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ต่อเนื-องตามศกัยภาพ  โดยการใช้กลวิธีการสอนเพื-อกระตุน้ความคิด  และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งจริงจงัและทั-วถึง  รวมทั2งเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ให้นกัเรียนเกิดความตื-นเตน้
กระตือรือร้น  และไม่เบื-อหน่ายต่อการเรียน  โดยจดัสอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั2นพื2นฐาน  
พุทธศกัราช 2551  ซึ- งสามารถใช้เป็นแนวทางให้ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื-น ๆ นาํไปใชพ้ฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี    

 ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูที้-มีส่วนเกี-ยวขอ้งทุกท่านทั2งที-ให้การสนบัสนุน  ให้คาํแนะนาํและเป็นที-ปรึกษา   
ที-ดี  ในการจดัทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้  การพฒันาปรับปรุง/ตรวจสอบแกไ้ข  จนไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนที-มี
ประสิทธิภาพ  และเป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  หวงัเป็นอยา่งยิ-งวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี2 จะ
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  เพื-อนร่วมวิชาชีพ  ตลอดจนผูส้นใจในการนาํไปพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ที-มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  
  

            ณิภาภรณ์  ไชยชนะ 
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 คาํชี:แจง 

1 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5E)  และ
กลวธีิการสอน  สาํหรับหน่วยการเรียนรู้  สารในชีวติประจาํวนั  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที-  1  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร  
เป็นกิจกรรมที-เนน้ให้นกัเรียนพฒันาความรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้  และเป็นการบูรณาการหรือใชก้ลวิธีการ
สอน  (เทคนิค + วิธีการ)  โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบติักิจกรรมเพื-อใชใ้นการวางแผนการทาํงาน
หรือแกปั้ญหา  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที-หลากหลาย นกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ซึ- งกนัและกนัในการทาํกิจกรรม
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5E)  และ
กลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจาํวนั  รายวิชาวิทยาศาสตร์  1  (ว 21101)  ชั2นมธัยมศึกษาปีที-  1  
ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จาํนวน  8  ชุด  ดงันี2  
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คาํชี:แจงการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้สําหรับครู 

2 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5E)  และ
กลวิธีการสอน  สําหรับหน่วยการเรียนรู้  สารในชีวิตประจาํวนั  ครูตอ้งทาํความเขา้ใจบทบาทของตนเองเพื-อ
ดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเพื-อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ดงันี2  

 1.  ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  สารในชีวติประจาํวนั  ชุดที-  1  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร 

 2.  ทาํความเขา้ใจเกี-ยวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  และการนาํกลวิธีการสอน  (เทคนิค + 
วิธีการ)  แต่ละชนิดมาใช้เพื-อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้  และเพื-อควบคุมเวลาที-ใช้ในการจดัให้
เหมาะสม 

 3.  ตรวจชุดการเรียนรู้และเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ครบถว้น 

 4.  ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรม  แจง้ตวัชี2 วดั  และจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตวัชี2 วดั  ในชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ชุดที-  1  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร 

 5.  ครูดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที-กาํหนดไว ้

 6.  ขณะที-นกัเรียนทาํกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที-  1  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร  โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ 
ครูจะตอ้งคอยดูแลช่วยเหลือแนะนาํ  อาํนวยความสะดวก  กระตุ้น  ให้กาํลังใจ  และสํารวจความเข้าใจของ
นกัเรียนเพื-อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุง่หมาย 

 7.  ครูประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยประเมินดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ  และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์โดยใช้แบบทดสอบ  การทาํกิจกรรมในใบกิจกรรม  การสังเกตพฤติกรรมที-แสดงถึงการเรียนรู้  
และพฤติกรรมที-แสดงออกถึงการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
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 ในการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  สารในชีวติประจาํวนั  นกัเรียนตอ้งทาํความเขา้ใจ
บทบาทของตนเองเพื-อดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้  ให้บรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเพื-อให้เกิดประสิทธิภาพ  
ดงันี2  
 1.  อ่านคาํชี2แจง 

 2.  นกัเรียนศึกษาและทาํความเขา้ใจเกี-ยวกบัขั2นตอนการทาํกิจกรรม  รวมทั2งการนาํกลวิธีการเรียนรู้แต่ละ
ประเภทมาใชร่้วมกบัการทาํกิจกรรม  เพื-อใหเ้กิดการเรียนรู้ที-มีประสิทธิภาพยิ-งขึ2น 
 3.  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชี2วดั  และจุดประสงคก์ารเรียนรู้สู่ตวัชี2 วดั  นกัเรียนจะทราบวา่เมื-อเรียนจบ
แลว้นกัเรียนสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง 
 4.  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนตามความเขา้ใจของนกัเรียน  (เพื-อตรวจสอบความรู้พื2นฐานของนกัเรียน)  แลว้
ตรวจคาํตอบจากเฉลย  รวมคะแนนการสอบนี2ไวเ้พื-อเปรียบเทียบกบัคะแนนหลงัเรียน 
 5.  ศึกษาเนื2อหาแต่ละเรื- องในใบความรู้ให้เข้าใจ  รวมทั2งทาํกิจกรรมให้ครบถ้วน  เมื-อเกิดข้อสงสัยให้
ซกัถามครู 

 6.  ทาํแบบทดสอบหลงัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที-  1  เรื- อง  รอบรู้เรื- องสาร  เพื-อวดัความรู้ความเขา้ใจของ
นกัเรียนอีกครั2 ง  แลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลย  จากนั2นนาํคะแนนที-ไดม้าเปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียน  นกัเรียน
จะทราบความกา้วหนา้ของตนเอง  หากยงัไดผ้ลไมดี่เทา่ที-ควรนกัเรียนควรศึกษาทบทวนอีกครั2 ง 
 

 การเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที-  1  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร  มีการใชก้ลวธีิ  3  กลวธีิ  ดงันี2  

 1.  กลวิธี  เดินชมแลกเปลี-ยนเรียนรู้  (Gallery  Walk)  เป็นกลวิธีที-ให้ผูเ้รียนนาํเสนอผลงานของกลุ่มใน
การศึกษาเรื-องเดียวกนั  ใหก้ลุ่มอื-นมาชมแลกเปลี-ยนเรียนรู้ผลงาน  แสดงความคิดเห็น  อภิปรายในกลุ่ม  โดยเขียน
เครื-องหมาย   √ หน้าขอ้ความที-มีความเห็นเหมือนกนั  ถา้ไม่เห็นดว้ยเขียนเครื-องหมาย  ×  และเขียนความเห็นที-
แตกต่าง  ถา้ไม่แน่ใจในประเด็นที-เพื-อนนาํเสนอให้ใส่เครื-องหมาย   ?  ไว ้ กลวิธีนี2 ช่วยฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  
การตั2งคาํถาม  การสื-อสารและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้-น  กลวิธี  เดินชมแลกเปลี-ยนเรียนรู้  (Gallery  
Walk)  มีขั2นตอนในการดาํเนินการ  ดงันี2  
       1.1  แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  5  คน  โดยแต่ละกลุ่มให้มีทั2งนกัเรียนผูห้ญิงและนกัเรียนผูช้ายซึ- ง
มีทั2งนกัเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  และกลุ่มอ่อน   
       1.2  ให้นักเรียนร่วมกนัทาํกิจกรรม  อภิปราย  และสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม  เขียนลงในกระดาษ
โปสเตอร์แลว้นาํไปติดที-ผนงั  ระยะห่างกนัพอสมควร 
       1.3  แจกปากกาสีใหแ้ต่ละกลุ่ม  อธิบายวธีิการเดินชม  แลกเปลี-ยนเรียนรู้ผลงานของกลุ่มอื-น 
       1.4  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มยนืตรงโปสเตอร์ของตนเอง 
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       1.5  ให้สัญญาณให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดที-โปสเตอร์ของกลุ่มถดัไป  ศึกษาผลงาน  อภิปราย  
และสรุปความคิดเห็น  ถ้าเห็นด้วยในประเด็นใดให้เขียนเครื-องหมาย  √  หน้าประเด็นนั2น  ถ้าไม่เห็นด้วยใน
ประเด็นใดให้เขียนเครื-องหมาย   ×  แลว้เขียนความคิดเห็นของตนเองลงไป  ถา้ไม่แน่ใจในประเด็นใดให้เขียน
เครื-องหมายคาํถาม  ? 

       1.6  ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเช่นเดิมจนครบทุกโปสเตอร์  หรือ  2-3  โปสเตอร์ตามเวลาที-มี 

       1.7  นาํอภิปรายทั2งชั2น  โดยครูเพื-อสรุปความเห็นของหอ้ง 

 2.  กลวิธี  รู้แล้ว :  อยากรู้ : เรียนรู้  (Knowledge  Want  to  know   Learning  :  KWL)  เป็นกลวิธีการ
เรียนรู้สิ-งใหม่จากการเชื-อมโยงจากสิ-งที-นกัเรียนไดเ้รียนรู้แลว้  หรือพื2นความรู้เดิมกบัสิ-งที-ตอ้งการเรียนรู้เพิ-มเติม
และใหน้กัเรียนอธิบายความรู้ใหมห่รือสิ-งที-ไดจ้ากการเรียนรู้  แต่ละตวัอกัษรของ  KWL  มาจากความหมายดงันี2  

       K  :  What  we  know   W  :  What  we  want  to  know  L  :  What  we  learned 

กลวิธี  รู้แลว้ :  อยากรู้ : เรียนรู้  (Knowledge  Want  to  know   Learning  :  KWL)  มีขั2นตอนในการดาํเนินการ  
ดงันี2  

       2.1  เมื-อเริ-มการเรียนการสอน  ให้นกัเรียนแต่ละคนเขียนในสิ-งที-เรียนรู้แลว้ในเรื-องนั2นลงในกระดาษ  
นาํไปติดบริเวณที-กาํหนด 

       2.2  นกัเรียนเขียนสิ-งที-อยากเรียนรู้ลงในกระดาษอีกแผน่  วา่มีอะไรบา้งที-อยากเรียนเกี-ยวกบัเรื-องที-ครู
จะสอน  แลว้นาํไปติดไวบ้ริเวณที-กาํหนด 

       2.3  ครูให้นกัเรียนทาํกิจกรรมการเรียนรู้ที-สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้และความตอ้งการของ 
นกัเรียน  โดยครูตอ้งเชื-อมโยงกิจกรรมที-เตรียมไวก้บัสิ-งที-นกัเรียนอยากรู้มากที-สุด 

       2.4  หลงัจากจบบทเรียน  ให้ทุกคนเขียนวา่ไดเ้รียนรู้อะไรลงในกระดาษ  และตรวจสอบกบัความรู้เดิม
วา่นกัเรียนรู้อะไรเพิ-มขึ2น  รู้อะไรคลาดเคลื-อน  มีอะไรที-ครูยงัไมจ่ดัให ้

 3.  กลวิธี ตัRวออก  (Exit Ticket)  กลวิธีตัkวออกหรือ  Exit Ticket เป็นกลวิธีที-ให้นกัเรียนทาํกิจกรรมก่อน
ออกจากห้องเรียน  โดยหลงัจากจบบทเรียนแต่ละครั2 ง  อาจให้นกัเรียนทาํงาน  เช่น แบบฝึก  รายงานการทดลอง  
เขียนอนุทิน  เพื-อบอกถึงสิ-งที-เขา้ใจ  และสิ-งที-ไดรั้บจากการเรียนรู้ (Got) และให้นักเรียนเขียนในสิ-งที-ตอ้งการ
เรียนรู้   ครูจะตอ้งนาํงานของนกัเรียนมาวิเคราะห์เพื-อทราบว่านกัเรียนเขา้ใจสิ-งที-ครูสอนแค่ไหน  ยงัไม่เขา้ใจ
อะไร  และอยากรู้อะไรเพิ-มเติม  และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนในการเรียนการสอนครั2 งต่อไป  กลวธีินี2 ใช ้

