


 

ค ำน ำ 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับน้ี เป็นเล่มที่ 1 เ ร่ือง สารและสมบัติของสาร จัดท าขึ้นเพ่ือใช้

ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เวลา 2 ช่ัวโมง หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

สารในชีวิตประจ าวัน วิชา วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดี

ขึน้ ซึ่งเนน้ให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ไดด้ว้ยตนเองเกิดความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ไดเ้รียนรู้หลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา เป็นการ

เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ ผู้จัดท าได้รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาความรู้โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้นักเรยีนได้ใช้ประกอบการเรียนรู้ในห้องเรียนสามารถใช้

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งชุดกิจกรรมนีม้ีทั้งหมด 8 เลม่ ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง สารและสมบัติของสาร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การจ าแนกสาร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การแยกสาร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง สารเจือปนในอาหาร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง สารท าความสะอาด 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง สารก าจัดแมลงและสารก าจัดศัตรูพืช 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของสาร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง ผลกระทบสารต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและช่วย              

ให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะที่ปรึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกท่านที่ไดใ้ห้ค าแนะน าในการจัดท าและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้ี จนกระทั่ง 

ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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ค ำช้ีแจงในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ 

ส ำหรับครู 

 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้  เป็นเล่มที่ 1 สารและสมบัติของสาร หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง                          

สารในชีวติประจ าวัน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน

ในแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1 เวลา 2 ช่ัวโมง  

2. ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ เสริมส าหรับนักเรียนที่เรียนเก่งและช่วยนักเรียนที่เรียนเข้าใจช้า               

ให้ศึกษาและทบทวนจนเขา้ใจ 

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ ใช้เป็นคู่มือการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเองของนักเรียน ทั้งในเวลาเรียน

และนอกเวลาเรียน 

  4. ครูควรศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

5. ครูตอ้งช้ีแจงขัน้ตอนการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ นักเรียนเข้าใจก่อนด าเนินกิจกรรม

ตา่งๆ 

6. ถ้านักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วไม่เขา้ใจ ครูควรแนะน าช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด

หรืออาจให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน จะท าให้นักเรียนมีทักษะมีความรู้ความเข้าใจ

มากยิ่งขึ้น 

7. กรณีนักเรียนที่ขาดเรียนให้เตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวส้ าหรับให้ศึกษานอกเวลา 

8. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะคือ รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยพยายามศึกษา

ดว้ยตนเองไม่ดูเฉลยก่อนตอบค าถาม 

9. ให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทและเต็มความสามารถของตนเอง เพื่อนักเรียนจะได้เปน็ 

ผู้ที่มีสมรรถนะส าคัญทั้ง 5 ประการ ได้แก ่

9.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

9.2 ความสามารถในการคิด 

9.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

9.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 

9.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

10. ปลูกฝังให้นักเรียนมีพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา ต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันโดยนักเรียนที่เก่งกว่า

คอยช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้า มุทิตาหรือพลอยยินดีต่อกันเมื่อประสบความส าเร็จและอุเบกขาหากความ

พยายามนัน้ไม่เป็นอย่างที่ต้องการ 

 



 

 

ค ำช้ีแจงในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ 

ส ำหรับนักเรียน 

 

นักเรยีนอ่ำนค ำชีแ้จงตอ่ไปนี้ให้เข้ำใจ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับน้ี เป็นเล่มที่ 1 สารและสมบัติของสาร หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

สารในชีวิตประจ าวัน   

2. นักเรยีนทุกคนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไมเ่ปิดดูเฉลย ก่อนที่จะลงมือท ากิจกรรม 

3. นักเรยีนทุกคนควรให้ความรว่มมือกันในการคิด การสบืค้นข้อมูล การปฏิบัต ิการทดลอง 

และการท ากิจกรรมต่างๆ ตามชุดกิจกรรมจนเสร็จทุกกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 

4. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพ่ือตรวจสอบความรู้เดิมและเป็นข้อมูลในการ

พัฒนา ส่งเสริม หรือแก้ไขการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยในภาคผนวกพร้อม 

ทั้งบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน (ท าลงในแบบบันทึกกจิกรรมที่ครูแจกให้) 

5. ศึกษารายละเอียดของเนือ้หา กิจกรรม จากบัตรเนือ้หาและบัตรกิจกรรมตามล าดับขัน้ตอน 

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ ซึ่ง ได้แก ่

5.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 

5.2 ศึกษาเนือ้หาในบัตรเนือ้หา 

5.3 ท ากิจกรรมในบัตรกิจกรรม 

5.4 แบบทดสอบหลังเรียน 

6. นักเรยีนตรวจค าตอบ ประเมินผลตามบัตรเฉลยและแนวค าตอบ ซึ่งอยูใ่นภาคผนวก 

7. การปฏิบัตติามกิจกรรม ควรท าให้เสร็จตามก าหนดเวลาและหากนักเรยีนไมเ่ข้าใจให้กลับไป

ศึกษาบัตรเนือ้หาอีกคร้ัง (สบืค้นเพ่ิมเตมิหรือปรึกษาครู) 

8. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ แล้วตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยในภาคผนวก 

พร้อมทั้งบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน เพ่ือประเมินตนเองว่าสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ 

การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ (ท าลงในแบบบันทึกกจิกรรม ที่ครูแจกให้) 

9. เก็บวัสดุอุปกรณ์และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สง่คืนครูเมื่อปฏิบัตกิิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ศึกษำค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรยีนรู้อย่ำงละเอียด 

ทดสอบก่อนเรยีน 

อ่ำนบัตรควำมเนื้อหำให้เขำ้ใจอย่ำงละเอียดรอบคอบ 

ท ำกิจกรรมตำมบัตรกิจกรรม 

ทดสอบหลังเรียน 

ตรวจค ำตอบจำกบัตรเฉลยกจิกรรม 

ศึกษำชุดกจิกรรมกำรเรยีนรู้เล่มต่อไป 

ผ่ำน 



 
 
 
 
