิบายการเปลียนแปลงของสารได ้

 

วสัดุ/อุปกรณ์/สารเคม ี

1.  หลอดทดลองขนาดกลาง 

2.  กระบอกตวงขนาด 10 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

3.  สารละลายเลด(II)ไนเตรต [Pb(NO3)2] เขม้ขน้  0.5  โมลต่อลิตร 

4.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์(KI) เขม้ขน้  1  โมลต่อลิตร 
 

วธิีการทดลอง  

1.  ใชก้ระบอกตวงขนาด  10  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ตวงสารละลายเลด(II) ไนเตรต 

[Pb(NO3)2] ปริมาตร  2  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ใส่ในหลอดทดลองที  1  ส่วนหลอดทดลองที  2  

ใส่สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์(KI) ปริมาตร  2  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

31 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

2.  สงัเกตลกัษณะของสารทงั  2  ชนิด  ในหลอดทดลองแต่ละหลอด แลว้บนัทึกผล  

การสงัเกต  ลงในตารางบนัทึกผล  

3.  เทสารจากหลอดทดลองหลอดที  1  ลงไปผสมรวมกบัสารในหลอดที  2  สงัเกต 

การเปลียนแปลงทีเกิดขึน  แลว้บนัทึกผล 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 
 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

ชนิดของสาร ผลการสังเกต 

1.  สารละลายเลด (II) ไนเตรต [Pb(NO3)2]  

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

2.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์(KI)  

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

3.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์ +  

สารละลายเลด (II) ไนเตรต 

 

......................................................................... 
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 คาํถามท้ายการทดลอง 
 

  

1.  เมือผสมสารละลายเลด(II) ไนเตรต  และสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดเ์ขา้ดว้ยกนั   

เกิดการเปลียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 

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

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

 

 

2.  เมือเทสารละลายเลด(II)ไนเตรตและสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดร์วมกนั 

การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจดัเป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพ  หรือการเปลียนแปลงทางเคมี  

เพราะเหตุใด 

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

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

 

 

3.  จงยกตวัอยา่งการเปลียนแปลงทางกายภาพหรือการเปลียนแปลงทางเคมี ทีนกัเรียนเคย

พบในชีวิตประจาํวนัมาอยา่งละ  2  ตวัอยา่ง 

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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แบบฝึกหัดที  1.3 

เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

 
คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนระบุสมบติัของสาร โดยทาํเครืองหมาย ลงในตารางใหถู้กตอ้ง (10  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมบติัของสาร สมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมี 

1. ด่างทบัทิมละลายนาํ   

2. เกลือละลายนาํ   

3. การฉีกกระดาษ   

4. การระเหย   

5. การเผาไหม ้   

6. ไอศกรีมละลาย   

7. ตะปูเป็นสนิม   

8. การหล่อเทียน   

9. การสงัเคราะห์ดว้ยแสง   

10. จุดเดือด   

คะแนน ผลการประเมนิ 

เตม็ 10 ผา่น  

ได้  ไม่ผา่น  
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แบบทดสอบหลังเรียน 

วทิยาศาสตร์พืนฐาน  1  (ว  21101)    หน่วยที  4  สารและการจาํแนกสาร 

ชันมัธยมศึกษาปีที  1       เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 
 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเครืองหมายกากบาท  (×)   

                ลงในกระดาษคาํตอบ คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 

 

1.  สิงใดมีสถานะแตกต่างจากขอ้อืน 

ก.  นาํแป้ง 

ข.  นาํตาล 

ค.  นาํมนัพืช 

ง.  นาํสม้สายชู 

2.  ขอ้ความใดแสดงถึงลกัษณะของสารไดถู้กตอ้ง 

ก.  นาํจะมีการเปลียนแปลงตามภาชนะทีใส่ 

ข.  หินสามารถเปลียนแปลงรูปร่างไดต้ามทีเราตอ้งการ 

ค.  อากาศจะคงทีรูปร่างเมือปล่อยใหอ้ยูใ่นพืนทีทีจาํกดั 

ง.  นาํแข็งจะคงสภาพไม่มีการเปลียนแปลงใดเมืออุณหภูมิคงที 

3.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพ  

ก.  การละลาย    ข.  การแข็งตวั 

ค.  การเผาไหม ้    ง.  การนาํไฟฟ้า 

4.  ขอ้ใดจดักลุ่มตามสถานะของสารถูกตอ้ง 

ก.  แก๊ส - ไอนาํ    ข.  แก๊ส - อากาศ 

            ของเหลว - นาํตาล        ของเหลว - นมสด 

                   ของแข็ง - นาํแข็ง        ของแข็ง - นาํตาล 

ค.  แก๊ส - ออกซิเจน   ง.  แก๊ส - ลูกโป่ง 

            ของเหลว - ดินนาํมนั        ของเหลว - ไอศกรีม 

             ของแข็ง - ลูกอม        ของแข็ง - ขนมปัง 
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5.  ขอ้ใดกล่าวผดิ 