ตอนทา้ยชั-วโมงของการสอนซึ- งจะช่วยประเมินผลการเรียนการสอนของครู  และฝึกให้นกัเรียนสรุปความรู้  โดย 
ใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนสิ-งที-ไดเ้รียนรู้  ไดเ้ขา้ใจในบทเรียนวนันี2และเขียนสิ-งที-อยากรู้ลงในกระดาษ  มีอะไรบา้ง
ที-อยากเรียน  กลวธีิ ตัkวออก  (Exit Ticket)  มีขั2นตอนในการดาํเนินการดงันี2  

       3.1  ให้นกัเรียนเขียนสิ-งที-ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในบทเรียน ซึ- งอาจเขียนไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น  อนุทิน  
แผนผงัความคิด  แผนภาพ  ความเรียงลงในบตัร หรือ กระดาษสี 

    3.2  เขียนสิ-งที-อยากรู้ลงในกระดาษ มีอะไรบา้งที-อยากเรียนลงในบตัร หรือกระดาษสี 

    3.3  นาํสิ-งที-เขียนไปติดไวที้-บอร์ด 
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แผนผงัการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร 

   อ่านคาํชี:แจง 

  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษาชุดกจิกรรมการเรียนและ
ทาํกจิกรรมระหว่างเรียน 

   ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

ศึกษาชุดกจิกรรมการเรียนถัดไป 

เขา้ใจวธีิการเรียน 

กนัแลว้เริ-มศึกษา 

ชุดกิจกรรม 

    การเรียนกนัดีกวา่ 

             นะครับ 

ไม่ผ่าน 

5 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

ตัวชี:วดั 

 ว  3.1  ม.1-3/2   อธิบายสมบติัและการเปลี-ยนสถานะของสาร  โดยใชแ้บบจาํลองการจดัเรียงอนุภาค
ของสาร 

กิจกรรมที	  3 กิจกรรมที	  2 
 

 

              

                                                               

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที- 11-12                                                               หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวติประจาํวนั                                                                           

เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร                                             เวลา   3  ชั-วโมง 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1 

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี:วดั 

 1.  ทดลองและอธิบายเกี-ยวกบัการเปลี-ยนแปลงสมบติัของสารได ้

 2.  สืบคน้  และสรุปเกี-ยวกบัสมบติัของสารได ้

 3.  ทดลอง  ตรวจสอบการจดัเรียงอนุภาคของสารแต่ละสถานะได ้

 4.  สืบคน้  และอธิบายเกี-ยวกบัสถานะของสารโดยใชแ้บบจาํลองการจดัเรียงอนุภาคของสารได ้
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มาตรฐานการเรียนรู้  

    ว  3.1  เขา้ใจสมบติัของสาร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยึดเหนี-ยว                
ระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ  หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื-อสารสิ-งที-เรียนรู้  นาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
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รายการวสัดุ  อุปกรณ์ 
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   วสัดุ/เอกสาร   

อปุกรณ์  และสารเคมี 

 รายการเอกสารอุปกรณ์  และสารเคมีที-ใชใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  สารในชีวิตประจาํวนั  
ชุดที-  1  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร  ประกอบดว้ย 

 

  
 

 1.  คาํชี2แจงกิจกรรมที-  1.1  เรื-อง  การเปลี-ยนแปลงสมบติัของสาร                 
 2.  ใบกิจกรรมที-  1.1   เรื-อง  การเปลี-ยนแปลงสมบติัของสาร 
 3.  คาํชี2แจงกิจกรรมที-  1.2  เรื-อง  สมบติัของสาร 
 4.  ใบความรู้ที-  1.1  เรื-อง  สมบติัของสาร 
 5.  ใบกิจกรรมที-  1.2  เรื-อง  สมบติัของสาร 
 6.  คาํชี2แจงกิจกรรมที-  1.3  เรื-อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร                 
 7.  ใบกิจกรรมที-  1.3  เรื-อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร                           
 8.  คาํชี2แจงกิจกรรมที-  1.4  เรื-อง  สถานะของสาร 
 9.  ใบความรู้ที-  1.2  เรื-อง  สถานะของสาร          
         10.  ใบกิจกรรมที-  1.4  เรื-อง  สถานะของสาร                    
         11.  แบบทดสอบก่อนและหลงัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที-  1   เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร                     
         12.  เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที-  1   เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร                  
         13.  แนวเฉลยใบกิจกรรมที-  1.1  เรื-อง  การเปลี-ยนแปลงสมบติัของสาร      
         14.  แนวเฉลยใบกิจกรรมที-  1.2  เรื-อง  สมบติัของสาร                   
         15.  แนวเฉลยใบกิจกรรมที-  1.3  เรื-อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร     
         16.  แนวเฉลยใบกิจกรรมที-  1.4  เรื-อง  สถานะของสาร  
                                      
    
 1.  หลอดทดลองขนาดกลาง 
 2.  กระบอกตวงขนาด  10  cm3 

 3.  สารละลายเลด (II) ไนเตรต 
 4.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์
 5.  เมด็โฟม 
 6.  ขวดพลาสติกขนาด  250  cm3 
 7.  บีกเกอร์ 
 8.  ปากคีบ 
           9.  นํ2ากลั-น 
         10.  ทอ่นาํกา๊ซ  
         11.  นํ2าแขง็ 
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   วธีิดําเนินกจิกรรมของนักเรียน  ตามกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  บูรณาการกลวธีิ
การสอน 

    ครั:งที-  1  เวลา  2  ชั-วโมง  (ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที-  11)      

    ขั:นสร้างความสนใจ  (Engagement)  (เวลาทั2งหมด  5  นาที)      

   นกัเรียนตอบคาํถามหลงัจากที-ครูเผากระดาษ  ดว้ยความกระตือรือร้น   

ขั:นสํารวจและค้นหา  (Exploration)  (เวลาทั2งหมด  75  นาที)     

        1.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน  40  ขอ้  เพื-อประเมินคุณภาพของผูเ้รียน  (40  นาที) 
        2.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที-  1  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร  จาํนวน   

10  ขอ้  (10  นาที) 

 3.  นกัเรียนแบง่กลุ่มกลุ่มละ  5  คน  โดยแต่ละกลุ่มใหมี้ทั2งนกัเรียนผูห้ญิงและนกัเรียนผูช้ายซึ- งแต่ละ
คนมีความสามารถที-แตกต่างกนัเป็นสมาชิกแลว้เลือก  ผูจ้ดัการดา้นวสัดุอุปกรณ์ ผูป้ระสานความร่วมมือ  ผูติ้ดตาม
ผลงาน  และผูต้รวจสอบ  โดยทุกคนตอ้งทราบบทบาทหนา้ที-ของตนเองภายในกลุ่มดงันี2    

      ผูจ้ดัการดา้นวสัดุอุปกรณ์  มีหนา้ที-จดัเตรียม  ดูแลการจดัเกบ็อุปกรณ์  ตรวจสอบวา่อุปกรณ์อยู ่

ในสภาพที-ใชง้านได ้ คืนวสัดุอุปกรณ์ 

       ผูป้ระสานความร่วมมือ  มีหนา้ที-ช่วยแกปั้ญหาประสานความร่วมมือกบัเพื-อนภายทั2งในกลุ่มและ
ต่างกลุ่มในการทาํกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

       ผูติ้ดตามผลงาน  มีหนา้ที-ช่วยติดตามความกา้วหนา้ของงาน  บนัทึกขอ้มูลสําหรับกลุ่ม  ร่วมงาน
กบัผูป้ระสานความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรม 

       ผูต้รวจสอบ  มีหนา้ที-ช่วยให้คนในกลุ่มเขา้ใจกิจกรรม  เอื2อให้เกิดการอภิปรายเกี-ยวกบักิจกรรม  
เป็นผูเ้อื2อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั   

      สมาชิกทราบบทบาทหน้าที-ของตนเองอย่างเข้าใจ  เพื-อร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มในการดาํเนิน
กิจกรรม  (5  นาที) 

      ***  การแบ่งกลุ่มนี2 นักเรียนจะทาํหน้าที-ประมาณ  4  กิจกรรมการทดลอง  หลงัจากนั2นจึงให้
เปลี-ยนหนา้ที-กนัใหม ่ ทุกคนจะไดท้าํหนา้ที-ทุกหนา้ที-เหมือนกนัทุกคน  *** 

  4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาและดาํเนินกิจกรรมที-  1.1  เรื-อง  การเปลี-ยนแปลงสมบติัของ
สาร โดยศึกษาจุดประสงค ์ อุปกรณ์  สารเคมีที-ตอ้งใช้ในการทาํกิจกรรม  วิธีการทดลอง  แลว้ร่วมกนับนัทึกผล
การทาํกิจกรรมลงในใบกิจกรรมที-  1.1  เรื-อง  การเปลี-ยนแปลงสมบติัของสาร  (20  นาที)                              

ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation)  (ใชก้ลวธีิ  Gallery  Walk  เวลาทั2งหมด  20  นาที)     

          1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลองที-ไดจ้ากการทาํกิจกรรมที-  1.1  
เรื-อง  การเปลี-ยนแปลงสมบติัของสาร  ลงในกระดาษแผน่ใหญ่และนาํไปติดที-ผนงัของหอ้งเรียน   

              2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มยนืตรงโปสเตอร์ของตนเอง  ใหส้ัญญาณนกัเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยดุที-  
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โปสเตอร์ของกลุ่มถดัไป  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ผลการทดลองของกลุ่มเพื-อน โดยให้แต่ละกลุ่มเดิน
ชมการนาํเสนอผลการทดลองของเพื-อนกลุ่มอื-น ๆ นกัเรียนมีขอ้สงสัยอะไรเกี-ยวกบัผลงานของเพื-อน ๆ บา้งให้
เขียนคาํถามเมื-อนกัเรียนสงสัยลงบนกระดาษโนต้กาวติดไวที้-ผลงานนั2น  และเมื-อนกัเรียนเห็นดว้ยกบัรายงานผล
การทดลองและสรุปผลการทดลองของกลุ่มเพื-อนให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเขียนเครื-องหมาย  √  ให้แก่กลุ่ม
เพื-อนได ้ ถา้ไมเ่ห็นดว้ยใหเ้ขียนเครื-องหมาย  ×  และถา้ไมแ่น่ใจใหเ้ขียนเครื-องหมายคาํถาม  ?   