 
                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

สำระท่ี  3 สำรและสมบัติของสำร 
 

 มำตรฐำน ว 3.1 เข้ำใจสมบัติของสำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสำรกับ

โครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค มีกระบวนสบืเสำะหำควำมรู้และ

จติวิทยำศำสตร์ สื่อสำรสิ่งที่เรียนรู้และน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 

         ว 3.2   ม.1/1 ทดลองและอธิบำยสำรและสมบัติของสำร เมื่อสำรเกดิ

กำรละลำยและเปลี่ยนสถำนะ 

ต้ังใจเรียนนะค่ะนักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สำระกำรเรียนรู้ 

1. สสำรและสำร 

2. สมบัตขิองสำรในสถำนะของแข็ง ของเหลว และก๊ำซ 

จุดประสงค์กำรเรยีนรู้ 

1. สืบค้น วิเครำะห์และระบสุำรที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งต่ำงๆ 

2. อภิปรำยและบอกสมบัตขิองสำรแต่ละชนดิว่ำเหมือนกันหรอืแตกต่ำงกัน 

เมื่อทรำบ 

องค์ประกอบของสำรเหล่ำนั้น 

3. ทดลองและอธิบำยสมบัติของของแข็ง ของเหลวและก๊ำซ                     

พร้อมทั้งเปรยีบเทียบ 

สำระกำรเรียนรู้และจุดประสงค์กำรเรยีนรู ้
 



 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบบันี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลอืก จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 

  2. จงเลอืกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดยีว แลว้ท าเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษ 

 

1. สารชนิดหน่ึง มีมวล ปรมิาตรและรูปรา่งไม่คงที่ เป็นสมบัตขิองสารใด 

ก. ก๊าซ     ข. ของไหล 

ค. ของเหลว    ง. ของแข็ง 

2. ข้อใดเป็นสารทั้งหมด 

ก. ดนิ น้ า อากาศ   ข. สม้ต า เสยีงค่อย ไฟฟ้า 

ค. ปากกา ดนิสอ เสยีงดัง  ง. แก้วน้ า ความรอ้น อาหาร 

3. ข้อใดตรงกับความหมายของสาร 

ก. ไมม่ีมวล ไมม่ีน้ าหนัก สัมผัสได้ 

ข. มีลักษณะเฉพาะ สามารถบอกไดว้่าคือสาร 

ค. มีตัวตน มีน้ าหนัก ไมต้่องการที่อยู่ 

ง. มีตัวตน มีน้ าหนัก ต้องการที่อยู ่สัมผัสได้ 

4. คอนกรีตมีสารใดเป็นสารองค์ประกอบ 

ก. เหล็กเสน้ ปูน ทราย 

ข. ลวด ปูนซีเมนต์ ทราย 

ค. ปูนซเีมนต์ หิน ทราย 

ง. ปูนซเีมนต์ หิน ทราย น้ า 

5. สารใดสามารถเปลี่ยนรูปรา่งไปตามภาชนะที่บรรจุ 

ก. น้ าแข็ง 

ข. น้ าผลไม้ 

ค. ดนิน้ ามัน 

    ง. น้ าตาลทราย 

   

   

 

แบบทดสอบก่อนเรยีน 

หน่วยกำรเรยีนรู้  สำรในชวีิตประจ ำวัน 

เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  



 

6. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อมูลที่ไดจ้ากการสังเกต 

ก. เกลือมีสีขาว    ข. เกลือมีรสเค็ม 

ค. เกลือละลายน้ า   ง. เกลือนา่จะเค็มกว่าน้ าเกลอื 

7. สารใดต่อไปนีเ้ป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซตามล าดับ 

ก. น้ าแข็ง น้ าปลา ออกซิเจน 

ข. น้ าปลา น้ าตาล ออกซิเจน 

ค. น้ าแข็งแห้ง น้ าปลา ออกซิเจน 

ง. น้ าปลา ออกซิเจน น้ าแข็งแห้ง 

8. จากตาราง ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. A คือ ของเหลว B คือ ของแข็ง C คือ ก๊าซ 

ข. A คือ ของเหลว B คือ ก๊าซ C คือ ของแข็ง 

ค. A คือ ของแข็ง B คือ ของเหลว C คือ ก๊าซ 

ง. A คือ ของแข็ง B คือ ก๊าซ C คือ ของเหลว 

9. ข้อใดคือสมบัติของที่เหมือนกันของของแข็งและของเหลว 

ก. รูปรา่ง    ข. ปรมิาตร 

ค. เป็นของไหล    ง. การจัดเรียงของอนุภาค   

10. ข้อใดต่อไปนีก้ล่าวถูกต้อง 

ก. ของเหลวและก๊าซเป็นของไหล 

ข. ของแข็ง ของเหลวมีรูปรา่งคงที่ 

ค. ของแข็ง ของเหลวมีปริมาตรไมค่งที่ 

ง. ของแข็ง ของเหลว มีมวล ก๊าซไมม่ีมวล 

  

 

 

 

 

สำร A B C 

รูปรา่ง คงที ่ ไมค่งที ่ ไมค่งที ่

ปรมิาตร คงที ่ คงที่ ไมค่งที ่

อนุภาค เรียงชิดกัน อยู่ห่างกัน ฟุ้งกระจาย 



      เรือ่ง  สำรและสมบัตขิองสำร 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  เฉลย 

1 ก 

2 ก 

3 ง 

4 ง 

5 ข 

6 ข 

7 ก 

8 ค 

9 ข 

10 ข 

เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรยีน 



 

 

บตัรเนื้อหำที่ 1 

เรื่อง สำรและสมบัติของสำร 

 

         ในชีวิตประจ าวันเราพบเห็นสิ่งต่างๆ มากมายทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ได้แก่ พืช มนุษย์และสัตว์

ต่างๆ สว่นส่ิงไม่มชีีวิต เช่น รถยนต์ บ้านเรือน โต๊ะ เป็นต้น ทุกๆ สิ่งรอบตัวเรา ประกอบไปด้วย สสำร 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ภำพที่ 1 ทุกๆ สิ่งรอบตัวเรำ ประกอบไปด้วยสสำร 