ก. สารมี  3  สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

ข. สารทีมีการเปลียนแปลงทางเคมีสามารถทาํใหก้ลบัสภาพเดิมได ้

ค. สาร คือ สิงทีมีองคป์ระกอบอยา่งเดียวกนั  และมีสมบติัเฉพาะตวั 

ง. สมบติัของสารจาํแนกไดเ้ป็น  2  ประเภท คือ สมบติัทางกายภาพ และสมบติัทางเคมี 

6.  ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของสสารถูกตอ้ง 

ก.  สิงทีมีตวัตน มีมวล มีนาํหนกั 

ข.  ธาตุต่าง ๆทีมีอยูใ่นธรรมชาติ 

ค.  สิงทีมีองคป์ระกอบอยา่งเดียวกนั 

ง.  ทุกสิงทุกอยา่งทีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา 

7.  ขอ้ใดต่อไปนีไม่จดัเป็นสาร 

ก.  เกลือ    ข.  เสียง 

ค.  อากาศ    ง.  ทองคาํ 

8.  การเปลียนแปลงทางเคมีของสารเกิดจากการกระทาํในขอ้ใด 

ก.  การเป่าลูกโป่งใหพ้อง 

ข.  การปันดินนาํมนัเป็นรูปต่าง ๆ 

ค.  การเหลาดินสอใหแ้หลมก่อนใช ้

ง.  การเผาเศษกระดาษใหส้ลายไป 

9.  สารทีมีแรงยดึเหนียวระหว่างโมเลกุลนอ้ยมาก ฟุ้งกระจายไดเ้ต็มภาชนะ และมีความหนาแน่นตาํ

เป็นสมบติัของสารในสถานะใด 

ก.  แก๊ส          

ข.  ของไหล 

ค.  ของแข็ง 

ง.  ของเหลว 

10.  สารในขอ้ใดต่อไปนีเมือใส่ลงไปในนาํแลว้ จะละลายเป็นเนือเดียวกบันาํ 

ก.  แป้ง 

ข.  ทราย 

ค.  เกลือ 

ง.  นาํมนัพืช  
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กระดาษคาํตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

วทิยาศาสตร์พืนฐาน  1  (ว 21101)    หน่วยที  4  สารและการจาํแนกสาร 

ชันมัธยมศึกษาปีที  1         เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 

 

 

 

 

 

 

ชือ-สกุล...................................................................ชนั...............เลขที...............  กลุ่มที............. 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คะแนน 

เตม็ 10 

ได้  

ผา่นแลว้...เรามาทาํชุดกิจกรรม 

ต่อไปเลย 
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บตัรเฉลย 
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ข้อ เฉลย 

1 ก 

2 ข 

3 ง 

4 ก 

5 ค 

6 ข 

7 ก 

8 ค 

9 ข 

10 ข 

 

บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  

เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 
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บัตรเฉลยบัตรงานที  1.1  เรือง รู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้  

(Know Want Learn : KWL) 

 

 

คาํชีแจง ใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความเกียวกบัความหมายและสมบติัของสารลงในช่องต่อไปนี 

 

Know (K) 

นกัเรียนรู้อะไรบา้ง 

Want (W) 

นกัเรียนตอ้งการรู้อะไร 

Learned (L) 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

-  ความหมายของสสาร และ

สาร 

-  วิเคราะห์สิงทีจดัว่าเป็นสาร

และสสาร 

-  จาํแนกสมบติัทางกายภาพ

และสมบติัทางเคมีของสาร 

 

 

  

เขียนทบทวนและดึงความรู้

เดิมว่ารู้อะไรมาบา้งเกียวกบั

ความหมายและสมบติัของ

สารอย่างอสิระ 

นกัเรียนเขียนสิงทีอยากรู้

หรือสงสยัเกียวกบั

ความหมายและสมบติัของ

สาร อย่างอสิระ จากนนัครู

ร่วมกนัอภิปรายและ

เชือมโยงไปยงั 

 เรือง ความหมายและสมบติั

ของสาร เพือเป็นการสนอง

ความตอ้งการการเรียนรู้ของ

นกัเรียน ทงันี เรืองที

นกัเรียนอยากรู้อาจจะจดั

ไม่ไดท้นัที แต่อาจจดั 

การเรียนรู้ภายหลงั 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

43 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

บัตรเฉลยแบบฝึกหัดที  1.1  

เรือง ความหมายของสาร 

 

คาํชีแจง แบบฝึกหดัที  1.1  เรืองความหมายของสาร ประกอบดว้ย  2  ตอน  ตอนละ  5  คะแนน  

              รวมคะแนนเต็มเป็น  10  คะแนน  
 

ตอนที 1  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีลงในช่องว่าง   

 

 

 

 

 

 

 
 

ตอนที 2  ใหน้กัเรียนพิจารณาว่าขอ้ใดจดัเป็นสาร โดยใส่เครืองหมายถูก () ลงในช่องทีถูกตอ้ง 
 

ข้อความทกีาํหนด สาร ไม่ใช่สาร ข้อความทกีาํหนด สาร ไม่ใช่สาร 

1.  นาํ   6.  หมอก   

2.  ความร้อน   7.  ไฟฟ้า   

3.  เสียง   8.  ตน้ไม ้   

4.  ประตู   9.  แสงแดด   

5.  อากาศ   10.  กอ้นหิน   

   

 

 

  

คะแนน ผลการประเมนิ 

เตม็ 10 ผา่น  

ได้  ไม่ผา่น  

 

1.  สสาร คือ อะไร 

 

2.  สาร คือ อะไร 

3.  สสาร และสาร

เหมือนกนัหรือไม่ 

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

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

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

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

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

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

ไม่ยากเลยใช่ไหม...เด็กๆ 

เป็นสิงทีมีมวล มีนาํหนกั ตอ้งการทีอยู ่และสมัผสัได ้

 