3.  เมื-อชมผลงานแลว้ให้แต่ละกลุ่มกลบัไปที-ผลงานของกลุ่มตนเองเพื-อดูวา่เพื-อน ๆ เขียนอะไรไว้
บา้ง  พิจารณาทบทวนปรับปรุงผลงานของตนเอง  ร่วมกนัหาคาํตอบของคาํถามที-กลุ่มอื-นเขียนไว ้ และร่วมกนั
อภิปรายหาขอ้สรุปร่วมกนัในกลุ่ม   

 4.  ครูสุ่มนักเรียน  2  คนออกมานําเสนอว่ากลุ่มของตนเองมีเพื-อนเขียนเครื- องหมายคาํถาม  ?
เครื-องหมาย  √  และเครื-องหมาย  ×  หนา้เรื-องใดบา้ง 

 5.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลจากการทาํกิจกรรมที-  1.1  เรื-อง  การเปลี-ยนแปลงสมบติัของสาร  
อีกครั2 งหนึ-ง   

 ขั:นขยายความรู้  (Elaboration)  (ใชก้ลวธีิตัkวออก  Exit -Ticket  เวลาทั2งหมด  15  นาที)      

นกัเรียน  3  คนที-ครูสุ่มให้ยกตวัอยา่งการเปลี-ยนแปลงสมบติัของสารที-พบในชีวิตประจาํวนั  คนละ  
1  ตวัอยา่งดว้ยความกระตือรือร้น  หลงัจากนั2นนกัเรียนอ่านคาํชี2 แจงกิจกรรมที-  1.2  และศึกษาใบความรู้ที-  1.1  
เรื-อง  สมบติัของสาร  แลว้ตอบคาํถามในใบกิจกรรมที-  1.2  เรื-อง  สมบติัของสาร  เป็นรายบุคคลแลว้นาํไปติดไว้
ตรงประตูทางออกก่อนออกจากหอ้งเรียน   

      ขั:นประเมิน  (Evaluation)  (เวลาทั2งหมด  5  นาที)   

นกัเรียนประเมินใน  4  ขั2นตอนของการเรียนรู้  เพื-อดูว่านกัเรียนเขา้ใจและมีขอ้บกพร่อง  หรือขอ้
สงสัยในขั2นตอนใดบา้ง  จะได้ทาํความเขา้ใจและปรับแกไ้ขพร้อมสืบเสาะความรู้ต่อไปด้วยความสนใจและ
กระตือรือร้น   
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           วธีิดําเนินกจิกรรมของนักเรียน 

      ครั2 งที-  2  เวลา  1  ชั-วโมง  (ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที-  12)      
 ขั:นสร้างความสนใจ  (Engagement)  (ใชก้ลวธีิ  KWL  เวลาทั2งหมด  5  นาที)  

  นกัเรียนคิดทบทวนวา่รู้อะไรบา้งเกี-ยวกบัสมบติัของสาร  และใหเ้ขียนสถานะของสารมีกี-สถานะ 

โดยเขียนลงในกระดาษสี  และอยากรู้อะไรอีกบา้งเกี-ยวกบัสถานะของสาร  นาํไปติดไวที้-บอร์ด  แลว้ครูนาํนกัเรียน
ร่วมกนัอภิปรายเกี-ยวกบัสิ-งที-นกัเรียนรู้  และสิ-งที-นกัเรียนอยากรู้   

  ขั:นสํารวจและค้นหา  (Exploration)  (เวลาทั2งหมด  20  นาที)  

  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาขั2นตอนการทดลองจากใบทาํกิจกรรมที-  1.3  เรื- อง  สถานะกบัการ
จดัเรียงอนุภาคของสาร ทาํการทดลอง  แลว้ร่วมกนับนัทึกผลการทาํกิจกรรมลงในใบกิจกรรมที-  1.3  เรื-อง  สถานะ
กบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร   

ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation)  (เวลาทั2งหมด  10  นาที)  

     นกัเรียนสรุปผลการทดลองในใบกิจกรรมที-  1.3  เรื-อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร  พร้อมทั2ง  
คดัเลือกตวัแทนกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั2นเรียนเพื-อแลกเปลี-ยนเรียนรู้   

 ขั:นขยายความรู้   (Elaboration)  (เวลาทั2งหมด  15  นาที)  

      นกัเรียนอ่านคาํชี2แจงกิจกรรมที-  1.4  และศึกษาใบความรู้ที-  1.2  เรื-อง  สถานะของสาร  แลว้ตอบคาํถาม   

ในใบกิจกรรมที-  1.4  เรื-อง  สถานะของสาร  หลงัจากนั2นนกัเรียน  2  คนที-ครูสุ่มใหย้กตวัอยา่งสารและลกัษณะ 

ของสารแต่ละสถานะที-พบในชีวติประจาํวนัเชื-อมโยงกบัเรื-องที-เรียนรู้ในใบกิจกรรม  มาคนละ  1  ตวัอยา่ง  โดย 

นกัเรียนยกตวัอยา่งดว้ยความกระตือรือร้น   

 ขั:นประเมิน  (Evaluation)  (ใชก้ลวธีิ  KWL  เวลาทั2งหมด  10  นาที)    

  1.  นกัเรียนทุกคนเขียนวา่ไดเ้รียนรู้อะไรลงในกระดาษสี  และตรวจสอบกบัความรู้เดิมวา่นกัเรียนรู้อะไร
เพิ-มขึ2น  รู้อะไรคลาดเคลื-อน  มีอะไรที-ยงัสงสัยไมเ่ขา้ใจ   

           2.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัชุดการเรียนรู้ที-  1  จาํนวน  10  ขอ้  เพื-อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ  
เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร   

10 
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แบบทดสอบก่อนชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที- 11-12   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                            เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร 

ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบที-ถูกที-สุด  แลว้ทาํเครื-องหมาย  X  ลงในกระดาษคาํตอบ    คาํชี:แจง 

11 

1.  ขอ้ใดคือสมบติัทางเคมีของสาร 

 ก.  นํ2ามีจุดเดือด 100  0C  

 ข.  นํ2าตาลทรายละลายนํ2าได ้

 ค.  มีดเกิดสนิมเพราะทาํจากเหล็ก 

 ง.  เกลือละลายนํ2าได ้สารละลายไมมี่สี 

2.  เพราะเหตุใดอนุภาคของแขง็จึงไมส่ามารถบีบอดัใหชิ้ดกนัไดอี้ก 

 ก.  อนุภาคอยูห่่างกนัมาก  และเรียงตวัเป็นระเบียบ  มีช่องวา่งระหวา่งอนุภาคมาก  มีแรงยึดเหนี-ยวระหวา่ง
อนุภาคนอ้ย 

 ข.  อนุภาคอยูห่่างกนัมาก  และเรียงตวัไมเ่ป็นระเบียบ  มีช่องวา่งระหวา่งอนุภาคมาก  มีแรงยึดเหนี-ยวระหวา่ง
อนุภาคนอ้ย 

 ค.  อนุภาคอยู่ชิดกนัมาก  และเรียงตวัเป็นระเบียบ  มีช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อยมาก  มีแรงยึดเหนี-ยว
ระหวา่งอนุภาคสูงมาก 

 ง.  อนุภาคอยู่ชิดกนัมาก  และเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ  มีช่องว่างระหวา่งอนุภาคน้อยมาก  มีแรงยึดเหนี-ยว
ระหวา่งอนุภาคสูงมาก 

3.  สารที-มีสถานะเป็นของแขง็ที-อุณหภูมิปกติแสดงวา่ 

 ก.  จุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ-ากวา่อุณหภูมิปกติ 

 ข.  จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกวา่อุณหภูมิปกติ 

 ค.  จุดเดือดสูงกวา่อุณหภูมิปกติแต่จุดหลอมเหลวตํ-ากวา่อุณหภูมิปกติ 

 ง.  จุดเดือดสูงกวา่อุณหภูมิปกติแต่จุดหลอมเหลวเทา่กบัอุณหภูมิปกติ 

4.  สารเมื-อเปลี-ยนสถานะแลว้  สมบติัของสารมีการเปลี-ยนแปลงหรือไม ่ อยา่งไร 

 ก.  เปลี-ยน  เกิดเป็นสารใหม ่

 ข.  ไมเ่ปลี-ยน  สารนั2นยงัคงเป็นสารเดิมอยู ่

 ค.  เปลี-ยน  ทาํใหล้ะลายในตวัทาํละลายไดม้ากขึ2น 

 ง.  อาจเปลี-ยนหรือไมเ่ปลี-ยน  ขึ2นอยูก่บัอุณหภูมิในช่วงที-เปลี-ยนสถานะ 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

    

 

    

5.  จากแผนภาพ  ก , ข , ค , ง  คืออะไร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ก.  นํ2าแขง็ นํ2าเดือด นํ2า  ไอนํ2 า 

 ข.  ไอนํ2า  นํ2าแขง็  นํ2า  นํ2าเดือด 

 ค.  นํ2า  นํ2าแขง็  นํ2 าเดือด  ไอนํ2า 

 ง.  นํ2าแขง็  นํ2า  นํ2าเดือด  ไอนํ2า 

6.  ขอ้ใดเป็นการเปลี-ยนแปลงทางเคมี 

 ก.  การทอดไขด่าว 

 ข.  เมฆกลายเป็นฝน 

 ค.  นํ2าแขง็ในแกว้ละลาย 

 ง.  นํ2าตาลทรายละลายนํ2า  

7.  ความสัมพนัธ์ใด  ผิด  เกี-ยวกบัสมบติัของสาร  

 ก.  สมบติัทางเคมี – การกดักร่อน 

 ข.  สมบติัทางกายภาพ – การละลาย 

 ค.  สมบติัทางเคมี –การเปลี-ยนสถานะ 

 ง.  สมบติัทางกายภาพ – การนาํไฟฟ้า 

 

  

 

   ง 

ก ข ค 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

    

 

    

8.  สารที-มีรูปร่าง และปริมาตร  ไม่คงที-  คือกลุ่มสารใด 

 ก.  เกลือ  นํ2าตาล 

 ข.  ไอนํ2า   อากาศ 

 ค.  ไอนํ2า  ถ่านไม ้

 ง.  นํ2าหวาน  นํ2าฝน 

9.  การใชเ้ครื-องมือตรวจวดัค่าใด  ไม่ใ ช่  สมบติัทางกายภาพ 

 ก.  การเผาไหม ้

 ข.  การนาํไฟฟ้า  

 ค.  ความยดืหยุน่ 

 ง.  ความเป็นกรด 

10.  สารในขอ้ใดมีสถานะเหมือนกนั 

 ก.  ทองแดง ปรอท เหล็ก 

 ข.  นํ2าปลา  เยลลี   ทองแดง 

 ค.  นํ2าตาลทราย  เมทานอล  นํ2าหอม 

 ง.  กา๊ซหุงตม้  ไอนํ2า  อากาศบนยอดดอย 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

                   กจิกรรมที-  1.1  การเปลี	ยนแปลงสมบติัของสาร   
 

                    จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทดลองและอธิบายเกี	ยวกบัการเปลี	ยนแปลงสมบติัของสารได ้
 

                วสัดุอปุกรณ์ 

       1.  ใบกิจกรรมที	  1.1  เรื	อง  การเปลี	ยนแปลงสมบติัของสาร 

       2.  นํ$าแขง็ 

       3.  บีกเกอร์          

       4.  หลอดทดลองขนาดกลาง 

       5.  กระบอกตวงขนาด  10  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  

       6.  สารละลายเลด (II ) ไนเตรต  

       7.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์  

   

       วธีิดําเนินกจิกรรม 

       ในการดาํเนินกิจกรรมที	  1.1  มีกิจกรรมการทดลอง  2  ตอน  ใชเ้วลา 40  นาที  นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมดงันี$    

        ตอนที-  1  กิจกรรมการเปลี	ยนแปลงสมบติัทางกายภาพ   

                  ตอนที-  2  กิจกรรมการเปลี	ยนแปลงสมบติัทางเคมี 

                  1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํกิจกรรมการทดลองที	  3.1  เรื	อง  การวดัอุณหภูมิ  ตามวธีิการทดลอง  
ดงันี$    

        ตอนที-  1  กิจกรรมการเปลี	ยนแปลงสมบติัทางกายภาพ  (5  นาที) 

             นกัเรียนนาํนํ$าแขง็  2  กอ้น  มาบดใหล้ะเอียด  ตั$งทิ$งไว ้ 5  นาที  สังเกตการเปลี	ยนแปลงแลว้
บนัทึกผลการสังเกตลงในตารางบนัทึกผลตอนที	  1   
   

 

 

 

        

   

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 11             หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวติประจาํวนั                                                                       

เรื	อง  การเปลี	ยนแปลงสมบติัของสาร                        เวลา  40  นาที 

คาํชี0แจงกจิกรรมที-  1.1 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

  หลอดที-  1 

Pb(NO3)2   2  cm
3 

  หลอดที-  2 

KI   2  cm3 

  สารผสมระหวา่งหลอดที	  1  และหลอดที	  2 
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   ตอนที-  2  กิจกรรมการเปลี	ยนแปลงสมบัติทางเคมี  (ใช้เวลา  15 นาที) 