ที่มำ : https://robeeyah.files.wordpress.com/2015/11/e0b881e0b881e0b881.jpg 
  

               สสำร (Matter) คือ สิ่งที่มีตัวตน มีมวล และ ต้องการที่อยู ่สามารถสัมผัสไดโ้ดยประสาท

สัมผัสทั้ง 5 แตยั่งไมท่ราบสมบัติที่แน่นอน เช่น ดนิ น้ า อากาศ หรือ สิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ พืช และมนุษย์ 

 สำร (Substance) คือ สว่นย่อย ๆ ทีเ่ป็นองคป์ระกอบในสสาร หรือเนือ้ของสาร น่ันเอง 

สสำร สำรที่เป็นองค์ประกอบ 

โต๊ะ ไม ้+ เหล็ก (ตะป ู+ กุญแจ) 

น้ าอัดลม น้ า + สผีสมอาหาร+ น้ าตาล +ก๊าซ 

อากาศ ก๊าซไนโตรเจน + ก๊าซออกซิเจน + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ + ก๊าซเฉื่อย + ฝุ่นละออง 

ทองค า ทองค า 

คอนกรีต ปูนซเีมนต์ + หิน + ทราย + น้ า 

ครมีแตง่หน้าเค้ก เนย + สผีสมอาหาร+ น้ าตาล +เกลือ +ไขข่าว 

ควันไฟ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ + ไอน้ า + ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ + เขม่า 

ทองเหลอืง ทองแดง + สังกะส ี



  

 

 

 
 

ภำพที่ 2 สำรที่เป็นองค์ประกอบของครีมแต่งหน้ำเค้ก 

ที่มำ : http://sangwun.blogspot.com/2016/01/blog-post_25.jpg 

  

 

 
 

ภำพที่ 3 กระทะทองเหลืองเป็นองค์ประกอบระหว่ำงทองแดงและสังกะสี 

ที่มำ : http://sangwun.blogspot.com/2016/01/blog-post_25.jpg 

 

 

 

 



  

 

 
 

ภำพที่ 4 คอนกรตีเป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ หิน ทรำยและน้ ำ 

ที่มำ : http://www.scgbuildingmaterials.com/th/HomeConsult/Blog.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากได้ศึกษาจากบัตรเนื้อหา เรื่อง สารและสมบัติของสาร
แล้วต่อไปเราไปท ากิจกรรมกันต่อเลยค่ะนักเรียน 



 

   

บัตรกิจกรรมที ่1 

เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และก๊ำซ มีสมบัตอิย่ำงไร 

 

ช่ือกลุม่................................................................กลุ่มที่.................ช้ัน .................. 

สมำชิกภำยในกลุ่ม 

        1.............................................................................เลขที่................................. 

        2.............................................................................เลขที่................................. 

        3.............................................................................เลขที่................................. 

        4.............................................................................เลขที่................................. 

        5.............................................................................เลขที่................................. 

 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกันศึกษาบัตรกิจกรรมแล้วร่วมกันปฏิบัตกิิจกรรมการทดลอง 

              สังเกตบันทึกผลตอบค าถามและสรุปผลเป็นความรูล้งในบัตรบันทึกกิจกรรม 

 
 

 

 

จุดประสงค์ของกจิกรรมที่ 1 

       1. เพ่ือบอกปริมาตรของก๊าซตามสมบัตทิี่ปรากฏได้ 

       2. เพ่ือบอกรูปรา่งของก๊าซตามภาชนะได้ 

วัสดุอุปกรณ์และสำรเคม ี

       1. ขวดแก้ว 

       2. ลูกโป่ง 

       3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 

       4. ไมข้ีดไฟ 

วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

       1. น าขวดแก้วครอบลูกโป่ง ปิดขวดตามรูปที่ 2 

       2. น าขวดรูปที่ 2 ไปต้ังไฟตะเกียงแอลกอฮอล ์สักครูส่ังเกตผล 

       3. น าลูกโป่งออกแล้วครอบเข้าไปใหม่ตามรูปที่ 4 -5 ทิ้งไว้ 30 นาที สังเกตผล 

 

กจิกรรมที่ 1 เรื่อง ทดลองสมบัติของก๊ำซ 



 

 

 
สรุปผลกำรทดลอง 

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

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

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

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

 

 

   จุดประสงค์ของกจิกรรมที่ 2 

               1. เพ่ือบอกการเปลี่ยนแปลงรูปรา่งไปตามภาชนะที่ใส่ไว้ 

               2. เพ่ือบอกปริมาตรหลังการทดลองได้ 

   วัสดุอุปกรณ์และสำรเคม ี

              1. กระบอกตวง 

              2. น้ า 

              3. ก้อนหิน 

              4. สายยาง 

วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

              1. เทน้ าใส่กระบอกตวง และจดบันทึกปริมาตรที่ได้ 

              2. เทน้ าจากกระบอกตวงใส่ภาชนะที่ 1 สังเกตรูปรา่ง แล้วน าน้ าเทกลับใส่กระบอกตวง                     

เพ่ือวัดปริมาตรบันทึกผล 

             3. เทน้ าจากกระบอกตวงใส่ภาชนะที่ 2 สังเกตรูปรา่ง แล้วน าน้ าเทกลับใส่กระบอกตวง              

เพ่ือวัดปริมาตรบันทึกผล 

กจิกรรมที่ 2 เรื่อง ทดลองสมบัติของของเหลว 



             

 

             4. เทน้ าจากกระบอกตวงใส่ภาชนะที่ 3 สังเกตรูปรา่ง แล้วน าน้ าเทกลับใส่กระบอกตวง                 

เพ่ือวัดปริมาตรบันทึกผล 

             5. เทน้ าจากกระบอกตวงใส่ภาชนะที่ 4 สังเกตรูปรา่ง แล้วน าน้ าเทกลับใส่กระบอกตวง                 

เพ่ือวัดปริมาตรบันทึกผล 

             6. อภิปราย วิเคราะห์และสรุปผล บนัทึกผล 
 

 
สรุปผลกำรทดลอง 

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

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

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

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

 

 