เนือของสสาร ซึงแสดงถึงองคป์ระกอบ และสมบติั 

ของสสารแต่ละชนิด 

เหมือนกนั 
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เฉลยแบบฝึกหัดท ี 1.2 

เรือง  สถานะของสาร 

 
 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปนีใหถู้กตอ้ง (10  คะแนน) 
 

เปรียบเทียบการจดัเรียงอนุภาคของสารในสถานะต่าง ๆ ต่อไปนี 

สถานะของสาร การจดัเรียงอนุภาค 
ระยะห่าง 

ระหว่างอนุภาค 

แรงยดึเหนียว 

ระหว่างอนุภาค 

1.  ของแข็ง อนุภาคจดัเรียงอยู่

ตาํแหน่งคงที 

อนุภาคอยูชิ่ดติดกนั แรงยดึเหนียวระหว่าง

อนุภาคแข็งแรงมาก 

2.  ของเหลว อนุภาคเคลือนทีทวั

ในของเหลว 

ระยะห่างระหว่าง

อนุภาคมีนอ้ย 

มีแรงยดึเหนียวระหว่าง

อนุภาคซึงกนัและกนั 

3.  แก๊ส อนุภาคเคลือนทีอยา่ง

อิสระไปทุกแห่งได ้

ระยะห่างระหว่าง

อนุภาคห่างกนัมาก 

แรงยดึเหนียวระหว่าง

อนุภาคนอ้ยมาก 
 

4.  เมือวางลูกเหมน็ไวใ้นตูเ้สือผา้ระยะหนึง พบว่าลูกเหมน็มีขนาดเลก็ลง  เพราะ 

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

5.  การเปลียนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว เรียกว่า ............................................. 

6.  การเปลียนสถานะของสารจากของเหลวเป็นแก๊ส  เรียกว่า ................................................... 

7.  การเปลียนสถานะของสารจากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกว่า............................................... 

8.  การเปลียนสถานะของสารจากแก๊สเป็นของเหลว เรียกว่า .................................................... 

9.  การเปลียนสถานะของสารจากของแข็งเป็นแก๊ส เรียกว่า...................................................... 

10. จงยกตวัอยา่งการเปลียนสถานะทีนกัเรียนพบในชีวิตประจาํวนั พร้อมทงัระบุว่า 

เป็นการเปลียนจากสถานะใดเป็นสถานะใด มา  1 ตวัอยา่ง 

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

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

   เกิดการระเหิดจากของแข็งเป็นแก๊สจึงทาํใหข้องแข็งมีขนาดเลก็ลง 

                                                                                                   การหลอมเหลว 

       การระเหย 

        การแข็งตวั 

       การควบแน่น 

       การระเหิด 

 

 

เช่น  การตม้นาํ  เป็นการเปลียนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส 
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บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที  1.2  

เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

 

กลุ่มที.............   ชือ........................................................................................ 

สมาชิก  1.  .......................................................................................  เลขที  ......... 

 2.  ........................................................................................  เลขที  ......... 

3.  .........................................................................................  เลขที  ......... 

4.  .........................................................................................  เลขที  ......... 

5.  .........................................................................................  เลขที  ......... 

ชนัมธัยมศึกษาปีที  1/........ 

****************************************************************************************************** 

คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัการทดลอง เรือง การเปลียนแปลงของสาร ตามลาํดบัวิธีทาํ   

              การทดลอง และบนัทึกรายละเอียดของการทดลอง พร้องทงัตอบคาํถามทา้ยการทดลอง 
 

จุดประสงค์การทดลอง 

ทดลองและอธิบายการเปลียนแปลงของสารได ้

 

วสัดุ/อุปกรณ์/สารเคม ี

1.  หลอดทดลองขนาดกลาง 

2.  กระบอกตวงขนาด  10  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

3.  สารละลายเลด(II)ไนเตรต [Pb(NO3)2] เขม้ขน้  0.5  โมลต่อลิตร 

4.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์(KI) เขม้ขน้  1  โมลต่อลิตร 
 

วธิีการทดลอง  

1.  ใชก้ระบอกตวงขนาด  10  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ตวงสารละลายเลด(II) ไนเตรต 

[Pb(NO3)2] ปริมาตร  2  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ใส่ในหลอดทดลองที  1  ส่วนหลอดทดลองที  2  

ใส่สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์(KI) ปริมาตร  2  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
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2.  สงัเกตลกัษณะของสารทงั  2  ชนิด  ในหลอดทดลองแต่ละหลอด  แลว้บนัทึกผล  

การสงัเกต  ลงในตารางบนัทึกผล  

3.  เทสารจากหลอดทดลองหลอดที  1  ลงไปผสมรวมกบัสารในหลอดที  2   

สงัเกตการเปลียนแปลงทีเกิดขึน  แลว้บนัทึกผล 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

 

สรุปผลการทดลอง 
 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ชนิดของสาร ผลการสังเกต 

1.  สารละลายเลด (II) ไนเตรต [Pb(NO3)2] สารละลายใสไม่มีสี 

2.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์(KI) สารละลายใสไม่มีสี 

3.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์ +  

สารละลายเลด (II) ไนเตรต 

สารสีเหลืองขุ่น ตกตะกอน 

จากการทดลองจะพบว่า สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดแ์ละสารละลาย 