         1.  ใชก้ระบอกตวง ตวงสารละลายเลด (II) ไนเตรต  จาํนวน  2  cm3   ใส่ในหลอดทดลองที	  1  และ
ตวงสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์ 2  cm3  ใส่ใน หลอดทดลองที	  2 

         2.  สังเกตลกัษณะของสารทั$ง  2  ชนิด  ในหลอดทดลองแต่ละหลอด  แลว้บนัทึกผลการสังเกตลงใน
ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

         3.  เทสารจากหลอดทดลองหลอดที	  2  ลงไปผสมรวมกบัสารในหลอดที	  1  ดงัภาพดา้นล่าง  สังเกต
การเปลี	ยนแปลงที	เกิดขึ$นแลว้บนัทึกผลการสังเกต 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลองที	ไดจ้ากการทาํกิจกรรมที	  1.1  
เรื	อง  การเปลี	ยนแปลงสมบติัของสาร  ลงในกระดาษแผน่ใหญ่และนาํไปติดที	ผนงัของหอ้งเรียน   

     3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนตรงโปสเตอร์ของตนเอง  ให้สัญญาณให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดที	
โปสเตอร์ของกลุ่มถดัไป  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์ผลการทดลองของกลุ่มเพื	อน โดยให้แต่ละกลุ่ม
เดินชมการนาํเสนอผลการทดลองของเพื	อนกลุ่มอื	น ๆ เมื	อนักเรียนเห็นด้วยกบัรายงานผลการทดลองและ
สรุปผลการทดลองของกลุ่มเพื	อนใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเขียนเครื	องหมาย   √  ให้แก่กลุ่มเพื	อนได ้ ถา้ไม่
เห็นดว้ยใหเ้ขียนเครื	องหมาย  ×  และถา้ไมแ่น่ใจใหเ้ขียนเครื	องหมายคาํถาม  ? (ใชก้ลวิธี Gallery  Walk   ขอ้  ที	  
2-3  ใชเ้วลา  20  นาที) 

  



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 11   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                        เรื	อง  การเปลี	ยนแปลงสมบติัของสาร 

ใบกจิกรรมที-  1.1 
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นํ0าแขง็   ผลการสังเกต 

ก่อนบดให้ละเอยีด …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

หลงับดให้ละเอียด  ตั0งทิ0งไว้  5  นาท ี …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที-  1 

ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการสังเกตลกัษณะของนํ$าแขง็ก่อนและหลงับดใหล้ะเอียดแลว้ตั$งทิ$งไว ้ 5  นาที ลงใน
ตารางบนัทึกผลการทดลองดา้นล่างนี$  

 1.   นํ$าแขง็เมื	อนาํมาบดใหล้ะเอียดมีการเปลี	ยนแปลงอยา่งไร……………………………………………….      

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

มีสารชนิดใหม่เกิดขึ$นหรือไม…่…………………………………………………………………………….. 

2.  เมื	อตั$งนํ$าแขง็บดละเอียดทิ$งไว ้ 5  นาที  นํ$าแขง็มีการเปลี	ยนแปลงอยา่งไร…..………………………….. 

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

มีสารชนิดใหม่เกิดขึ$นหรือไม…่…………………………………………………………………………….. 

   คาํถามท้ายการทดลองตอนที-  1  



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 
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ชนิดของสาร   ผลการสังเกต 

1.  สารละลายเลด (II) ไนเตรต …………………………………………………….. 

2.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ …………………………………………………….. 

3.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 

     + สารละลายเลด (II)  ไนเตรต 

 

…………………………………………………….. 

ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที-  2 

ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการสังเกตลกัษณะของสารก่อนและหลงัผสมกนัลงในตารางบนัทึกผลการทดลอง
ดา้นล่างนี$  

 

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

อภิปรายผลการทดลองตอนที-  1 

 

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

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

สรุปผลการทดลองตอนที-  1 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

   คาํถามท้ายการทดลองตอนที-  2  

 

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

อภิปรายผลการทดลองตอนที-  2 

 

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

สรุปผลการทดลองตอนที-  2 
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1.  เมื	อผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรตและสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์เข้าด้วยกัน  เกิดการ  
เปลี	ยนแปลงหรือไมอ่ยา่งไร 

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

2.  การเปลี	ยนแปลงที	เกิดขึ$นเมื	อเทสารละลายเลด (II)  ไนเตรตและสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์ 

ผสมเขา้ดว้ยกนั  จดัเป็นการเปลี	ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี	ยนแปลงทางเคมี เพราะเหตุใด 

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



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 11               หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวติประจาํวนั                                                                       

เรื	อง  สมบติัของสาร                                      เวลา  15  นาที 

คาํชี0แจงกจิกรรมที-  1.2 

     

                   กจิกรรมที-  1.2  สมบติัของสาร 

 
 

                  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สืบคน้  และสรุปเกี	ยวกบัสมบติัของสารได ้

 

                วสัดุอปุกรณ์ 

       1.  ใบความรู้ที	  1.1  เรื	อง  สมบติัของสาร        

       2.  ใบกิจกรรมที	  1.2  เรื	อง  สมบติัของสาร 

 

       วธีิดําเนินกจิกรรม 

       ในการดาํเนินกิจกรรมที	  1.2  นกัเรียนใชเ้วลาในการปฏิบติักิจกรรมทั$งหมด  15  นาที  ดาํเนินกิจกรรม
ดงันี$  

       1.  นกัเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ที	  1.1  เรื	อง  สมบติัของสาร  ดว้ยความตั$งใจ  (10  นาที) 

       2.  นกัเรียนทาํกิจกรรมในใบกิจกรรมที	  1.2  เรื	อง  สมบติัของสาร  เป็นรายบุคคล  แลว้นาํไปติดไว้
ตรงประตูทางออกก่อนออกจากหอ้งเรียน  (ใชก้ลวธีิตัYวออก Exit -Ticket  5  นาที) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 สมบัติของสาร  (properties of substance)  เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของสารแต่ละชนิดที	สามารถ
บ่งบอกวา่สารชนิดนั$นคืออะไร  ซึ	 งสมบติัของสารบางชนิดสามารถสังเกตเห็นได ้ ดว้ยตาเปล่า  เช่น  
ลกัษณะเนื$อสาร  สี  กลิ	น  สถานะ  การละลายนํ$า  แต่สมบติัของสารบางชนิดก็ตอ้งใช ้เครื	องมือในการ
สังเกต ตรวจสอบสมบติัของสาร  เช่น  ความสามารถในการนาํไฟฟ้า  ความเป็นกรด – เบส  ความ
หนาแน่น  จุดเดือด  จุดหลอมเหลว   

สมบัติของสารสามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี0 

 

 

              

                                                               

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 11   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                                                                                                                       เรื	อง  สมบติัของสาร 

ใบความรู้ที-  1.1 

  สมบัติของสาร  

  ประเภทของสมบัติของสาร  

สถานะ 

 สี 

 ทองแดง 
(ของแขง็) 

      นํ$า 
(ของเหลว) 

   อากาศ 
   (กา๊ซ) 

    เกลือ 
  (สีขาว)     นํ$ามนั 

 (สีเหลือง) 

    จุนสี 
   (สีฟ้า) 

ที	มา : ณิภาภรณ์  ไชยชนะ. 2556 : ถ่ายภาพ 
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1.  สมบัติทางกายภาพ  ( physical prop-
erties )  สมบติัทางกายภาพ  เป็นสมบติั
ที	สามารถสังเกตไดด้ว้ย ตาเปล่าหรือเป็น
ลักษณะภายนอกของสาร  สมบัติทาง
กายภาพ  ได้แก่   สี  กลิ	น  รส  สถานะ  
ความแข็ง ความหนาแน่น  ความเหนียว  
รูปผลึก  การนาํความร้อน  การนาํไฟฟ้า   
จุดเดือด  จุดหลอมเหลว  และการละลาย  
เป็นตน้ 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

การตดิไฟ 

การเกดิฟองก๊าซ สีเปลี-ยน/เกดิตะกอน 

การเกดิสนิม 

2.  สมบัติทางเคมี  (chemical  properties)  เป็นสมบติัที	เกี	ยวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
องคป์ระกอบภายในของสาร  โดยเมื	อมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี  จะตอ้งมีสารใหมเ่กิดขึ$นเสมอ  
มีการเปลี	ยนแปลงองคป์ระกอบภายในของสาร  ทาํใหเ้กิดสารใหม ่ และสารใหมที่	เกิดขึ$นมี
สมบติัแตกต่างไปจากเดิม  เช่น  การเกิดสนิมเหล็ก   การเผาไหมข้องกระดาษ  การสังเคราะห์
ดว้ยแสง  และโซเดียมทาํปฏิกิริยากบันํ$าอยา่งรุนแรง  เป็นตน้ 

ที	มา : ณิภาภรณ์  ไชยชนะ. 2556 : ถ่ายภาพ 

 
ที	มา :  http://pnjedi.wordpress.com/page/2/  

       ที	มา :  http://wps.prenhall.com/wps/media/      
            objects/140/143401/blb9ch0402.html 
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2.  สมบัติทางเคมี  (chemical  properties)  เป็นสมบติัที	เกี	ยวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
องคป์ระกอบภายในของสาร  โดยเมื	อมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี  จะตอ้งมีสารใหม่เกิดขึ$นเสมอ  
มีการเปลี	ยนแปลงองคป์ระกอบภายในของสาร  ทาํให้เกิดสารใหม่  และสารใหม่ที	เกิดขึ$นมี
สมบติัแตกต่างไปจากเดิม  เช่น  การเกิดสนิมเหล็ก   การเผาไหมข้องกระดาษ  การสังเคราะห์
ดว้ยแสง  และโซเดียมทาํปฏิกิริยากบันํ$าอยา่งรุนแรง  เป็นตน้ 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

   การเปลี-ยนแปลงสมบัติของสาร  

การเปลี-ยนแปลงสมบัติของสารสามารถจําแนกออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี0 

 
ที	มา : ณิภาภรณ์  ไชยชนะ. 2556 : ถ่ายภาพ 

 
ที	มา :  http://www.myfirstbrain.com/

student_view.aspxID=71720 

เทียนไข ใหค้วามร้อน เทียนหลอมเหลว 

เทลงแมพ่ิมพ ์ ทิ$งใหเ้ยน็ แกะออกจากแมพ่ิมพ ์

นํ$าแขง็  นํ$า 

 
ที	มา :  http://health.kapook.com/view56321.html 
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                        การเปลี-ยนแปลงทางกายภาพ  
การเปลี	ยนแปลงสมบติัทางกายภาพจะไม่มีการ
เปลี	ยนแปลงองคป์ระกอบของสาร  ไม่มีสารใหม่
เกิดขึ$ น  ส่วนใหญ่มีการเปลี	ยนแปลงทางด้าน
รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั$น  เช่น  ขนาด  รูปร่าง  
ความหนาแน่น  การละลาย  หรือการเปลี	ยน
สถานะ  การเปลี	ยนแปลงทางกายภาพ  เช่น  การ
ฉีกกระดาษ  การบดเมล็ดขา้ว  การระเหยของนํ$ า  
การละลายเกลือในนํ$ า  การหลอมเหลวของ   
เทียนไข  เป็นต้น  ทาํให้กลบัมาเป็นสารเดิมได้
ง่าย 

            2.     การเปลี-ยนแปลงทางเคมี  เป็นการ
เปลี	ยนแปลงที	เกี	ยวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี  มี
สารใหม่ เ กิดขึ$ น  โดยสารใหม่ที	 เ กิดขึ$ นจะมี
องค์ประกอบและสมบติัทางเคมีแตกต่างจากเดิม  
การเปลี	ยนแปลงทางเคมี  เช่น  การเผาไหมข้อง
วตัถุ  การเกิดสนิมเหล็ก  การยอ่ยอาหาร  นมบูด  
เป็นต้น  ทาํให้กลับมาเป็นสารเดิมได้ยากหรือ
ไมไ่ดเ้ลย 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