          จุดประสงค์ของกจิกรรมที่ 1 

 1. เพ่ือบอกปริมาณของก้อนหินในน้ าได้ 

 2. เพ่ือบอกรูปรา่งของก้อนหินได้ 

          วัสดุอุปกรณ์และสำรเคม ี

 1. กระบอกตวง 

 2. เชือกผูกกอ้นหิน 

 3. น้ า 

 4. ก้อนหิน 

          วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

 1. สังเกตลักษณะรูปรา่งของก้อนหิน บันทึกผล 

 2. เทน้ าใส่กระบอกตวง ท าเครื่องหมายบอกระดับน้ าไว้ บันทึกผล 

กจิกรรมที่ 3 เรื่อง ทดลองสมบัติของของแข็ง 



 3. น าก้อนหินผูกเชือกใสใ่นกระบอกตวง สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล 

 4. อภิปราย วิเคราะห์และสรุปผล บันทึกผล 

 
 

สรุปผลกำรทดลอง 
 

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

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

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

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

ค ำถำมทำ้ยกำรทดลอง 
 

1. สารประเภทใดที่มีรูปรา่งแน่นอน มีมวล มีปริมาตรที่แนน่อน 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

2. เมื่อใส่น้ าในภาชนะรูปร่างต่างๆ น้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าไร 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3. จงบอกสมบัตขิองก๊าซ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. ชนิดของสสารที่มีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุและมีปรมิาตรไมค่งที่ เคลื่อนที่ไดอ้ย่างอิสระ 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

ปรมิำตรก้อนหิน 

ก้อนหิน 



บัตรกิจกรรมที ่2 

เรื่อง มำรู้จักสำรกันเถอะ 
 

ช่ือ……………………………………………………………………………เลขที่ ………………… ช้ัน………………………………….. 
 

จุดประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ และระบุสารที่เป็นองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ 

ค ำชี้แจง   1. ให้นักเรยีนวิเคราะห์ส่ิงที่ก าหนดให้ต่อไปนีว้่า สิ่งใดจัดเป็นสารหรือไมใ่ช่สาร 

                  โดยท าเครื่องหมาย ลงในตารางให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน) 
  

สิ่งที่ก ำหนดให ้ สำร ไม่ใช่สำร 

เสยีงนกหวีด   

ต๊ักแตน   

ความรอ้น   

ต้นไม้   

เสื้อผ้า   
 

               2. ให้นักเรยีนระบุสารที่เป็นองค์ประกอบของส่ิงต่างๆ ที่ก าหนดให้ ( 5 คะแนน) 

รำยกำร สำรที่เป็นองค์ประกอบ 

   น้ าเชื่อม 

 

 

น้ าอัดลม 

 

 

เก้าอี ้

 

 

ก าไลเงิน 

 

 

ไส้ดินสอ 

 

 



 

 

บัตรเนื้อหำที่ 2 

เรื่อง สมบัติของสำรในสถำนะของแข็ง ของเหลวและก๊ำซ 

  

 

 

 

 

 

 
                       

           1. ของแข็ง (solid) คือ สถานะของสสารที่มอีนุภาคอยู่ชิดกัน มีช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อย 

        อนุภาคของสารจึงเคลื่อนไหวได้ยาก ดังนั้นสารจึงมีรูปร่างคงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก สสารที่มี            

เ       สถานะเป็นของแข็ง เช่น ก้อนหิน สมุด ดนิสอ กล้อง ร่ม โตะ๊ เป็นต้น 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภำพที่ 5 โครงสร้ำงอนุภำคของของแข็ง 

              ทีม่ำ : http://sciencenuan.blogspot.com/2015_12_01_archive.html.jpg 
  

  

 2. ของเหลว (liquid) คือ สถานะของสารที่มีอนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง 

จึงอยู่กันอย่างหลวมๆ อนุภาคของสสารจึงเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ดังน้ันสสารจึงมีรูปร่างไม่แน่นอน 

เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ สสารมีสถานะเป็นของเหลว เช่น น้ านม น้ าอัดลม น้ าฝน เป็นต้น 

 

 

 

     สารต่าง ๆ รอบตัวเรามีอยู่ 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สารในแต่ละสถานะ   

จะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกัน ซึ่งมีผลท าให้สารในสถานะ

ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ มีสมบัติต่างกัน สารรอบตัวเราจ าแนกออกได้ 3 สถานะ คือ       

สถานะของแข็ง ของเหลวและสถานะก๊าซ โดย สมบัตขิองสารทั้ง 3 สถานะ มีดังนี้ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 6 โครงสร้ำงอนุภำคของของเหลว 

ที่มำ : http://sciencenuan.blogspot.com/2015_12_01.jpg 

 

          3. ก๊ำซ (gas) คือ สถานะของสสารที่มีอนุภาคอยู่ห่างกันจึงมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างกันน้อย

มากท าให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังน้ัน สสารจึงมีรูปร่างไม่แน่นอน เมื่อสสารอยู่ในภาชนะใด 

อนุภาคของสสารจะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะ สสารที่มีสถานะก๊าซ เช่น ก๊าซหุงต้ม ก๊าซออกซิเจน                

ก๊าซฮีเลยีมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 7 โครงสร้ำงอนุภำคของของก๊ำซ 

ที่มำ : http://sciencenuan.blogspot.com/2017_12_01.jpg 

 

 

 

  

 

 

 

 

หลังจากได้ศึกษาจากบัตรเนื้อหา เรื่อง สมบัติของสารในสถานะ
ของแข็ง ของเหลวและก๊าซแล้ว ต่อไปเราไปท ากิจกรรมกันต่อเลย

ค่ะนักเรียน 



 

บตัรกิจกรรมที่ 3 

เรื่อง สมบัติของสำร 

 

ชื่อ – สกุล........................................................... ชั้น ............ เลขที่............. 

จุดประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์และจ าแนกสมบัตขิองสารทั้ง 3 สถานะ 

2. เพ่ือสรุปความเข้าใจสมบัติของสาร 

ค ำชี้แจง 

1. ให้นักเรยีนศึกษาภาพต่อไปนีแ้ล้วอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของของแข็ง ของเหลวและก๊าซ                 

(5 คะแนน) 

                                           

       ของแข็ง          ของเหลว          ก๊ำซ 

                                  แบบจ ำลองของอนุภำคของสำรในสถำนะต่ำงๆ 

 

ลักษณะกำรจัดเรยีงตัวอนุภำค 

ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซ 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 



 

บัตรกิจกรรมที ่4 

เรื่อง สมบัติของสำร 

 

ค ำชี้แจง ให้นักเรยีนท าเครื่องหมาย  ในตารางให้ตรงกับสถานะของสารที่ก าหนดให้ให้ถูกต้อง                

ก          (10 คะแนน) 

 

สำร 
สถำนะของสำร 

ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซ 

1. ดนิน้ ามัน    

2. ปรอท    

3. น้ าส้มสายชู    

4. ก๊าซออกซิเจน    

5. อากาศ    

6. น้ าตาลทราย    

7. น้ าเกลอื    

8. ก๊าซหุงต้ม    

9. พัดลม    

10. น้ าชาเขียว    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บตัรกิจกรรมที่ 5 

เรื่อง สมบัติของสำร 

 

ค ำชี้แจง ให้นักเรยีนท าเครื่องหมาย  หน้าขอ้ความที่ถูกต้อง และเติมเคร่ืองหมาย   หน้าขอ้ความ 

             ที่ผิด (10 คะแนน) 

 

 1. สสารเป็นสารชนิดหน่ึง 

 2. สารทุกชนิดต้องการที่อยูม่ีน้ าหนักและสามารถสัมผัสได้ 

 3. อากาศจัดเป็นสารชนิดหน่ึง 

 4. สารอยู่ในสถานะก๊าซและของเหลวเท่าน้ัน 

 5. สารเป็นส่วนประกอบของส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเรา 

 6. สารแบ่งออกได ้3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ 

 7. ของแข็ง ของเหลวและก๊าซมีปริมาตรคงที ่

 8.ของเหลวและก๊าซมีรูปรา่งไมค่งที่ เปลี่ยนไปตามรูปร่างของภาชนะที่บรรจุ 

 9. ของเหลวเท่าน้ันที่จัดเป็นของไหล 

 10.ของเหลวใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวระดับในการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากท ากิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนท าแบบทดสอบ 
หลังเรียนได้เลยค่ะ……ท าเต็มที่เลยนะค่ะ 



  

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบบันี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลอืก จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 

  2. จงเลอืกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดยีว แลว้ท าเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษ 

1. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อมูลที่ไดจ้ากการสังเกต 

ก. เกลือมีสีขาว    ข. เกลือมีรสเค็ม 

ค. เกลือละลายน้ า   ง. เกลือนา่จะเค็มกว่าน้ าเกลอื 

2. สารใดต่อไปนีเ้ป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซตามล าดับ 

ก. น้ าแข็ง น้ าปลา ออกซิเจน 

ข. น้ าปลา น้ าตาล ออกซิเจน 

ค. น้ าแข็งแห้ง น้ าปลา ออกซิเจน 

ง. น้ าปลา ออกซิเจน น้ าแข็งแห้ง 

3. จากตาราง ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. A คือ ของเหลว B คือ ของแข็ง C คือ ก๊าซ 

ข. A คือ ของเหลว B คือ ก๊าซ C คือ ของแข็ง 

ค. A คือ ของแข็ง B คือ ของเหลว C คือ ก๊าซ 

ง. A คือ ของแข็ง B คือ ก๊าซ C คือ ของเหลว 

4. ข้อใดคือสมบัติของที่เหมือนกันของของแข็งและของเหลว 

ก. รูปรา่ง    ข. ปรมิาตร 

ค. เป็นของไหล    ง. การจัดเรียงของอนุภาค 

 

 

 

สำร A B C 

รูปรา่ง คงที ่ ไมค่งที ่ ไมค่งที ่

ปรมิาตร คงที ่ คงที่ ไมค่งที ่

อนุภาค เรียงชิดกัน อยู่ห่างกัน ฟุ้งกระจาย 

แบบทดสอบหลังเรยีน 

หน่วยกำรเรียนรู้ สำรในชวีิตประจ ำวัน  

เรื่อง สำรและสมบัติของสำร  



   

 

5. ข้อใดต่อไปนีก้ล่าวถูกต้อง 

ก. ของเหลวและก๊าซเป็นของไหล 

ข. ของแข็ง ของเหลวมีรูปรา่งคงที่ 

ค. ของแข็ง ของเหลวมีปริมาตรไมค่งที่ 

ง. ของแข็ง ของเหลว มีมวล ก๊าซไมม่ีมวล 

6. สารชนิดหน่ึง มีมวล ปรมิาตรและรูปรา่งไม่คงที่ เป็นสมบัตขิองสารใด 

ก. ก๊าซ     ข. ของไหล 

ค. ของเหลว    ง. ของแข็ง 

7. ข้อใดเป็นสารทั้งหมด 

ก. ดนิ น้ า อากาศ   ข. สม้ต า เสยีงค่อย ไฟฟ้า 

ค. ปากกา ดนิสอ เสยีงดัง  ง. แก้วน้ า ความรอ้น อาหาร 

8. ข้อใดตรงกับความหมายของสาร 

ก. ไมม่ีมวล ไมม่ีน้ าหนัก สัมผัสได้ 

ข. มีลักษณะเฉพาะ สามารถบอกไดว้่าคือสาร 

ค. มีตัวตน มีน้ าหนัก ไมต้่องการที่อยู่ 

ง. มีตัวตน มีน้ าหนัก ต้องการที่อยู ่สัมผัสได้ 

9. คอนกรีตมีสารใดเป็นสารองค์ประกอบ 

ก. เหล็กเสน้ ปูน ทราย 

ข. ลวด ปูนซเีมนต์ ทราย 

ค. ปูนซเีมนต์ หิน ทราย 

ง. ปูนซเีมนต์ หิน ทราย น้ า 

10. สารใดสามารถเปลี่ยนรูปรา่งไปตามภาชนะที่บรรจุ 

ก. น้ าแข็ง 

ข. น้ าผลไม้ 

ค. ดนิน้ ามัน 

    ง. น้ าตาลทราย  

   

 

 

 



      เรือ่ง  สำรและสมบัตขิองสำร 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                  เฉลย 

1  ข 

2  ก 

3  ค 

4  ข 

5  ข 

6 ก 

7  ก 

8  ง 

9  ง 

10  ข 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 
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 ภำคผนวก 



 

เฉลยบัตรกิจกรรมที ่1 

เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และก๊ำซ มีสมบัตอิย่ำงไร 

 

            ช่ือกลุม่..............................................................กลุ่มที่.................ช้ัน .................. 