เลด (II) ไนเตรต เป็นของเหลวใส ไม่มีสีเหมือนกนั แต่เมือเทสารทงัสองชนิดรวมกนัจะมี

ตะกอนสีเหลืองเกิดขึน แสดงว่ามีสารชนิดใหม่เกิดขึน ซึงสารใหม่จะมีสมบติัเปลียนไป

จากเดิม เช่น มีสีเหลือง ไม่ละลายนาํ จึงทาํใหม้องเห็นเป็นตะกอน เราเรียก 

การเปลียนแปลงในลกัษณะดงักล่าวว่า การเปลียนแปลงทางเคมี  
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 คาํถามท้ายการทดลอง 
 

  

1.  เมือผสมสารละลายเลด(II) ไนเตรต  และสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดเ์ขา้ดว้ยกนั   

เกิดการเปลียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 

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

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

 

 

2.  เมือเทสารละลายเลด(II)ไนเตรตและสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดดร์วมกนั 

การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจดัเป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพ  หรือการเปลียนแปลงทางเคมี  

เพราะเหตุใด 

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

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

 

 

3.  จงยกตวัอยา่งการเปลียนแปลงทางกายภาพหรือการเปลียนแปลงทางเคมี  ทีนกัเรียนเคย

พบในชีวิตประจาํวนัมาอยา่งละ  2  ตวัอยา่ง 

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

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

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

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

 

 

  

เกิดการเปลียนแปลง เกิดการตกตะกอน ไดส้ารสีเหลืองขุ่น 

การเปลียนแปลงทางเคมี  เพราะไดส้ารใหม่เกิดขึน 

การเปลียนแปลงทางกายภาพ เช่น นาํแข็งกลายเป็นไอ  การฉีกกระดาษ 

การเปลียนแปลงทางเคมี  เช่น การเกิดฝนกรด  การยอ่ยสลายของใบไม ้



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

48 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

บัตรเฉลยแบบฝึกหัดที  1.3 

เรือง การเปลียนแปลงของสาร 

 
คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนระบุสมบติัของสาร โดยทาํเครืองหมาย ลงในตารางใหถู้กตอ้ง (10  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมบติัของสาร สมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมี 

1. ด่างทบัทิมละลายนาํ   

2. เกลือละลายนาํ   

3. การฉีกกระดาษ   

4. การระเหย   

5. การเผาไหม ้   

6. ไอศกรีมละลาย   

7. ตะปูเป็นสนิม   

8. การหล่อเทียน   

9. การสงัเคราะห์ดว้ยแสง   

10. จุดเดือด   

คะแนน ผลการประเมนิ 

เตม็ 10 ผา่น  

ได้  ไม่ผา่น  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

49 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เฉลย 

1 ข 

2 ก 

3 ค 

4 ข 

5 ข 

6 ก 

7 ข 

8 ง 

9 ก 

10 ค 

 

บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

50 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

การวดัผลและ 

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

51 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

การวดัผลและประเมินผล 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือง สารและการจาํแนกสาร 

เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิีการวดั เครืองมือวดั เกณฑ์การประเมนิ 

ด้านความรู้ (Knowledge : K) 

1.  การตรวจแบบฝึกหดัที 1.1-1.3 

 

1.  แบบฝึกหดัที  1.1-1.3 

 

1.  ทาํไดถู้กตอ้ง ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ  70   

2.  การตรวจแบบทดสอบ 

หลงัเรียน 

2.  แบบทดสอบหลงัเรียน 2.  ทาํไดถู้กตอ้ง ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ  70   
 

  

ด้านความรู้ (Knowledge : K) 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

52 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การพจิารณาคะแนน 

 แบบฝึกหดัที  1.1  เรือง ความหมายของสาร แบ่งออกเป็น  2  ตอน  10  คะแนน โดยมี

เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี 
 

ตอนที  1  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
 

ขอ้ที คะแนนเต็ม ระดบัคะแนน/เกณฑก์ารพิจารณาคาํตอบ 

1 2 -  ระดบัคะแนน  2  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

2 2 -  ระดบัคะแนน  2  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

3 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตรง 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

 

 

 

 

เกณฑ์การพจิารณาคะแนน และเกณฑ์การประเมนิผล 

แบบฝึกหดัที  1.1  เรือง ความหมายของสาร 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

53 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

ตอนที  2  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

คะแนนเต็ม ระดบัคะแนน/เกณฑก์ารพิจารณาคาํตอบ 

5 -  ระดบัคะแนน  5  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งครบถว้น  

จาํนวน  9-10  ขอ้ ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  4  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง จาํนวน  7-8  ขอ้  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  3  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง จาํนวน  5-6  ขอ้  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  2  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง จาํนวน  3-4  ขอ้  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง จาํนวน  1-2  ขอ้  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.1 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย ตามบตัรเฉลย

แบบฝึกหดัที  1.1 

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

7-10  คะแนน นกัเรียนมีความรู้ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

0-6  คะแนน นกัเรียนมีความรู้ไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

 

 เกณฑก์ารผา่นการประเมิน ไดร้้อยละ  70 ขึนไป 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

54 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การพจิารณาคะแนน 

 แบบฝึกหดัที  1.2  เรือง สถานะของสาร มีคาํถาม จาํนวน 10 ขอ้  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี 
 

ขอ้ที คะแนนเต็ม ระดบัคะแนน/เกณฑก์ารพิจารณาคาํตอบ 

1 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0.5  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง

บางส่วน ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

2 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0.5  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง

บางส่วน ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

3 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0.5  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง

บางส่วน ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 
 

 

 

 

เกณฑ์การพจิารณาคะแนน และเกณฑ์การประเมนิผล 

แบบฝึกหดัที  1.2  เรือง สถานะของสาร 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

55 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

ขอ้ที คะแนนเต็ม ระดบัคะแนน/เกณฑก์ารพิจารณาคาํตอบ 

4 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

5 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดต้รง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ตรง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

6 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดต้รง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ตรง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

7 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดต้รง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ตรง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

8 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดต้รง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ตรง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

9 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดต้รง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ตรง ตามบตัร

เฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 
 

 

 

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

56 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

ขอ้ที คะแนนเต็ม ระดบัคะแนน/เกณฑก์ารพิจารณาคาํตอบ 

10 1 -  ระดบัคะแนน  1  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งครบถว้น 

คือ ยกตวัอยา่งการเปลียนสถานะ และระบุว่าเป็นการเปลียนจาก

สถานะใด ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0.5  คะแนน หมายถึง ยกตวัอยา่งการเปลียนสถานะ 

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

-  ระดบัคะแนน  0  คะแนน หมายถึง ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งเลย  

ตามบตัรเฉลยแบบฝึกหดัที  1.2 

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

7-10  คะแนน นกัเรียนมีความรู้ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

0-6  คะแนน นกัเรียนมีความรู้ไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

 

 เกณฑก์ารผา่นการประเมิน ไดร้้อยละ  70 ขึนไป 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

57 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 

เกณฑ์การพจิารณาคะแนน 

แบบฝึกหดัที  1.3  เรือง การเปลียนแปลงของสาร มีคาํถาม จาํนวน  10  ขอ้ คะแนนเต็ม   

10  คะแนน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี 
 

 ใหค้ะแนน 1 คะแนน  เมือตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตามบตัรเฉลย 

 ใหค้ะแนน 0 คะแนน  เมือตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งหรือไม่ตอบคาํถาม 
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

7-10  คะแนน นกัเรียนมีความรู้ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

0-6  คะแนน นกัเรียนมีความรู้ไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

 

 เกณฑก์ารผา่นการประเมิน ไดร้้อยละ  70 ขึนไป  

เกณฑ์การพจิารณาคะแนน และเกณฑ์การประเมนิผล 

แบบฝึกหดัที  1.3  เรือง การเปลยีนแปลงของสาร 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

58 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การพจิารณาคะแนน 

แบบทดสอบหลงัเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที  1 ความหมายและสมบติัของสาร  

มีคาํถาม จาํนวน  10  ขอ้  คะแนนเต็ม  10  คะแนน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี 
 

 ใหค้ะแนน 1 คะแนน  เมือตอบคาํถามไดถู้กตอ้งตามบตัรเฉลย 

 ใหค้ะแนน 0 คะแนน  เมือตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งหรือไม่ตอบคาํถาม 
 

 

เกณฑ์การประเมนิผล 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

7-10  คะแนน นกัเรียนมีความรู้ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

0-6  คะแนน นกัเรียนมีความรู้ไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 
 

 เกณฑก์ารผา่นการประเมิน ไดร้้อยละ  70 ขึนไป  

เกณฑ์การพจิารณาคะแนน และเกณฑ์การประเมนิผล 

แบบทดสอบหลงัเรียนชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

เล่มที  1  ความหมายและสมบัตขิองสาร 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

59 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 

 

 

วธิีการวดั เครืองมือวดั เกณฑ์การประเมนิ 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (Process : P) 

1.  การสงัเกตพฤติกรรม 

การทาํงานกลุ่ม 

1.  แบบสงัเกตพฤติกรรม 

การทาํงานกลุ่ม 

1.  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม

ผา่นเกณฑใ์นระดบั ดี ขึนไป 

2.  การประเมินทกัษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2.  แบบประเมินทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. ทกัษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ ผา่นเกณฑ์

ในระดบั ดี ขึนไป 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

60 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 

 

กลุ่มที.......... ชนั ม.1/....... 

สมาชิก  

1.  .......................................................................    2.  .......................................................................   

3.  .......................................................................    4.  .......................................................................   

5.  .......................................................................    6.  .......................................................................   

 

คาํชีแจง  แบบประเมินฉบบันีเป็นการประเมินเกียวกบัพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของผูเ้รียน  

                โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องว่าง 
 

ข้อ พฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การวางแผนการทาํงานร่วมกนั    

2 การใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน    

3 การปฏิบติัตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย    

4 การแสดงความคิดเห็น    

5 การตรงเวลา    

รวมคะแนน 
   

 

ผลการประเมิน   ผา่น         ไม่ผา่น 

    

 

      ลงชือ  .................................................  ผูป้ระเมิน 

          (นางสาวสวรรยา  จนัทร์พุฒ) 
 

  

แบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

61 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 
 

ประเด็นการประเมนิ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผน 

การทาํงานร่วมกนั 

สมาชิกทุกคน 

มีส่วนร่วมในการวาง

แผนการทาํงานอยา่ง

ชดัเจน 

สมาชิกส่วนใหญ่ 

มีส่วนร่วมในการวาง

แผนการทาํงาน 

สมาชิกส่วนนอ้ย 

มีส่วนร่วมในการวาง

แผนการทาํงาน 

2.  การใหค้วาม

ร่วมมือในการทาํงาน 

สมาชิกทุกคน 

ใหค้วามร่วมมือ 

ในการทาํงานกลุ่ม 

สมาชิกส่วนใหญ่ 

ใหค้วามร่วมมือ 

ในการทาํงานกลุ่ม 

สมาชิกส่วนนอ้ย 

ใหค้วามร่วมมือ 

ในการทาํงานกลุ่ม 

3.  การปฏิบติั 

ตามหนา้ทีทีไดรั้บ

มอบหมาย 

มีการกระจายงานอยา่ง

ทวัถึงและปฏิบติั

หนา้ทีตามทีไดรั้บ

มอบหมายจนสาํเร็จ 

มีการกระจายงานอยา่ง

ทวัถึงและสมาชิกบาง

คนไม่ปฏิบติัหนา้ที

ตามทีไดรั้บมอบหมาย 

ไม่มีการกระจายงาน 

4.  การแสดง 

ความคิดเห็น 

สมาชิกทุกคนร่วม

แสดงความคิดเห็น

และรับฟัง 

ความคิดเห็นของผูอื้น

ดว้ยความตงัใจ 

สมาชิกบางคน 

แสดงความคิดเห็น

และไม่ค่อยรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอื้น 

ไม่แสดงความคิดเห็น

และไม่รับฟัง 

ความคิดเห็นของผูอื้น 

5.  การตรงเวลา ส่งงานตรงเวลาที

กาํหนด 

ส่งงานชา้กว่ากาํหนด ไม่ส่งงาน 

 

เกณฑ์การตดัสินผลการประเมนิ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน 

13-15 ดีเยยีม นกัเรียนมีพฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่มในระดบั  ดี  ขึนไป  

ถือว่า  ผา่นเกณฑ ์

10-12 ดี 

7-9 พอใช ้

0-6 ปรับปรุง 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

62 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 

 

กลุ่มที.......... ชนั ม.1/....... 

สมาชิก  

1.  .......................................................................    2.  .......................................................................   

3.  .......................................................................    4.  .......................................................................   

5.  .......................................................................    6.  .......................................................................   

 

คาํชีแจง  แบบประเมินฉบบันีเป็นการประเมินเกียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 ของผูเ้รียน โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องว่าง 
 

ข้อ รายการประเมนิ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การทดลองตามขนัตอนทีกาํหนด    

2 การใชอุ้ปกรณ์และ/หรือเครืองมือ    

3 การบนัทึกผลการทดลอง    

4 การสรุปผลการทดลอง    

5 การจดักระทาํขอ้มูลและการนาํเสนอ    

6 การดูแลและการเก็บอุปกรณ์และ/หรือเครืองมือ    

รวมคะแนน 
   

 

ผลการประเมิน   ผา่น         ไม่ผา่น 

    

 

      ลงชือ  .................................................  ผูป้ระเมิน 

          (นางสาวสวรรยา  จนัทร์พุฒ) 

 

  

แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

63 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ประเด็น 

การประเมนิ 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การทดลอง

ตามขนัตอนที

กาํหนด 

ทดลองตามวิธีการ 

และขนัตอนทีกาํหนดไว้

อยา่งถูกตอ้ง  

มีการปรับปรุง แกไ้ข

เป็นระยะ 

ทดลองตามวิธีการ

และขนัตอนทีกาํหนด

ไวโ้ดยครูเป็น 

ผูแ้นะนาํในบางส่วน  

มีการปรับปรุงแกไ้ข

บา้ง 

ทดลองตามวิธีการและ

ขนัตอนทีกาํหนดไว ้

หรือดาํเนินการตาม      

ขนัตอนทีกาํหนดไว ้

ไม่มีการปรับปรุง     

แกไ้ข 

2.  การใชอุ้ปกรณ์

และ/หรือ

เครืองมือ 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ

เครืองมือในการทดลอง

ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

และถูกตอ้งตาม

หลกัการปฏิบติั 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ

เครืองมือในการทดลอง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม

หลกัการปฏิบติั  

แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ

เครืองมือไม่ถูกตอ้ง 

3. การบนัทึกผล

การทดลอง 

บนัทึกผลเป็นระยะ 

อยา่งถูกตอ้ง มีระเบียบ 

และเป็นไปตาม 

การทดลอง 

บนัทึกผลเป็นระยะ  

ไม่ระบุหน่วย ไม่เป็น

ระเบียบ และเป็นไป 

ตามการทดลอง 

บนัทึกผลไม่ครบ  

ไม่มีการระบุหน่วย 

และไม่เป็นไปตาม 

การทดลอง 

4. การสรุปผล

การทดลอง 

สรุปผลการทดลองได้

อยา่งถูกตอ้งกระชบั    

ชดัเจน และครอบคลุม

ขอ้มูลจากการวิเคราะห์

ทงัหมด 

สรุปผลการทดลองได้

ถูกตอ้ง แต่ยงัไม่

ครอบคลุมขอ้มูลจาก

การวิเคราะห์ ทงัหมด 

สรุปผลการทดลองได้

ตามความคิดเห็น  

โดยไม่ใชข้อ้มูล 

จากการทดลอง 

5. การจดั

กระทาํขอ้มูล

และการนาํเสนอ 

จดักระทาํขอ้มูลอยา่ง

เป็นระบบ และนาํเสนอ

ดว้ยแบบต่างๆ  

อยา่ง ชดัเจน ถูกตอ้ง 

จดักระทาํขอ้มูลอยา่ง

เป็นระบบ นาํเสนอ 

แบบต่างๆ แต่ยงัไม่   

ถูกตอ้ง 

ไม่มีการจดักระทาํ    

ขอ้มูล และการนาํเสนอ

ไม่สือความหมาย และ 

ไม่ชดัเจน 

   