การเปลี-ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี-ยนแปลงทางเคม ี

1.  ไม่เกดิสารใหม่ 

2.  มีสมบัติสารคงเดิม 

3. เปลี-ยนแปลงแล้วกลบั   

    เป็นอย่างเดิมได้   

4.  ไม่มีการเปลี-ยนแปลง  

     องค์ประกอบของสาร 

5.  ตัวอย่างเช่น การเปลี-ยน 

     สถานะของนํ0า การฉีก 

     กระดาษ การตัดเสื0อผ้า 

1.  เกดิสารใหม่ 

2.  มีสมบัติสารผดิไปจากเดิม 

3. เปลี-ยนแปลงแล้วกลบั  

    เป็นอย่างเดิมได้ยาก หรือไม่ได้  

 

5.  ตัวอย่างเช่น การหุงข้าว 

      การเกดิสนิมที-ตะป ู   

     การเผากระดาษ  การทอดไข่   

4.  มีการเปลี-ยนแปลง  

     องค์ประกอบของสาร 

ข้อแตกต่างระหว่างการเปลี-ยนแปลงทางกายภาพ   

และการเปลี-ยนแปลงทางเคม ี
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 ข้อ การกระทาํหรือการเปลี-ยนแปลง  
 เป็นการเปลี-ยนแปลงทาง 

กายภาพ เคม ี 

1. การจุดไมขี้ดไฟ     
2. เหล็กหลอม      
3. ทุบหรือบดหินปูนใหเ้ป็นชิ$นเล็กๆ   
4. ใหค้วามร้อนแก่หินปูนใหแ้ลว้เกิดกา๊ซ คาร์บอนไดออกไซด์

และมีผงสีขาวของปูนขาวเกิดขึ$น 
  

5. นมบูดและมีรสเปรี$ ยว   
6. ผา้เช็ดหนา้เปียกที	ผึ	งตากใหแ้หง้   
7. ผลไมสุ้ก   
8. อดัอากาศลงในถงัเหล็ก   
9. นํ$าเดือด   
10. เผาไหมน้ํ$ามนัเชื$อเพลิง   

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 11   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                                                   เรื	อง  สมบติัของสาร 

ใบกจิกรรมที-  1.2 

   คาํชี0แจง 
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จงระบุการเปลี	ยนแปลงของสาร  โดยทาํเครื	องหมาย             ลงในตารางที	สารนั$น
เป็นการเปลี	ยนแปลงทางกายภาพ  หรือการเปลี	ยนแปลงทางเคมี   



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

     

 

                   กจิกรรมที-  1.3  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร   
 

 

                    จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทดลอง  ตรวจสอบการจดัเรียงอนุภาคของสารแต่ละสถานะได ้

 

                วสัดุอปุกรณ์ 

       1.  ใบกิจกรรมที	  1.3  เรื	อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร   

       2.  เมด็โฟม  

       3.  ขวดพลาสติกขนาด  250  cm3  

       4.  ทอ่นาํกา๊ซ 

       5.  จุกยาง 
   

      วธีิดําเนินกจิกรรม 

       ในการดาํเนินกิจกรรมที	  1.3  นกัเรียนใชเ้วลาในการปฏิบติักิจกรรมทั$งหมด  35  นาที  ดาํเนินกิจกรรม
ดงันี$  

      1.  นกัเรียนคิดทบทวนวา่รู้อะไรบา้งเกี	ยวกบัสมบติัของสาร  และใหเ้ขียนสถานะของสารมีกี	สถานะ 

โดยเขียนลงในกระดาษสี  และอยากรู้อะไรอีกบา้งเกี	ยวกบัสถานะของสาร  นาํไปติดไวที้	บอร์ด  แล้วครูนํา
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกี	ยวกบัสิ	งที	นกัเรียนรู้  และสิ	งที	นกัเรียนอยากรู้  (ใชก้ลวธีิ  KWL  เวลา  5  นาที) 

      2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํกิจกรรมการทดลองที	  1.3  เรื	อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของ
สาร  ตามวธีิการทดลอง  ดงันี$   

           ตอนที-  1  แบบจําลองอนุภาค  ของแข็ง  ของเหลว  และก๊าซ  (เวลาในการทดลอง  10  นาที) 

  1.  นาํขวดพลาสติกขนาด  500  cm3  ที	กน้ขวดเจาะรู  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  1  mm  ประมาณ  
10-15  รู  บรรจุเมด็โฟมลงในขวดประมาณ  80  cm3  ปิดปากขวดดว้ยจุกยางที	มีทอ่นาํกา๊ซ  1  ทอ่เสียบอยู ่ 

 

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 12               หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวติประจาํวนั                                                                       

เรื	อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร                                            เวลา  25  นาที 

คาํชี0แจงกจิกรรมที-  1.3 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

สมมติใหเ้มด็โฟม  1  เมด็  แทน
อนุภาคของสาร  1  อนุภาค  
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  2.  คว ํ	าปากขวดลง  จากนั$นเป่าลมเขา้ไปในทอ่นาํกา๊ซอยา่งชา้ ๆ เบา ๆ สังเกตการเคลื	อนตวัของเม็ด
โฟมบนัทึกผล 

  3.  ค่อย ๆ เป่าลมให้แรงมากขึ$นเรื	อย  ๆ จนถึงแรงที	สุด  สังเกตการเคลื	อนตวัของเม็ดโฟม  บนัทึก
ผลการเปลี	ยนแปลงทุกครั$ งที	เป่าลมลงไปในขวด   

  

   

  

 

    

       

  

  

  ตอนที-  2  กิจกรรมการทดลองเปรียบเทียบการเกาะกลุ่มของอนุภาค  ในของแข็ง  ของเหลว  และ
ก๊าซ  (เวลาในการทดลอง  10  นาที) 

  สมมติใหน้กัเรียนแต่ละคนเป็นอนุภาคของสาร  โดยนกัเรียนทาํการทดลองดงันี$    

  1.  ใหน้กัเรียนในกลุ่ม  5  คน  เกาะกลุ่มกนั  โดยแต่ละคนใชแ้ขนแต่ละขา้งโอบไหล่เพื	อนแต่ละคน
เอาไวใ้หแ้น่น  แลว้เคลื	อนที	ไปรอบ ๆ   

  2.  ทาํเหมือนขอ้ที	  1  แต่เปลี	ยนเป็นการจบัมือไวใ้หแ้น่น    

  3.  ทาํเหมือนขอ้ที	  2  แต่ไมจ่บัมือกนั   

                3.  นักเรียนสรุปผลการทดลองในใบกิจกรรมที	  1.3  เรื	 อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร  
พร้อมทั$งคดัเลือกตวัแทนกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั$นเรียน   

  

  



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 12   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                         เรื	อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร   

ใบกจิกรรมที-  1.3 
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ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที- 1 

ลกัษณะการเป่าลม การเปลี-ยนแปลงของเม็ดโฟม 

เป่าลมอยา่งชา้ ๆ เบา ๆ 
 

 

เป่าลมแรงมากขึ$น 

 

 

 

เป่าลมแรงที	สุด 

 

 

ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการเปลี	ยนแปลงของเมด็โฟมตามลกัษณะการเป่าลม  ลงในตารางบนัทึกผลการทดลอง
ดา้นล่างนี$  

 1. เมด็โฟมที	บรรจุอยูใ่นขวดพลาสติกเปรียบเสมือน………………………………...…………………… 

2. การเป่าลมอยา่งชา้ ๆ  เบา ๆ  ไปยงัเมด็โฟมเป็นแบบจาํลองที	แทนการจดัเรียงอนุภาคของสารใน 

สถานะ………………...………ซึ	งมีลกัษณะดงันี$…………………………….……………………………  
………………………………….…………………………………………………….……….…………… 

3.  การเป่าลมแรงขึ$นจนเมด็โฟมสั	นเป็นแบบจาํลองที	แทนการจดัเรียงอนุภาคของสารใน  
สถานะ…………………………………………ซึ	งมีลกัษณะดงันี$……………...……….…………………    

…………...……………………………………………………..…………………………………..………
4.  การเป่าลมแรงที	สุดไปยงัเมด็โฟมเป็นแบบจาํลองที	แทนการจดัเรียงอนุภาคของสารใน
สถานะ……………………...……………ซึ	งมีลกัษณะดงันี$………………………………….…………… 

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

   คาํถามท้ายการทดลองตอนที-  1 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

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

อภิปรายผลการทดลองตอนที-  1 
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ลกัษณะการเกาะกลุ่ม การรวมตัว  การเคลื-อนที-และการเปลี-ยนแปลงรูปร่าง 

โอบไหล่กนั  

 

จบัมือกนั  

ไมจ่บัมือกนั  

ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที- 2 

ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการเคลื	อนที	และการเปลี	ยนแปลงรูปร่างที	เกิดจากการทาํกิจกรรม ลงในตารางบนัทึกผล
การทดลองดา้นล่างนี$  

 

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

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

สรุปผลการทดลองตอนที-  1 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 1. การเกาะกลุ่มกนัแบบใดเป็นการรวมตวักนัของอนุภาคอยา่งหนาแน่นที	สุด…………………………… 

เปรียบไดก้บัแบบจาํลองอนุภาคของ……………………...………การเคลื	อนที	และการเปลี	ยนรูปร่างทาํได้
ง่ายหรือยากกวา่การเกาะกลุ่มแบบอื	น………………………………...……………………………………. 

2.   การเกาะกลุ่มกนัแบบจบัมือกนั  มีแรงยดึเหนี	ยวมากหรือนอ้ยกวา่แบบโอบไหล่….…………………… 

เปรียบไดก้บัแบบจาํลองอนุภาคของ……………………...………การเคลื	อนที	และการเปลี	ยนรูปร่างทาํได้
ง่ายหรือยากกวา่การเกาะกลุ่มโดยการโอบไหล่……………………………………………………………. 

3.  การเกาะกลุ่มกนัแบบใดที	ต่างคนต่างเคลื	อนที	……..…….เปรียบไดก้บัแบบจาํลองอนุภาคของ……….. 

แรงยดึเหนี	ยวมากหรือนอ้ย……………………………..เปลี	ยนรูปร่างไดย้ากหรือง่าย……………………. 