สมำชิกภำยในกลุ่ม 

        1.............................................................................เลขที่................................. 

        2.............................................................................เลขที่................................. 

        3.............................................................................เลขที่................................. 

        4.............................................................................เลขที่................................. 

        5.............................................................................เลขที่................................. 

 

ค ำชี้แจง : ให้นักเรยีนแต่ละกลุม่ช่วยกันศึกษาบัตรกิจกรรมแล้วร่วมกันปฏิบัตกิิจกรรมการทดลอง 

              สังเกตบันทึกผลตอบค าถามและสรุปผลเป็นความรูล้งในบัตรบันทึกกิจกรรม 

 
 

 

 

จุดประสงค์ของกจิกรรมที่ 1 

       1. เพ่ือบอกปริมาตรของก๊าซตามสมบัตทิี่ปรากฏได้ 

       2. เพ่ือบอกรูปรา่งของก๊าซตามภาชนะได้ 

วัสดุอุปกรณ์และสำรเคม ี

       1. ขวดแก้ว 

       2. ลูกโป่ง 

       3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 

       4. ไมข้ีดไฟ 

วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

       1. น าขวดแก้วครอบลูกโป่ง ปิดขวดตามรูป 

       2. น าขวดรูป ไปต้ังไฟตะเกียงแอลกอฮอล ์สักครูส่ังเกตผล 

       3. น าลูกโป่งออกแล้วครอบเข้าไปใหม่ตามรูปที่ 4 -5 ทิ้งไว้ 30 นาที สังเกตผล 

 

 

กจิกรรมที่ 1 เรื่อง ทดลองสมบัติของก๊ำซ 



 

 
สรุปผลกำรทดลอง 

.................จากการทดลองพบว่าอากาศจะเข้าไปแทนที่ในลูกโป่งท าให้พบบปรติรของลูกโป่งไม่คงที่

สถานะของสสารที่มีอนุภาคอยู่ห่างกันจึงมแีรงยึดเหน่ียวระหว่างกันน้อยมากท าให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้

อย่างอิสระ ดังน้ัน สสารจึงมรูีปรา่งไมแ่น่นอน เมื่อสสารอยู่ในภาชนะใด อนุภาคของสสารจะฟุ้ง

กระจายเต็มภาชนะ สสารที่มีสถานะก๊าซ.......................................................................................... 
 

 

 

   จุดประสงค์ของกจิกรรมที่ 2 

               1. เพ่ือบอกการเปลี่ยนแปลงรูปรา่งไปตามภาชนะที่ใส่ไว้ 

               2. เพ่ือบอกปริมาตรหลังการทดลองได้ 

   วัสดุอุปกรณ์และสำรเคม ี

              1. กระบอกตวง 

              2. น้ า 

              3. ก้อนหิน 

              4. สายยาง 

วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

              1. เทน้ าใส่กระบอกตวง และจดบันทึกปริมาตรที่ได้ 

              2. เทน้ าจากกระบอกตวงใส่ภาชนะที่ 1 สังเกตรูปรา่ง แล้วน าน้ าเทกลับใส่กระบอกตวงเพ่ือ

วัดปรมิาตรบันทึกผล 

             3. เทน้ าจากกระบอกตวงใส่ภาชนะที่ 2 สังเกตรูปรา่ง แล้วน าน้ าเทกลับใส่กระบอกตวงเพ่ือ

วัดปรมิาตรบันทึกผล 

 

กจิกรรมที่ 2 เรื่อง ทดลองสมบัติของของเหลว 



 

             4. เทน้ าจากกระบอกตวงใส่ภาชนะที่ 3 สังเกตรูปรา่ง แล้วน าน้ าเทกลับใส่กระบอกตวง     

เพ่ือวัดปริมาตรบันทึกผล 

             5. เทน้ าจากกระบอกตวงใส่ภาชนะที่ 4 สังเกตรูปรา่ง แล้วน าน้ าเทกลับใส่กระบอกตวง              

เพ่ือวัดปริมาตรบันทึกผล 

             6. อภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผล บันทึกผล 
  

 
สรุปผลกำรทดลอง 

...........จากการทดลองพบว่าเมื่อเทน้ าลงในภาชนะที่แตกต่างกันโดยน้ าที่มีปริมาตรเท่ากัน ดังน้ันน้ า 

เป็นของเหลวแตล่ะขวด จึงมีปริมาตรเท่ากัน สสารจึงมรูีปรา่งไมแ่นน่อนเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะ               

ที่บรรจ.ุ............................................................................................................................................ 
 

