
 
 

 
 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู ้ 7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร  ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่  2  ชุดที่  2  เรือ่ง  ธาตุและสารประกอบ  เล่มนี้  จัดท าข้ึนเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  (ว22101)  โรงเรียนสฤษดิเดช  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เป็นชุดกิจกรรมที่มุง่พฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์  และเพือ่ให้นักเรียนไดฝ้ึกกระบวนการสืบเสาะความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารทีอ่ยู่รอบตัวของนักเรียน  
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  
เป็นชุดกิจกรรมทีอ่ยู่บนฐานคิด  “ทักษะแหง่ศตวรรษที่  21”  ที่เน้น  “กระบวนการเรียนรูส้ าคัญกว่าความรู”้
และ“กระบวนการหาค าตอบส าคัญกว่าค าตอบ”  โดยปลูกฝังการเรียนรูจ้ากรู้วิชาไปสู่ทักษะในการใช้วิชา                
เพื่อการด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจรงิอย่างยัง่ยืน 

 หวังเป็นอย่างยิง่ว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทกุชุด  จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  และสร้างให้นักเรียนเป็นผูม้ีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการสืบเสาะหาความรู้  สามารถเช่ือมโยง             
องค์ความรู้สู่ชีวิตประจ าวันของตนเอง  และท าให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ตลอดจนมีเจตคติ              
ที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร ์

 ขอขอบคุณท่านผู้เช่ียวชาญ  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะศึกษานิเทศก์  เพื่อนครูและนักเรียน  ที่ได้ให้  
ความร่วมมือใน  การสร้างสรรค์ผลงานจนประสบความส าเรจ็  และท่านผูเ้ช่ียวชาญ  ที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
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เรื่อง        หน้า 
ค าน า        ก 
สารบัญ      ข 
ค าช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร   1 
วัตถุประสงค์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร   2 
ค าแนะน าส าหรบัคร ู  3 
ค าแนะน าส าหรบันักเรียน 4 
ข้ันตอนการเรียนรู ้   5 
 ใบความรู้  เรื่อง  ธาตุและสารประกอบ 8 
 กิจกรรมที่  1  ข้ันตรวจสอบความรูเ้ดิม  (Elicitation  Phase)                                                                    
 ทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ธาตุและสารประกอบ 23 
 กิจกรรมที่  2  ข้ันเร้าความสนใจ  (Engagement  Phase)   25 
 กิจกรรมที่  3  ข้ันส ารวจค้นหา  (Exploration  Phase)   26 
 กิจกรรมที่  4  ข้ันอธิบาย  (Explanation  Phase)   30 
 กิจกรรมที่  5  ข้ันขยายความรู้  (Elaboration  Phase)   31 
 กิจกรรมที่  6  ข้ันประเมินผล  (Evaluation  Phase)   32 
 กิจกรรมที่  7  ข้ันน าความรู้ไปใช้  (Extension  Phase)   34 
 กิจกรรมที่  8  ข้ัน  Plus  (Plus-M  Phase:  Mind  Mapping)   35 
บรรณานุกรม       36 
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  1.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  นี ้ มีเนื้อหาสาระทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  สาระที่  3  สารและสมบัติของสาร  ประกอบด้วย                       
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  จ านวน  7  เล่ม  ดังนี้   
 

 
 2.  ส่วนประกอบของชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรื่อง                         
การจ าแนกสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ประกอบด้วย   
  1)  ใบความรู้  เรื่อง  สารในชีวิตประจ าวัน 
  2)  กิจกรรมที่  1  ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม  (Elicitation  Phase)     
  3)  กิจกรรมที่  2  ข้ันเร้าความสนใจ  (Engagement  Phase)   
  4)  กิจกรรมที่  3  ข้ันส ารวจค้นหา  (Exploration  Phase)   
  5)  กิจกรรมที่  4  ข้ันอธิบาย  (Explanation  Phase)   
  6)  กิจกรรมที่  5  ข้ันขยายความรู้  (Elaboration  Phase)   
  7)  กิจกรรมที่  6  ข้ันประเมินผล  (Evaluation  Phase)   
  8)  กิจกรรมที่  7  ข้ันน าความรู้ไปใช้  (Extension  Phase)   
  9)  กิจกรรมที่  8  ข้ัน  Plus  (Plus-M  Phase:  Mind  Mapping)   
 3.  ผู้ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร  นี ้ 
ควรศึกษาค าแนะน าก่อนใช้ 

 

 

เล่มท่ี ชื่อชุดการเรยีนรู้ เวลาเรียน/ชั่วโมง 
1 ธาตุและสารประกอบ 4 
2 การจ าแนกสารรอบตัว   2 
3 การจ าแนกสารผสม 2 
4 การจ าแนกสารโดยการตกผลึก 1 
5 การจ าแนกสารโดยการสกัดด้วยตัวท าละลาย 2 
6 การจ าแนกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟ ี 1 
7 การจ าแนกสารโดยการกลั่น 2 