   คาํถามท้ายการทดลองตอนที-  2 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

อภิปรายผลการทดลองตอนที-  2 

 

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

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

สรุปผลการทดลองตอนที-  2 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	  12               หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวติประจาํวนั                                                                       

เรื	อง  สถานะของสาร                                      เวลา  15  นาที 

คาํชี0แจงกจิกรรมที-  1.4 

     

                   กจิกรรมที-  1.4  สถานะของสาร   
 
 

                  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

                       สืบคน้  และอธิบายเกี	ยวกบัสถานะของสารโดยใชแ้บบจาํลองการจดัเรียงอนุภาคของสารได ้

 

                วสัดุอปุกรณ์ 

       1.  ใบความรู้ที	  1.2  เรื	อง  สถานะของสาร        

       2.  ใบกิจกรรมที	  1.4  เรื	อง  สถานะของสาร 

 

       วธีิดําเนินกจิกรรม 

       ในการดาํเนินกิจกรรมที	  1.4  นกัเรียนใชเ้วลาในการปฏิบติักิจกรรมทั$งหมด  15  นาที  ดาํเนินกิจกรรม
ดงันี$  

       1.  นกัเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ที	  1.2  เรื	อง  สถานะของสาร  ดว้ยความตั$งใจ  (5  นาที) 

       2.  นกัเรียนทาํกิจกรรมในใบกิจกรรมที	  1.4  เรื	อง  สถานะของสาร  เป็นรายบุคคล  (10  นาที) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

              

                                                               

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 1   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                                                                                                                  เรื	อง  สถานะของสาร 

ใบความรู้ที-  1.2 

   สถานะของสาร 

การจดักลุ่มสารตามสถานะของสาร  สามารถจดัได ้  3  กลุ่ม  ดงันี$  

 1.  ของแข็ง  ( solid )  เป็นสถานะของสารที	มีอนุภาคอยูชิ่ดกนัมากและเรียงเป็นระเบียบ  มี   
ช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อยมาก  มีแรงยึดเหนี	ยวระหว่างโมเลกุลมาก  อนุภาคของสารจึง
เคลื	อนไหวไดย้าก  ไมส่ามารถบีบอดัใหชิ้ดกนัไดอี้ก  สารในสถานะนี$ จึงมีรูปร่าง  และปริมาตรคงที	  
สารที	มีสถานะเป็นของแขง็ เช่น  กอ้นหิน  ดินสอ  ทองคาํ  ชอ้นส้อม  ทองรูปพรรณ  เป็นตน้ 

  2.  ของเหลว  ( liquid)   เป็นสถานะของสารที	มีอนุภาคอยู่ห่างกนัเล็กน้อย  และอนุภาค
เรียงกนัไม่เป็นระเบียบ  จึงอยูก่นัอยา่งหลวม ๆ มีแรงยึดเหนี	ยวระหวา่งโมเลกุลนอ้ยกวา่ของแข็ง  
อนุภาคของสารจึงเคลื	อนไหวได้ง่ายขึ$น  สามารถบีบอดัให้อนุภาคมาอยู่ใกล้ชิดกนัไดส้ารจึงมี
รูปร่างไม่แน่นอน เปลี	ยนแปลงไปตามภาชนะที	บรรจุ  สารที	มีสถานะเป็นของเหลว  เช่น  นม  
นํ$าอดัลม  นํ$าดื	ม  นํ$าชา  เป็นตน้   

 
ที	มา  :  http://members.shaw.ca/r.burak/Ch07/ch7_kmt_solids_liquids_gases.html   

 
ที	มา  :  http://members.shaw.ca/r.burak/Ch07/ch7_kmt_solids_liquids_gases.html 

 ของเหลว 

อนุภาคของแขง็ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 
ที	มา  :  http://members.shaw.ca/r.burak/Ch07/ch7_kmt_solids_liquids_gases.html 

  3.  ก๊าซ  (gas)  เป็นสถานะของสารที	มีอนุภาคอยูห่่างกนัจึงมีแรงยึดเหนี	ยวระหวา่งกนันอ้ยมาก  มี
พลังงานจลน์สูงกว่าอนุภาคของเหลวมาก  ทาํให้อนุภาคเคลื	อนที	ได้อย่างอิสระ  สารจึงมีรูปร่างไม่
แน่นอน  เมื	อสารอยู่ในภาชนะใด  อนุภาคของสารจะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะ  สารที	มีสถานะก๊าซ  เช่น  
กา๊ซหุงตม้ กา๊ซออกซิเจน  กา๊ซฮีเลียม   กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์  และกา๊ซไฮโดรเจน  เป็นตน้ 

กา๊ซ 
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ตารางที-  1  แสดงการเปรียบเทยีบลกัษณะเด่นของสารที-มสีถานะของแขง็  ของเหลว   และก๊าซ 

สถานะ การจัดเรียงตัวของ 
อนุภาค 

ระยะห่างระหว่าง 
อนุภาค 

การเคลื-อนที-ของ 
อนุภาค 

การเคลื-อนที-ของ
อนุภาค 

  
ของแข็ง 

อนุภาคมีการจดัเรียง 
ตวัเป็นระเบียบ 

อนุภาคมีการจดัเรียง
ตวัที	แน่นและใกลชิ้ด
กนั 

แรงดึงดูดระหวา่ง
อนุภาคมีความ 
แขง็แรงมาก 

อนุภาคมีการสั	นตวั 
แต่อยูใ่นตาํแหน่งที	 
แน่นอน 

 
 

ของเหลว 

อนุภาคมีอิสระในการ 
เคลื	อนที	ไดบ้า้ง 

อนุภาคมีการจดัเรียง 
ตวัไม ่คอ่ยใกลชิ้ด กนั 

มีแรงดึงดูดระหวา่ง 
อนุภาคมาก 

อนุภาคมี การสั	นตวั 
แต่สามารถ
เปลี	ยนแปลง 
ตาํแหน่งโดยสามารถ 
เคลื	อนที	ไปรอบ ๆ  
อนุภาค อื	นได ้

 

 

ก๊าซ 

อนุภาคมีอิสระใน 
การเคลื	อนที	ไป ณ  
ที	ใด ๆ  
ก ็ได ้

อนุภาคอยูห่่างกนั แรงดึงดูดระหวา่ง 
อนุภาคนอ้ยมาก 

อนุภาคสามารถ 
เคลื	อนที	ไปในทุก 
ทิศทุกทางดว้ย 
ความเร็วสูงได ้ 
อยา่งอิสระ 
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 การที	จะพิจารณาวา่สารใดจะอยูใ่นสถานะใดนั$นสามารถพิจารณา
จากคา่จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารนั$น ๆ เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิ 

ห้อง  จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกวา่อุณหภูมิหอ้งสารนั$นจะมีสถานะ
เป็นของแขง็  เช่น โลหะแมกนีเซียม   มีจุดหลอมเหลว 651   oC  จุดเดือด 
1,107  oC  ถา้ทั$งจุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ	ากวา่อุณหภูมิห้อง สารนั$น
จะมีสถานะเป็นก๊าซ  เช่น  มีเทน  มีจุดหลอมเหลว -162   oC  จุดเดือด –
183  oC  ถา้สารใดที	มีจุดเดือดสูงกวา่อุณหภูมิห้องแต่มีจุดหลอมเหลวตํ	า
ก ว่ า อุณห ภู มิห้ อ ง   ส า รนั$ น จ ะ มีสถ านะ เ ป็ นของ เหลว   เ ช่ น 
เอทิลแอลกอฮอล์  มีจุดหลอมเหลว –144  oC  จุดเดือด 78  oC  แสดงได้
อยา่งง่าย  ดงัแผนภาพ 

 
ที	มา  :  http://members.shaw.ca/r.burak/
Ch07/ch7_kmt_solids_liquids_gases.html

     

ของแขง็ ของเหลว กา๊ซ                                     

 เส้นสีแดงคืออุณหภูมิหอ้ง 
(25 oC ) 

ของแขง็ ของเหลว กา๊ซ 

จุดเดือด 

จุดเดือด 

จุดเดือด 

จุดหลอมเหลวของกา๊ซ 

จุดหลอมเหลวของเหลว 

จุดหลอมเหลวของแขง็ 

ที	มา : ณิภาภรณ์  ไชยชนะ. 2556 : เขียนภาพ 

จุดเดือด   คือ อณุหภูมิขณะที-ของเหลวเปลี-ยนสถานะเป็นก๊าซ  ซึ-งของเหลวมีความดันเท่ากบัความดันบรรยากาศ 

จุดหลอมเหลว  คือ อุณหภูมิขณะที-ของแข็งเปลี-ยนสถานะเป็นของเหลวที-ความดัน  1  บรรยากาศ 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที	 12   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                                            เรื	อง  สถานะของสาร 

     ใบกจิกรรมที-  1.4 
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สาร 
จุดหลอมเหลว 

(oC) 
จุดเดือด  
(oC) 

 

สถานะ 

 

เพราะเหตุใด 

กาํมะถนั 113 445   

โซเดียม 98 892   

ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด ์

-11 105.2   

กา๊ซคลอรีน -101 -35   

ปรอท -39 357   

จงพิจารณาจุดหลอมเหลว  จุดเดือด  ที	อุณหภูมิปกติ  ( 25 oC ) ของสารบางชนิดแลว้
ตอบคาํถามลงไปในช่องวา่งต่อไปนี$  

  คาํชี0แจง 

ใหน้กัเรียนเติมเครื	องหมาย  √  หนา้ขอ้ความที	ถูกตอ้ง  และเติมเครื	องหมาย  ×  
หนา้ขอ้ความที	ไมถู่กตอ้ง 

  คาํชี0แจง 

1.  อนุภาคของกา๊ซเรียงชิดติดกนั  มีการฝุ้ งกระจายไปทั	วภาชนะ ……….. 

2.  ของแขง็มีแรงยดึเหนี	ยวระหวา่งอนุภาคมาก  อนุภาคจึงไมเ่คลื	อนที	แต่เกิดการสั	นได ้……….. 

3.  ของเหลวอนุภาคห่างกนัมากกวา่ของแขง็  อนุภาคอยูก่นัอยา่งหลวม ๆ เคลื	อนที	ไดง่้ายจึงมี
รูปร่างไมแ่น่นอน ……….. 

4.  ดิน  หิน  แกว้  นํ$าอดัลม  โซดา  จดัเป็นสารที	อยูใ่นสถานะของแขง็ทั$งหมด ……….. 

5.  อนุภาคของกา๊ซอยูห่่างกนั  มีแรงยดึเหนี	ยวระหวา่งอนุภาคนอ้ยมาก  จึงทาํให้อนุภาคเคลื	อนที	
ไดอ้ยา่งอิสระ  จึงมีรูปร่างไม่แน่นอน ……….. 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

1.  ความสัมพนัธ์ใด  ผิด  เกี�ยวกบัสมบติัของสาร  

 ก.  สมบติัทางเคมี – การกดักร่อน 

 ข.  สมบติัทางกายภาพ – การละลาย 

 ค.  สมบติัทางเคมี –การเปลี�ยนสถานะ 

 ง.  สมบติัทางกายภาพ – การนาํไฟฟ้า 

2.  สารที�มีรูปร่าง และปริมาตร  ไม่คงที-  คือกลุ่มสารใด 

 ก.  เกลือ  นํ-าตาล 

 ข.  ไอนํ-า   อากาศ 

 ค.  ไอนํ-า  ถ่านไม ้

 ง.  นํ-าหวาน  นํ-าฝน 

3.  การใชเ้ครื�องมือตรวจวดัค่าใด  ไม่ใ ช่  สมบติัทางกายภาพ 

 ก.  การเผาไหม ้

 ข.  การนาํไฟฟ้า 

 ค.  ความยดืหยุน่ 

 ง.  ความเป็นกรด 

4.  สารในขอ้ใดมีสถานะเหมือนกนั 

 ก.  ทองแดง ปรอท เหล็ก 

 ข.  นํ-าปลา  เยลลี   ทองแดง 

 ค.  นํ-าตาลทราย  เมทานอล  นํ-าหอม 

 ง.  กา๊ซหุงตม้  ไอนํ-า  อากาศบนยอดดอย 

 

 

              

 

 

         

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที� 11-12   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                            เรื�อง  รอบรู้เรื�องสาร 

แบบทดสอบหลงัชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1 

ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบที�ถูกที�สุด  แลว้ทาํเครื�องหมาย  ×  ลงในกระดาษคาํตอบ    คาํชี1แจง 

35 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

5.  ขอ้ใดคือสมบติัทางเคมีของสาร 

 ก.  นํ-ามีจุดเดือด 100  0C 

 ข.  นํ-าตาลทรายละลายนํ-าได ้

 ค.  มีดเกิดสนิมเพราะทาํจากเหล็ก 

 ง.  เกลือละลายนํ-าได ้สารละลายไมมี่สี 

 6.  เพราะเหตุใดอนุภาคของแขง็จึงไมส่ามารถบีบอดัใหชิ้ดกนัไดอี้ก 

 ก.  อนุภาคอยูห่่างกนัมาก  และเรียงตวัเป็นระเบียบ  มีช่องวา่งระหวา่งอนุภาคมาก  มีแรงยึดเหนี�ยวระหวา่ง
อนุภาคนอ้ย 