 

 

          จุดประสงค์ของกจิกรรมที่ 3 

 1. เพ่ือบอกปริมาณของก้อนหินในน้ าได้ 

 2. เพ่ือบอกรูปรา่งของก้อนหินได้ 

          วัสดุอุปกรณ์และสำรเคม ี

 1. กระบอกตวง 

 2. เชือกผูกกอ้นหิน 

 3. น้ า 

 4. ก้อนหิน 

          วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

 1. สังเกตลักษณะรูปรา่งของก้อนหิน บันทึกผล 

 2. เทน้ าใส่กระบอกตวง ท าเครื่องหมายบอกระดับน้ าไว้ บันทึกผล 

 3. น าก้อนหินผูกเชือกใสใ่นกระบอกตวง สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล 

 4. อภิปราย วิเคราะห์และสรุปผล บันทึกผล 

กจิกรรมที่ 3 เรื่อง ทดลองสมบัติของของแข็ง 



 
 

สรุปผลกำรทดลอง 
 

............... เมื่อหย่อนกอ้นหินลงไปพบว่าน้ ามีปริมาตรเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากก้อนหินมีอนุภาคของสารชิดกัน

มาก ไมเ่ปลี่ยนแปลง สสารจึงมรูีปรา่งคงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยาก เป็นสสารที่มีสถานะเป็นของแข็ง

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

ค ำถำมทำ้ยกำรทดลอง 
 

1. สารประเภทใดที่มีรูปรา่งแน่นอน มีมวล มีปริมาตรที่แนน่อน 

ตอบ………ของแข็ง………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

2. เมื่อใส่น้ าในภาชนะรูปร่างต่างๆ น้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าไร 

ตอบ………จึงมรูีปรา่งไมแ่นน่อนเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ……………………………..……………….. 

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

3. จงบอกสมบัตขิองก๊าซ 

ตอบ………สสารจึงมรูีปรา่งไมแ่น่นอน เมื่อสสารอยู่ในภาชนะใด อนุภาคของสสารจะฟุ้งกระจายเต็ม

ภาชนะ สสารที่มีสถานะก๊าซ………..………………………………………………………………………………………………. 

4. ชนิดของสสารที่มีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุและมีปรมิาตรไมค่งที่ เคลื่อนที่ไดอ้ย่างอิสระ 

ตอบ…………ก๊าซ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 
 

 

ปรมิำตรก้อนหิน 

ก้อนหิน 



 

     

 

 

 

       

 

 
                         เกณฑ์กำรให้คะแนน 10 คะแนน ก ำหนด ดังนี้ 

                  กิจกรรมที่ 1-3  กจิกรรมละ 2 คะแนน 
  

     1. ตอบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น         ได้ 2 คะแนน 

     2. ตอบถูกต้อง ไม่ครบถ้วน                      ได้ 1 คะแนน 

     3. ไม่ตอบ                                             ได้ 0 คะแนน  

                                  

                                                 ค ำถำมท้ำยกำรทดลอง 

                              เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ก ำหนด ดังนี้ 

1. ตอบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น     ได้ 1 คะแนน 

2. ตอบไม่ถูก ไม่ตอบ                           ได้ 0 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

                            บัตรกจิกรรมที่ 1 

เรื่อง ของแข็ง ของเหลวและก๊ำซ มีสมบัติอย่ำงไร (10 คะแนน) 



เฉลยบัตรกิจกรรมที ่2 

เรื่อง มำรู้จักสำรกันเถอะ 
 

ช่ือ……………………………………………………………………………เลขที่ ………………… ช้ัน………………………………….. 
 

จุดประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ และระบุสารที่เป็นองค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ 

ค ำชี้แจง   1. ให้นักเรยีนวิเคราะห์ส่ิงที่ก าหนดให้ต่อไปนีว้่า สิ่งใดจัดเป็นสารหรือไมใ่ช่สาร 

                  โดยท าเครื่องหมาย ลงในตารางให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน) 
  

สิ่งที่ก ำหนดให ้ สำร ไม่ใช่สำร 

เสยีงนกหวีด -  

ต๊ักแตน   

ความรอ้น -  

ต้นไม้  - 

เสื้อผ้า  - 
 

               2. ให้นักเรยีนระบุสารที่เป็นองค์ประกอบของส่ิงต่างๆ ที่ก าหนดให้ ( 5 คะแนน) 

รำยกำร สำรที่เป็นองค์ประกอบ 

   น้ าเชื่อม 

 

 

น้ า + น้ าตาล 

น้ าอัดลม 

 

 

น้ า + ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ + น้ าตาล 

เก้าอี ้

 

 

ไม ้+ ตะปู 

ก าไลเงิน 

 

 

เงิน +  แรอ่ื่นๆ 

ไส้ดินสอ 

 

 

คาร์บอน 



  

 

 

 

           

 

 
                  เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ก ำหนด ดังนี้ 
  

     1. ตอบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น     ได้  1 คะแนน 

     2. ตอบไม่ถูก ไม่ตอบ                          ได้  0 คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

             บัตรกจิกรรมที ่2 

เรื่อง มำรู้จักสำรกันเถอะ (10 คะแนน) 



 

เฉลยบตัรกิจกรรมที่ 3 

เรื่อง สมบัติของสำร 

 

ชื่อ – สกุล........................................................... ชั้น ............ เลขที่............. 

จุดประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์และจ าแนกสมบัตขิองสารทั้ง 3 สถานะ 

2. เพ่ือสรุปความเข้าใจสมบัติของสาร 

ค ำชี้แจง 

1. ให้นักเรยีนศึกษาภาพต่อไปนีแ้ล้วอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของของแข็ง ของเหลวและก๊าซ                 

(15 คะแนน) 

                                           

       ของแข็ง          ของเหลว          ก๊ำซ 

                                  แบบจ ำลองของอนุภำคของสำรในสถำนะต่ำงๆ 
  

 

ลักษณะกำรจัดเรยีงตัวอนุภำค 

ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซ 

สถานะของสสารที่มีอนุภาคอยู่ชิด

กัน มีช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อย 

อนุภาคของสารจึงเคลื่อนไหวได้

ยาก ดังน้ันสารจึงมีรูปรา่งคงที่เกิด

การเปลี่ยนแปลงได้ยาก สสารที่มี           

สถานะเป็นของแข็ง เช่น ก้อนหิน 

สมุด ดนิสอ กล้อง ร่ม โต๊ะ เป็น

ต้น 

 