รวมเวลาเรียน 14 
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 วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร  
มีดังนี ้
 1.  เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  วิชาวิทยาศาสตร์  เรือ่ง  การจ าแนกสาร  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  2  โรงเรียนสฤษดิเดช  จังหวัดจันทบุร ี
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  สามารถ
เขียนสรปุองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนที่ขยายและเช่ือมโยงความรู้ไปสูส่ิ่งต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน  ท าให้นักเรียนมีความรู้ทีก่ว้างขวางขึ้น  ซึ่งจะเป็นการฝงัแน่นความรูสู้่ตัวของนักเรียน (Enduring 
Understanding) 
 3.  เพื่อให้นักเรียนได้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  โดยใช้กระบวนการเรียนทีเ่หมาะสมกับการเรียนรู้  
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนซึ่งอยูบ่นฐานคิด  “ทักษะแห่งศตวรรษที่  21” 
 4.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และมีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรูสู้่ชีวิตประจ าวันของนักเรียนได ้
 5.  เพื่อให้นักเรียนมทีักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยการปลูกฝังการเรียนรูจ้ากรู้วิชาไปสู่
ทักษะในการใช้วิชาเพื่อการด ารงชีวิตในโลกแหง่ความเป็นจริงอย่างยัง่ยืน 
   6.  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลโลกในศตวรรษที่  21 
 7.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ให้บรรลุ
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
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 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เกิดประสทิธิภาพต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนได้อย่างสงูสุด  ครูผูส้อนควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  การเตรียมตัวครผูู้สอน  
  1.1  ศึกษารายละเอียดต่างๆ  ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  
เรื่อง  การจ าแนกสาร  และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม้ีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
  1.2  จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมอืวัดผลต่างๆ  ที่ใช้ประกอบในแต่ละกจิกรรมไว้
ให้พร้อมและมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  และจ านวนกลุ่มนักเรียนที่ท าการสอน 
  1.3  จัดเตรียมตัวอย่างสาร  อุปกรณ์การทดลองให้พร้อมส าหรบัการท ากิจกรรมของนกัเรียน 
 2.  การเตรียมตัวนักเรียน 
  2.1  ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม  แบ่งกลุ่มนกัเรียนไว้ล่วงหน้ากอ่นที่จะท าการสอน  โดยใช้วิธีต่างๆ  เช่น  การจับฉลาก  ให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ  แบ่งนักเรียนเก่ง-อ่อน  คละกัน  เป็นต้น  และให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มเลือก
ประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม  และเลขานุการกลุ่ม  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการท ากิจกรรม 
  2.2  มอบหมายให้นกัเรียนทุกคนไปศึกษาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ล่วงหน้า  (เป็นการบ้าน)  
ก่อนที่จะท าการทดลอง  หรอืปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ  ในช่ัวโมงถัดไป  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดประสงค์  วัสด ุ อุปกรณ์และสารเคมี  วิธีทดลอง  ข้อควรปฏิบัติในการทดลอง  เทคนิคการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ  นักเรียนจะได้ท าการทดลองอย่างถูกวิธี  ประหยัดเวลา  และมีความ
ปลอดภัย 
   3.  ด าเนินการจัดกจิกรรมในแตล่ะครัง้  ควรปฏิบัติดังนี ้
  3.1  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  3.2  ประเมินผลก่อนเรียนตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  
7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร  และการสงัเกต  ซักถามนกัเรียน 
  3.3  ทบทวนความรู้เดิม 
  3.4  ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดับข้ันตอนของกระบวนการต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ใน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการประเมินผลระหว่างเรียน  และสอนสอดแทรกคุณธรรมและเจตคต ิ
  3.5  ประเมินผลหลังเรียน  โดยการสอบถาม  ตรวจรายงานการทดลอง  ประเมินผลงานตาม
สภาพจรงิ  และประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียนในแตล่ะชุดกิจกรรม 
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 การใช้ชุดกิจกรรมรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร              
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดอ้ย่างสงูสุด  นักเรียนควรปฏิบัติ  ดังนี ้
 1. การเตรียมตัวของนักเรียน  
  1.1  ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูล้่วงหน้าก่อนทีจ่ะท าการทดลอง  หรอืปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ  
เพื่อใหม้ีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัจุดประสงค์  วัสด ุ อุปกรณ์และสารเคมี  วิธีทดลอง  ข้อควรปฏิบัติใน     
การทดลอง  เทคนิคการใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครือ่งมอืวิทยาศาสตร์ต่างๆ  และสามารถท าการทดลองได้              
อย่างถูกวิธี  ประหยัดเวลา  และมีความปลอดภัย 
  1.2  วางแผน  และจัดเตรียมอปุกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ของตนเอง  หรือของกลุ่มใหพ้ร้อม
ส าหรับการปฏิบัตกิิจกรรมตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง  นักเรียนควรปฏิบัติดังนี ้
  2.1  ศึกษาแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมใหม้ีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้  หากพบปัญหา                    
หรือไมเ่ข้าใจใหส้อบถามข้อมลูเพิม่เติมจากครู 
  2.2  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ตามล าดับข้ันตอนที่ก าหนด  ดังนี ้
   2.2.1 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
   2.2.2 นักเรียนศึกษาและปฏิบัตกิิจกรรมต่างๆ  ตามแนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ
ข้ันตอนที่ก าหนด 
   2.2.3 นักเรียนส่งผลงานหรือช้ินงานในการปฏิบัตกิิจกรรม  มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน  
และอภิปรายความรู้   
   2.2.4 นักเรียนจะต้องร่วมกจิกรรมในกลุม่  ร่วมแสดงความคิดเห็น  เพราะความคิดเห็นของ
นักเรียนจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และรับฟงัความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มด้วยความยินดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus   4 

 



 
 
 
 
 
 
1.  การเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรื่อง  การจ าแนกสาร  

นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนภูมิทีก่ าหนดไว้  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  ในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus  เรือ่ง  การจ าแนกสาร  
ชุดที่  1  ธาตุและสารประกอบ  นักเรียนมีเวลาในการท ากจิกรรม  4  ช่ัวโมง 

  

ศึกษาตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู ้

ศึกษาค าแนะน าในการใช้ 

ด าเนินการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์  

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ผ่านร้อยละ  80 

ศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชุดต่อไป 

ไม่ผ่านร้อยละ  80 
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