 ข.  อนุภาคอยู่ห่างกนัมาก  และเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ  มีช่องว่างระหว่างอนุภาคมาก  มีแรงยึดเหนี�ยว
ระหวา่งอนุภาคนอ้ย 

 ค.  อนุภาคอยูชิ่ดกนัมาก  และเรียงตวัเป็นระเบียบ  มีช่องว่างระหว่างอนุภาคน้อยมาก  มีแรงยึดเหนี�ยว
ระหวา่งอนุภาคสูงมาก 

 ง.  อนุภาคอยูชิ่ดกนัมาก  และเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ  มีช่องวา่งระหวา่งอนุภาคน้อยมาก  มีแรงยึดเหนี�ยว
ระหวา่งอนุภาคสูงมาก 

7.  สารที�มีสถานะเป็นของแข็งที�อุณหภูมิปกติแสดงวา่ 

 ก.  จุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ�ากวา่อุณหภูมิปกติ 

 ข.  จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกวา่อุณหภูมิปกติ 

 ค.  จุดเดือดสูงกวา่อุณหภูมิปกติแต่จุดหลอมเหลวตํ�ากวา่อุณหภูมิปกติ 

 ง.  จุดเดือดสูงกวา่อุณหภูมิปกติแต่จุดหลอมเหลวเทา่กบัอุณหภูมิปกติ 

8.  สารเมื�อเปลี�ยนสถานะแลว้  สมบติัของสารมีการเปลี�ยนแปลงหรือไม ่ อยา่งไร 

 ก.  เปลี�ยน  เกิดเป็นสารใหม่ 

 ข.  ไมเ่ปลี�ยน  สารนั-นยงัคงเป็นสารเดิมอยู ่

 ค.  เปลี�ยน  ทาํใหล้ะลายในตวัทาํละลายไดม้ากขึ-น 

 ง.  อาจเปลี�ยนหรือไมเ่ปลี�ยน  ขึ-นอยูก่บัอุณหภูมิในช่วงที�เปลี�ยนสถานะ 

9.  ขอ้ใดเป็นการเปลี�ยนแปลงทางเคมี 

 ก.  การทอดไขด่าว 

 ข.  เมฆกลายเป็นฝน 

 ค.  นํ-าแขง็ในแกว้ละลาย 

 ง.  นํ-าตาลทรายละลายนํ-า  
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10.  จากแผนภาพ  ก , ข , ค , ง  คืออะไร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ก.  นํ-าแขง็ นํ-าเดือด นํ-า  ไอนํ- า 

 ข.  ไอนํ-า  นํ-าแขง็  นํ-า  นํ-าเดือด 

 ค.  นํ-า  นํ-าแขง็  นํ- าเดือด  ไอนํ-า 

 ง.  นํ-าแขง็  นํ-า  นํ-าเดือด  ไอนํ-า 
   
 

 

     

   ง 

ก ข ค 
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 ภาคผนวก 
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ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

ระดับคุณภาพ คะแนน 

ดีมาก 9-10 

ด ี 7-8 

พอใช้ 5-6 

ปรับปรุง 0-4 

เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมนิ ก่อนเรียน หลงัเรียน ระดบัคุณภาพ ก้าวหน้า 

คะแนนเตม็     

คะแนนที-ได้     

 

 

              
       ชื�อ………………………………….……สกุล………………………….…………………เลขที�………หอ้ง……… 

กระดาษคาํตอบ  เรื-อง  รอบรู้เรื-องสาร 

แบบทดสอบก่อนชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ประกอบแผนการจดัการเรียนที� 11-12   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                       เรื�อง  รอบรู้เรื�องสาร 

เฉลยแบบทดสอบชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1 

ข้อ ตอบ 

1 ค 

2 ข 

3 ก 

4 ง 

5 ค 

6 ค 

7 ข 

8 ข 

9 ก 

10 ง 
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ข้อ ตอบ 

1 ค 

2 ค 

3 ข 

4 ข 

5 ง 

6 ก 

7 ค 

8 ข 

9 ก 

10 ง 

แบบทดสอบก่อนชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1 แบบทดสอบหลงัชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1 
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ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที� 11   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                        เรื�อง  การเปลี�ยนแปลงสมบติัของสาร 

แนวเฉลยใบกจิกรรมที-  1.1 
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นํ1าแขง็   ผลการสังเกต 

ก่อนบดให้ละเอยีด นํ-าแขง็มีขนาดกอ้นใหญ่  และมีสถานะเป็นของแขง็ 

หลงับดให้ละเอียด  ตั1งทิ1งไว้  5  นาท ี นํ-าแขง็มีขนาดเล็กลงเรื�อย ๆ จนกลายเป็นนํ-าที�มี

สถานะเป็นของเหลว 

ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที-  1 

ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการสังเกตลกัษณะของนํ-าแขง็ก่อนและหลงับดใหล้ะเอียดแลว้ตั-งทิ-งไว ้ 5  นาที ลงใน
ตารางบนัทึกผลการทดลองดา้นล่างนี-  

 1.  นํ-าแขง็เมื�อนาํมาบดใหล้ะเอียดมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งไร…….นํ-าแขง็จากกอ้นใหญ่กลายเป็นนํ-าแขง็กอ้น
เล็กลง…….มีสารชนิดใหมเ่กิดขึ-นหรือไม่……..ไมมี่สารใหมเ่กิดขึ-นยงัคงเป็นนํ-าเหมือนเดิม…….. 

2.  เมื�อตั-งนํ-าแขง็บดละเอียดทิ-งไว ้ 5  นาที  นํ-าแขง็มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งไร 

……...นํ-าแขง็มีการเปลี�ยนแปลง  คือ  จากนํ-าที�มีสถานะเป็นของแขง็เปลี�ยนเป็นนํ-าที�มีสถานะของเหลว…….. 
มีสารชนิดใหม่เกิดขึ-นหรือไม…่….ไมมี่สารใหมเ่กิดขึ-นยงัคงเป็นนํ-าเหมือนเดิม…….. 

   คาํถามท้ายการทดลองตอนที-  1  
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 1.   เมื�อผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรตและสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์เข้าด้วยกนั  เกิดการ
เปลี�ยนแปลงหรือไม ่  อยา่งไร 

       …….เกิดการเปลี�ยนแปลง  เกิดตะกอนสีเหลือง……. 

 2.   การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ-นเมื�อเทสารละลายเลด  (II)  ไนเตรตและสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์
ผสมเขา้ดว้ยกนั  จดัเป็นการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี�ยนแปลงทางเคมี เพราะเหตุใด 

      …….เป็นการเปลี�ยนแปลงทางเคมี เพราะมีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ-นแสดงวา่มีสารชนิดใหมเ่กิดขึ-น……. 

 

 เมื�อทุบนํ-าแขง็ใหเ้ป็นกอ้นเล็กแลว้ตั-งทิ-งไว ้ นํ-าแขง็เปลี�ยนสถานะจากของแขง็เป็นของเหลว  และ
ไมมี่สารใหมเ่กิดขึ-น  ซึ� งเป็นลกัษณะของการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพของสาร   

อภิปรายผลการทดลอง  ตอนที-  1 

 

 จากผลการทดลองสรุปไดว้า่  การเปลี�ยนแปลงของนํ-าแขง็บด  เป็นการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ
ของสาร   

สรุปผลการทดลองตอนที-  1 

ชนิดของสาร   ผลการสังเกต 

1.  สารละลายเลด (II) ไนเตรต ของเหลวใสไมมี่สี 

2.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์ ของเหลวใสไมมี่สี 

3.  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์

     + สารละลายเลด (II)  ไนเตรต 

เกิดตะกอนสีเหลืองไมล่ะลายนํ-า  

ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที-  2 

   คาํถามท้ายการทดลองตอนที-  2  
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 เมื�อนาํสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ และสารละลายเลด (II) ไนเตรต  ซึ� งสารทั-งสองเป็น
ของเหลวใสไม่มีสีเมื�อนาํมาผสมกนัพบวา่  มีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ-น  การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ-นแสดงวา่  
มีสารชนิดใหมเ่กิดขึ-น  ซึ� งเป็นการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวกบัองคป์ระกอบทางเคมีของสาร 

อภิปรายผลการทดลองตอนที-  2 

 

  จากผลการทดลองสรุปได้ว่า  การเปลี�ยนแปลงของสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ และ
สารละลายเลด (II) ไนเตรต  เป็นการเปลี�ยนแปลงทางเคมีของสาร   

สรุปผลการทดลองตอนที-  2 
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ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที� 11   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                                                  เรื�อง  สมบติัของสาร 

แนวเฉลยใบกจิกรรมที-  1.2 

 ข้อ การกระทาํหรือการเปลี-ยนแปลง  
 เป็นการเปลี-ยนแปลงทาง 

กายภาพ เคม ี 

1. การจุดไมขี้ดไฟ     

2. เหล็กหลอม      

3. ทุบหรือบดหินปูนใหเ้ป็นชิ-นเล็กๆ   

4. ใหค้วามร้อนแก่หินปูนใหแ้ลว้เกิดกา๊ซ คาร์บอนไดออกไซด์
และมีผงสีขาวของปูนขาว เกิดขึ-น 

  

5. นมบูดและมีรสเปรี- ยว   

6. ผา้เช็ดหนา้เปียกที�ผึ�งตากใหแ้หง้   

7. ผลไมสุ้ก   

8. อดัอากาศลงในถงัเหล็ก   

9. นํ-าเดือด   

10. เผาไหมน้ํ-ามนัเชื-อเพลิง   
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จงระบุการเปลี�ยนแปลงของสาร  โดยทาํเครื�องหมาย               ลงในตารางที�สาร
นั-นเป็นการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ  หรือการเปลี�ยนแปลงทางเคมี     คาํชี1แจง 
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ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที� 12   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                               เรื�อง  สถานะกบัการจดัเรียงอนุภาคของสาร   

แนวเฉลยใบกจิกรรมที-  1.3 

ลกัษณะการเป่าลม การเปลี-ยนแปลงของเม็ดโฟม 

เป่าลมอยา่งชา้ ๆ เบา ๆ เมด็โฟมสั�นอยูก่บัที�  และอยูชิ่ดติดกนั 
 

เป่าลมแรงมากขึ-น 
เมด็โฟมสั�น  และเคลื�อนที�แยกห่างจากกนัไปทั�วกน้ภาชนะ  
ปริมาตรเพิ�มขึ-นเล็กนอ้ย 

 

เป่าลมแรงที�สุด 
เมด็โฟมสั�น  และฟุ้งกระจายแยกออกจากกนัอยา่งรวดเร็วทั�ว
ขวดพลาสติก 

ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที- 1 
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ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการเปลี�ยนแปลงของเมด็โฟมตามลกัษณะการเป่าลม  ลงในตารางบนัทึกผลการทดลอง
ดา้นล่างนี-  

 

1.  เมด็โฟมที�บรรจุอยูใ่นขวดพลาสติกเปรียบเสมือน…….อนุภาคของสาร……. 

2. การเป่าลมอยา่งชา้ ๆ เบา ๆ  ไปยงัเมด็โฟมเป็นแบบจาํลองที�แทนการจดัเรียงอนุภาคของสารในสถานะ 

…….ของแขง็…….ซึ�งมีลกัษณะดงันี-…….เมด็โฟมสั�น  แต่อยูก่บัที�และอยูชิ่ดติดกนั…….  

3.  การเป่าลมแรงขึ-นจนเม็ดโฟมสั�นเป็นแบบจาํลองที�แทนการจดัเรียงอนุภาคของสารในสถานะ…….
ของเหลว…….ซึ� งมีลักษณะดังนี-…….เม็ดโฟมเคลื�อนที�แยกห่างจากกันไปทั�วก้นภาชนะ  ปริมาตร  
เพิ�มขึ-นเล็กนอ้ย……..  