 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

64 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

ประเด็น 

การประเมนิ 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

6. การดูแลและ

การเก็บอุปกรณ์

และ/หรือ 

เครืองมือหรือ

เครืองมือ 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ

เครืองมือในการทดลอง

และมีการทาํ 

ความสะอาดและเก็บ

อยา่งถูกตอ้ง 

ตามหลกัการ 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ

เครืองมือในการ

ทดลองและมีการทาํ

ความสะอาด แต่เก็บ

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/

หรือเครืองมือใน 

การทดลองและ 

ไม่สนใจทาํความ

สะอาด รวมทงัเก็บ 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

เกณฑ์การตดัสินผลการประเมนิ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน 

15-18 ดีเยยีม นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่นระดบั  

ดี  ขึนไป ถือว่า  ผา่นเกณฑ ์

11-14 ดี 

7-10 พอใช ้

0-6 ปรับปรุง 

 

  



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 

65 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรือง  สารและการจาํแนกสาร 

 

 

 

 

 

 

วธิีการวดั เครืองมือวดั เกณฑ์การประเมนิ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attitude : A) 

การประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

แบบประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์

คะแนนคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์ผา่นเกณฑ ์

ในระดบั ดี ขึนไป 

 

ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  2  ด้าน  ได้แก่ 

1.  ใฝ่เรียนรู้  

2.  มุ่งมนัในการทาํงาน 

  

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ (Attitude : A) 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 
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คาํชีแจง  แบบประเมินฉบบันีเป็นการประเมินเกียวกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

  โปรดใหค้ะแนนตามรายละเอียดของเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

เลขท ี ชือ-สกุล 

คุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ 

รวม

คะแนน 

(6) 

ผลการประเมนิ 

ใฝ่
เรี

ยน
รู้ 

(3
) 

มุ่ง
ม

ัน
ใน

กา
รท

ําง
าน

 (3
) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



 

 เล่มที  1  ความหมายและสมบติัของสาร 
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เลขท ี ชือ-สกุล 

คุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ 

รวม

คะแนน 

(6) 

ผลการประเมนิ 

ใฝ่
เรี

ยน
รู้ 

(3
) 

มุ่ง
ม

ัน
ใน

กา
รท

ําง
าน

 (3
) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

      ลงชือ  .................................................  ผูป้ระเมิน 

           (นางสาวสวรรยา  จนัทร์พุฒ) 
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เกณฑ์การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

1.  ใฝ่เรียนรู้ 

 ตวัชีวดัและพฤตกิรรมบ่งชี 
 

ตวัชีวดั พฤตกิรรมบ่งชี 

1.1  ตงัใจ เพียรพยายามในการเรียนและ

เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.1.1  ตงัใจเรียน 

1.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 

1.1.3  สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

ใฝ่เรียนรู้ -  เขา้เรียนตรง 

เวลา ตงัใจเรียน 

-  เอาใจใส่ 

และมีความเพียร 

พยายาม 

ในการเรียนรู้  

มีส่วนร่วม 

ในการเรียนรู้เป็น

อยา่งดี 

-  สนใจเขา้ร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 

-  เขา้เรียนตรงเวลา

ตงัใจเรียน 

-  เอาใจใส่ 

และมีความเพียร

พยายาม 

ในการเรียนรู้ มีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ 

-  สนใจเขา้ร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 

-  เขา้เรียนตรงเวลา

ไม่ตงัใจเรียน 

-  เอาใจใส่ใน 

การเรียน มีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้บา้ง 

-  เขา้ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ตาม

โอกาส 

-  ไม่เขา้เรียน 

-  ไม่เอาใจใส่และ 

ไม่มีความเพียร 

พยายามใน 

การเรียนรู้  
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2.  มุ่งมนัในการทํางาน 

 ตวัชีวดัและพฤตกิรรมบ่งชี 
ตวัชีวดั พฤตกิรรมบ่งชี 

2.1  ตงัใจและรับผดิชอบในการปฏิบติั

หนา้ทีการงาน 

2.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

2.1.2  ตงัใจและรับผดิชอบในการทาํงานใหส้าํเร็จ 

2.1.3  ปรับปรุงและพฒันาการทาํงานดว้ยตนเอง 

2.2  ทาํงานดว้ยความเพียรพยายาม  

และอดทน เพือใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 

2.2.1  ทุ่มเททาํงาน อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและ    
อุปสรรคในการทาํงาน 

2.2.2  พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรคในการทาํงาน

ใหส้าํเร็จ 

2.2.3  ชืนชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

มุ่งมนัใน

การทาํงาน 

ตงัใจและรับผดิชอบ

ในการปฏิบติัหนา้ที

ทีไดรั้บมอบหมาย

ใหส้าํเร็จเป็นอยา่งดี 

ปรับปรุงและ

พฒันาการทาํงานให้

ดีขึนไดด้ว้ยตนเอง 

ตงัใจและ

รับผดิชอบ 

ในการปฏิบติัหนา้ที

ทีไดรั้บมอบหมาย

ใหส้าํเร็จ ปรับปรุง

และพฒันาการ

ทาํงานได ้

ตงัใจและ

รับผดิชอบ 

ในการปฏิบติัหนา้ที

ทีไดรั้บมอบหมาย

ใหส้าํเร็จเป็นอยา่งดี

ปรับปรุงและ

พฒันาการทาํงาน

ไดต้ามคาํแนะนาํ 

ไม่ตงัใจปฏิบติั

หนา้ทีทีไดรั้บ

มอบหมาย 

 