สถานะของสารที่มีอนุภาคอยู่

ห่างกันมากกว่าของแข็ง จึงอยู่

กันอย่างหลวมๆ อนุภาคของ

สสารจึงเคลื่อนไหวได้งา่ยขึน้ 

ดังน้ันสสารจึงมรูีปรา่งไมแ่น่นอน 

เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่

บรรจุ สสารมีสถานะเป็น

ของเหลว เช่น น้ านม น้ าอัดลม 

น้ าฝน เป็นต้น 

สถานะของสสารที่มีอนุภาคอยู่ห่าง

กันจึงมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างกัน

น้อยมากท าให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้

อย่างอิสระ ดังน้ัน สสารจึงมีรูปร่าง

ไมแ่นน่อน เมื่อสสารอยู่ในภาชนะใด 

อนุภาคของสสารจะฟุ้งกระจายเต็ม

ภาชนะ สสารที่มีสถานะก๊าซ เช่น 

ก๊าซหุงต้ม ก๊าซออกซิเจน เป็นต้น 



 

บัตรกิจกรรมที ่4 

เรื่อง สมบัติของสำร 

 

ค ำชี้แจง ให้นักเรยีนท าเครื่องหมาย  ในตารางให้ตรงกับสถานะของสารที่ก าหนดให้ให้ถูกต้อง                

ก          (10 คะแนน) 

 

สำร 
สถำนะของสำร 

ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซ 

1. ดนิน้ ามัน  - - 

2. ปรอท -  - 

3. น้ าส้มสายชู -  - 

4. ก๊าซออกซิเจน - -  

5. อากาศ - -  

6. น้ าตาลทราย  - - 

7. น้ าเกลอื -  - 

8. ก๊าซหุงต้ม - -  

9. พัดลม  - - 

10. น้ าชาเขียว -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           

 

 
                  เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ก ำหนด ดังนี้ 
  

     1. ตอบถูกต้อง                                   ได้  1 คะแนน 

     2. ตอบไม่ถูก ไม่ตอบ                          ได้  0 คะแนน 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

             บัตรกิจกรรมที ่4 

เรื่อง สมบัติของสำร (10 คะแนน) 



 

เฉลยบตัรกิจกรรมที่ 5 

เรื่อง สมบัติของสำร 

 

ค ำชี้แจง ให้นักเรยีนท าเครื่องหมาย  หน้าขอ้ความที่ถูกต้อง และเติมเคร่ืองหมาย   หน้าขอ้ความ 

             ที่ผิด (10 คะแนน) 

 

 1. สสารเป็นสารชนิดหน่ึง 

 2. สารทุกชนิดต้องการที่อยูม่ีน้ าหนักและสามารถสัมผัสได้ 

 3. อากาศจัดเป็นสารชนิดหน่ึง 

 4. สารอยู่ในสถานะก๊าซและของเหลวเท่าน้ัน 

 5. สารเป็นส่วนประกอบของส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเรา 

 6. สารแบ่งออกได ้3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ 

 7. ของแข็ง ของเหลวและก๊าซมีปริมาตรคงที ่

 8. ของเหลวและก๊าซมีรูปรา่งไมค่งที่ เปลี่ยนไปตามรูปร่างของภาชนะที่บรรจุ 

 9. ของเหลวเท่าน้ันที่จัดเป็นของไหล 

 10. ของเหลวใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวระดับในการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

           

 

 
                  เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ก ำหนด ดังนี้ 
  

     1. ตอบถูกต้อง                                   ได้  1 คะแนน 

     2. ตอบไม่ถูก ไม่ตอบ                          ได้  0 คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

             บัตรกิจกรรมที ่5 

เรื่อง สมบัติของสำร (10 คะแนน) 

เพือ่นๆ ชว่ยกันตรวจค ำตอบกนัเลยจำ้ 

แลว้สรปุลงในชอ่งสรปุคะแนนนะคะ่ 



 
 

แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม 

       ชุดท่ี 1 เรื่อง สำรและสมบัติของสำร 

 
 

 

คะแนนกิจกรรม 
คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

(คะแนน) 
บัตรกิจกรรมที่ 1 10  

บัตรกิจกรรมที่ 2 10  

บัตรกิจกรรมที่ 3 10  
บัตรกิจกรรมที่ 4 10  
บัตรกิจกรรมที่ 5 10  

รวมทั้งหมด 50  

 
 

ลงชื่อ................................ครูผู้สอน      ลงชื่อ..................................ผู้รวมคะแนน 

          (นำงสำวอังสนำ สุพร)                  ลงชื่อ..................................ประธำนกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สรุปคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน 

 

ชุดที่ 1 เรื่อง สำรและสมบัตขิองสำร 

กลุ่มท่ี..........................ช่ือกลุ่ม.............................. 

 

 

ลงชื่อ................................ครูผู้สอน      ลงชื่อ..................................ผู้รวมคะแนน 

          (นำงสำวอังสนำ สุพร)                  ลงชื่อ..................................ประธำนกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 
ก่อนเรยีน หลังเรียน 

10 คะแนน 10 คะแนน 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม 

 

                         กลุ่มที.่.....................ชื่อกลุ่ม......................................... 
 

        ค ำชี้แจง ให้ผู้ประเมินเขียนเครื่องหมายถูก () ลงในช่องระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

                     กลุ่มตามความเป็นจริง 
 

 

ข้อท่ี 
 

รำยกำรประเมิน 
คะแนน 

0 1 2 

1 การแสดงความคิดเห็น    

2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน    

3 การให้ความรว่มมือในการท างาน    

4 การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย    

5 การรักษาเวลาในการปฏิบัตกิิจกรรม    

รวม    

 

  เกณฑ์กำรให้คะแนน                             เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ  

 

 

 

 

ลงช่ือ.............................................ครูผู้ประเมิน 

                                            (นางสาวองัสนา  สุพร) 

                                          วันที่........./............../........... 

 

10  คะแนน   ระดับ  คุณภาพ 4  หมายถึง ดีมาก  

8 –9 คะแนน ระดับ  คุณภาพ 3  หมายถึง ด ี

6 –7 คะแนน ระดับ  คุณภาพ 2  หมายถึง พอใช้ 

0 -5 คะแนน ระดับ  คณุภาพ 1  หมายถึง ปรับปรุง 
 

2 คะแนน  หมายถึง ปฏบิัตเิป็นประจ า                                                                                        

1 คะแนน  หมายถึง ปฏิบัตบิางครัง้                                                                                                 

0 คะแนน  หมายถึง ไมป่ฏิบัต ิ

 