 4.  การเป่าลมแรงที�สุดไปยงัเม็ดโฟมเป็นแบบจาํลองที�แทนการจดัเรียงอนุภาคของสารในสถานะ…….
ก๊าซ……. ซึ� งมีลักษณะดังนี-…….เม็ดโฟมสั�น  และฟุ้งกระจายแยกออกจากกันอย่างรวดเร็วทั�วขวด
พลาสติก……..  

   คาํถามท้ายการทดลองที-  1 
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อภิปรายผลการทดลองตอนที-  1 

ลกัษณะการเกาะกลุ่ม การรวมตัว  การเคลื-อนที-และการเปลี-ยนแปลงรูปร่าง 

โอบไหล่กนั รวมตวักนัหนาแน่น  การเคลื�อนที�และการเปลี�ยน
รูปร่างทาํไดย้ากที�สุด 

จบัมือกนั รวมตวักนัหนาแน่นนอ้ยลง  การเคลื�อนที�และการ
เปลี�ยนรูปร่างทาํไดง่้ายขึ-น 

ไมจ่บัมือกนั รวมตวักนัหนาแน่นนอ้ยที�สุด  การเคลื�อนที�และการ
เปลี�ยนรูปร่างทาํไดง่้ายที�สุด 

ตารางบันทกึผลการทดลองตอนที- 2 

ใหน้กัเรียนบนัทึกผลการรวมตวั  การเคลื�อนที�และการเปลี�ยนแปลงรูปร่างที�เกิดจากการทาํกิจกรรม ลงใน
ตารางบนัทึกผลการทดลองดา้นล่างนี-  

สรุปผลการทดลองตอนที-  1 

  

เมื�อเป่าลมไปยงัเม็ดโฟมอยา่งช้า ๆ และเบา ๆ ไปยงัเม็ดโฟม  พบวา่เม็ดโฟมสั�นอยูก่บัที�และอยู่
ชิดติดกนั  ซึ� งเทียบไดก้บัการจดัเรียงตวัของอนุภาคของสารในสถานะของแขง็  ที�ทุกอนุภาคมีการสั�น 
สะเทือนตลอดเวลา  แต่ยงัอยูใ่นตาํแหน่งเดิมและอนุภาคอยูชิ่ดติดกนั  เนื�องจากมีแรงยึดเหนี�ยวระหวา่ง
อนุภาคมาก  ทาํให้ของแข็งคงรูปอยูไ่ด ้ การเป่าลมแรงขึ-นพบวา่  เม็ดโฟมสั�น  และเคลื�อนที�แยกห่างจาก
กนัไปทั�วก้นภาชนะ  ปริมาตรเพิ�มขึ-นเล็กน้อยเทียบได้กบัการจัดเรียงตวัของอนุภาคสารในสถานะ
ของเหลว  ที�ทุกอนุภาคมีการสั�นอนุภาคอยู่ห่างกนัเล็กน้อย  มีการเคลื�อนตวัและกระจายตวัอยู่ทั�วก้น
ภาชนะจึงมีปริมาตรเพิ�มขึ-น  ทาํให้ความหนาแน่นและแรงยึดเหนี�ยวระหว่างอนุภาคน้อยกวา่ของแข็ง  
ส่วนการเป่าลมแรงที�สุดพบวา่  เมด็โฟมสั�น  และฟุ้งกระจายแยกออกจากกนัอยา่งรวดเร็วทั�วขวดพลาสติก  
เทียบไดก้บัการจดัเรียงตวัของอนุภาคสารในสถานะก๊าซ  ที�ทุกอนุภาคมีการเคลื�อนที�อยูต่ลอดเวลาอยา่ง
รวดเร็ว  ฟุ้งกระจายเตม็ภาชนะ  ทาํใหค้วามหนาแน่นและแรงยึดเหนี�ยวระหวา่งอนุภาคนอ้ยกวา่ของเหลว  
และของแขง็ 

  

 จากผลการทดลองสรุปได้ว่า  ความแรงหรือลักษณะของลมที�เป่าทาํให้การเคลื�อนที�ของเม็ด        
โฟมแตกต่างกนั  ซึ� งนาํมาใช้แทนการจดัเรียงตวัของอนุภาคของสารแต่ละสถานะได้ดงันี-   การเป่าลม
อยา่งชา้ ๆ และเบา ๆ เป็นลกัษณะของแบบจาํลองอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง   การเป่าลมแรงขึ-น
เป็นแบบจําลองที�แทนการจัดเรียงอนุภาคสารในสถานะของเหลว  และการเป่าลมแรงที�สุดเป็น
แบบจาํลองที�แทนอนุภาคของสารในสถานะกา๊ซ   
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 1. การเกาะกลุ่มกนัแบบใดเป็นการรวมตวักนัของอนุภาคอยา่งหนาแน่นที�สุด……..การโอบไหล่…….. 

เปรียบไดก้บัแบบจาํลองอนุภาคของ……..ของแข็ง…….การเคลื�อนที�และการเปลี�ยนรูปร่างทาํไดง่้ายหรือ
ยากกวา่การเกาะกลุ่มแบบอื�น…….ทาํไดย้ากกวา่……. 

2.   การเกาะกลุ่มกนัแบบจบัมือกนั  มีแรงยดึเหนี�ยวมากหรือนอ้ยกวา่แบบโอบไหล่…….นอ้ยกวา่……. 

เปรียบไดก้บัแบบจาํลองอนุภาคของ…….ของเหลว…...การเคลื�อนที�และการเปลี�ยนรูปร่างทาํไดง่้ายหรือ 

ยากกวา่การเกาะกลุ่มโดยการโอบไหล่……..ทาํไดง่้ายกวา่……. 

3.  การเกาะกลุ่มกนัแบบใดที�ต่างคนต่างเคลื�อนที�…….แบบไม่จบัมือ……..เปรียบได้กบัแบบจาํลอง
อนุภาคของ…….ของแข็ง…….แรงยึดเหนี�ยวมากหรือนอ้ย…….นอ้ยที�สุด…….เปลี�ยนรูปร่างไดย้ากหรือ
ง่าย…….ง่ายที�สุด……. 

   คาํถามท้ายการทดลองตอนที-  2 

 

  การเกาะกลุ่มแต่ละแบบ  ทาํให้การเคลื�อนที�และการเปลี�ยนรูปร่างไดต่้างกนั  การเกาะกลุ่มแบบ
โอบไหล่  เปรียบไดก้บัอนุภาคของของแข็ง  ซึ� งรวมตวักนัอยา่งหนาแน่น  เคลื�อนที�และเปลี�ยนรูปร่างได้
ยากกวา่การเกาะกลุ่มแบบอื�น  การเกาะกลุ่มแบบจบัมือ  เปรียบไดก้บัอนุภาคของของเหลว  รวมตวักนั
หนาแน่นน้อยลง  เคลื�อนที�และเปลี�ยนรูปร่างไดง่้ายกวา่การเกาะกลุ่มแบบโอบไหล่แต่ยากกวา่การเกาะ
กลุ่มแบบปล่อยมือ  ส่วนการเกาะกลุ่มแบบปล่อยมือ  เปรียบไดก้บัอนุภาคของก๊าซ  รวมตวักนัหนาแน่น
นอ้ยที�สุด  เคลื�อนที�และเปลี�ยนรูปร่างไดง่้ายที�สุด  ง่ายกวา่การเกาะกลุ่มแบบอื�น 

อภิปรายผลการทดลองตอนที-  2 

 

 จากการทดลองสรุปผลไดว้า่  สารแต่ละสถานะมีการจดัเรียงตวัของอนุภาคแตกต่างกนัทาํให้  แรง
ยึดเหนี�ยว  ความหนาแน่น  การเคลื�อนที�  และการเปลี�ยนรูปร่างแตกต่างกนั  สารในสถานะของแข็งการ
จดัเรียงตวัชิดกนั  ความหนาแน่น  และแรงยดึเหนี�ยวมากที�สุด  เคลื�อนที�ไดน้อ้ยหรือไม่เคลื�อนที�จึงเกิดการ
สั�น  และเปลี�ยนแปลงรูปร่างไดย้ากมากหรือไม่เปลี�ยนแปลงจึงมีรูปร่างคงที�  สารในสถานะของเหลว 
ความหนาแน่นและแรงยดึเหนี�ยวระหวา่งอนุภาคนอ้ยลงแต่การเคลื�อนที�และเปลี�ยนแปลงรูปร่างไดง่้ายขึ-น  
สารในสถานะก๊าซมีความหนาแน่นและแรงยึดเหนี�ยวน้อยที�สุดเคลื�อนที�และเปลี�ยนแปลงรูปร่างไดง่้าย
ที�สุด 

สรุปผลการทดลองตอนที-  2 



ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 1  (ว21101)  บูรณาการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และกลวธีิการสอน  หน่วยการเรียนรู้สารในชีวติประจําวัน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที-  1  รอบรู้เรื-องสาร 

 

 

      

 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที� 12   

หน่วยการเรียนรู้   สารในชีวิตประจาํวนั                                                                                             เรื�อง  สถานะของสาร 

แนวเฉลยใบกจิกรรมที-  1.4 

 

สาร 
 

จุดหลอมเหลว 
(oC) 

 

จุดเดือด  (oC) 
 

สถานะ 
 

เพราะเหตุใด 

กาํมะถนั 113 445 ของแขง็ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกวา่ 

อุณหภูมิปกติ  ( 25 oC )  

โซเดียม 98 892 ของแขง็ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกวา่ 

อุณหภูมิปกติ  ( 25 oC )  

ไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด ์

-11 105.2 ของเหลว จุดเดือดสูงกวา่อุณหภูมิปกติ  แต่จุด
หลอมเหลวตํ�ากวา่อุณหภูมิปกติ  

กา๊ซคลอรีน -101 -35 กา๊ซ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ�ากวา่ 

อุณหภูมิปกติ  ( 25 oC )  

ปรอท -39 357 ของเหลว จุดเดือดสูงกวา่อุณหภูมิปกติ  แต่จุด
หลอมเหลวตํ�ากวา่อุณหภูมิปกติ  

48 

  คาํชี1แจง 

1.  อนุภาคของกา๊ซเรียงชิดติดกนั  มีการฝุ้ งกระจายไปทั�วภาชนะ 

ใหน้กัเรียนเติมเครื�องหมาย  √  หนา้ขอ้ความที�ถูกตอ้ง  และเติมเครื�องหมาย  ×  หนา้ขอ้ความที�
ไม่ถูกตอ้ง 

   ×   

2.  ของแขง็มีแรงยดึเหนี�ยวระหวา่งอนุภาคมาก  อนุภาคจึงไมเ่คลื�อนที�แต่เกิดการสั�นได ้   √ 

3.  ของเหลวอนุภาคห่างกนัมากกวา่ของแขง็  อนุภาคอยูก่นัอยา่งหลวม ๆ เคลื�อนที�ไดง่้ายจึงมี
รูปร่างไมแ่น่นอน      √ 

4.  ดิน  หิน  แกว้  นํ-าอดัลม  โซดา  จดัเป็นสารที�อยูใ่นสถานะของแขง็ทั-งหมด 

5.  อนุภาคของก๊าซอยูห่่างกนั  มีแรงยดึเหนี�ยวระหวา่งอนุภาคนอ้ยมาก  จึงทาํใหอ้นุภาคเคลื�อนที�ได้
อยา่งอิสระ  จึงมีรูปร่างไม่แน่นอน    √ 

จงพิจารณาจุดหลอมเหลว  จุดเดือด  ที�อุณหภูมิปกติ  ( 25 oC ) ของสารบางชนิดแลว้
ตอบคาํถามลงไปในช่องวา่งต่อไปนี-  

  คาํชี1แจง 

   ×   
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