เกณฑ์การตดัสินผลการประเมนิ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน 

5-6 ดีเยยีม นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์อยูใ่นระดบั  ดี   

ขึนไป ถือว่า  ผา่นเกณฑ ์

3-4 ดี 

2-1 พอใช ้

0 ปรับปรุง 
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วธิีการวดั เครืองมือวดั เกณฑ์การประเมนิ 

ด้านสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

การประเมินสมรรถนะสาํคญั

ของผูเ้รียน 

แบบประเมินสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียน 

คะแนนสมรรถนะสาํคญัของ

ผูเ้รียน ผา่นเกณฑใ์นระดบั ดี 

ขึนไป 

 

ประเมนิสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน  3  ด้าน  ได้แก่ 

1.  ความสามารถในการสือสาร 

2.  ความสามารถในการคิด 

3.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

  

ด้านสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
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คาํชีแจง  แบบประเมินฉบบันีเป็นการประเมินเกียวกบัสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน โปรดใหค้ะแนน 

  ตามรายละเอียดของเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

เลข

ที 
ชือ-สกุล 

รายการประเมนิ 

รวม 

ผลการประเมนิ 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รสื

อส
าร

  

  ค
วา

มส
าม

าร
ถใ

น
กา

รค
ิด 

 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้ท
ักษ

ะชี
วิต

  

ผ่าน ไม่ผ่าน 

3 3 3 9 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

แบบประเมนิสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
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เลข

ที 
ชือ-สกุล 

รายการประเมนิ 

รวม 

ผลการประเมนิ 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รสื

อส
าร

  

  ค
วา

มส
าม

าร
ถใ

น
กา

รค
ิด 

 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้ท
ักษ

ะชี
วิต

  

ผ่าน ไม่ผ่าน 

3 3 3 9 
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เกณฑ์การประเมนิสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 

ตวัชีวดัของสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 

สมรรถนะ ตวัชีวดั 

1.  ความสามารถในการสือสาร 1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร 

1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

ความเขา้ใจของตนเอง โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 

1.3  ใชว้ิธีการสือสารทีเหมาะสม 

2.  ความสามารถในการคิด 2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

2.2  มีความสามารถในการคิดอยา่งมีระบบ 

2.3  ตดัสินใจแกปั้ญหาเกียวกบัตนเองได ้

3.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 3.1  เรียนรู้ดว้ยตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั 

3.2  สามารถทาํงานกลุ่มร่วมกบัผูอื้นได ้

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

1.  ความสามารถ

ในการสือสาร 

มีความสามารถ

ในการรับ-ส่ง

สือสาร ถ่ายทอด

ความรู้ ความคิด 

ความเขา้ใจของ

ตนเอง โดยใช้

วิธีการสือสาร

และภาษาอยา่ง

เหมาะสม

คล่องแคล่ว 

มีความสามารถ

ในการรับ-ส่ง

สือสาร ถ่ายทอด

ความรู้ ความคิด 

ความเขา้ใจของ

ตนเอง โดยใช้

วิธีการสือสาร

และภาษาอยา่ง

เหมาะสม 

มีความสามารถใน

การรับ-ส่งสือสาร 

ถ่ายทอดความรู้ 

ความคิด ความ

เขา้ใจของตนเอง  

ไม่สามารถ

สือสาร ถ่ายทอด

ความรู้ ความคิด 

ของตนเองได ้
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ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีเยยีม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

2.  ความสามารถ

ในการคิด 

มีความสามารถ

ในการคิด

วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์อยา่งมี

ระบบ และ

สามารถตดัสินใจ

แกปั้ญหาได ้

มีความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และ

สามารถตดัสินใจ

แกปั้ญหาได ้

มีความสามารถ 

ในการคิด

วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ 

ไม่สามารถคิด

วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์และไม่

สามารถตดัสินใจ

แกปั้ญหาได ้

3.  ความสามารถ

ในการใชท้กัษะ

ชีวิต 

สามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเองได้

เหมาะสมตามวยั

และสามารถ

ทาํงานกลุ่ม

ร่วมกบัผูอื้นได้

อยา่งมีความสุข 

สามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเองได้

เหมาะสมตามวยั

และสามารถ

ทาํงานกลุ่ม

ร่วมกบัผูอื้นได ้

สามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเองได้

เหมาะสมตามวยั

หรือสามารถ

ทาํงานกลุ่ม

ร่วมกบัผูอื้นได ้

ไม่สามารถ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง

ไดแ้ละไม่

สามารถทาํงาน

กลุ่มร่วมกบัผูอื้น 

 

เกณฑ์การตดัสินผลการประเมนิ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตดัสิน 

7-9 ดีเยยีม มีสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

อยูใ่นระดบั  ดี  ขึนไป ถือว่า  

ผา่นเกณฑ ์

5-6 ดี 

3-4 พอใช ้

0-2 ปรับปรุง 

 

 

 

 


