ก

คำนำ

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมุ่ ง พั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ เด็ ก และเยาวชนไทยทุ ก คน
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรม
ด้ วยการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ งอย่ า งหลากหลายช่ วยให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาวิ ธีคิ ด ทั้ ง ความคิ ด เป็ น เหตุ เป็ น ผล
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสาคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้ได้อย่าสร้างสรรค์ มีความสุข และมีคุณธรรม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยายสาหรับครู เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 11 ชุดกิจกรรม ซึ่งชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง สสารและสาร เป็นหน่วยย่อยของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร
รอบตัว โดยเนื้อหาแต่ละชุดกิจกรรมเรียงลาดับความสาคัญของเนื้อหาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระ
การเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้จัดทาขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนชี้แนะแนวทางในการจัดทา
ชุดกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว จะเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
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คำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีทั้งหมด 11 ชุดกิจกรรม ดังนี้
1.1 ชุดที่ 1 สสารและสาร
1.2 ชุดที่ 2 สถานะของสาร
1.3 ชุดที่ 3 อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ
1.4 ชุดที่ 4 ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
1.5 ชุดที่ 5 พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสาร
1.6 ชุดที่ 6 การดูดพลังงานความร้อนและการคายพลังงานความร้อน
1.7 ชุดที่ 7 การพาความร้อน
1.8 ชุดที่ 8 การนาความร้อน
1.9 ชุดที่ 9 การแผ่รังสี
1.10 ชุดที่ 10 การจาแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
1.11 ชุดที่ 11 การจาแนกสารโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง สสารและสาร ใช้ประกอบ การสอนควบคู่กับ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สสารและสาร ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง
ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
2.1 คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.2 ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 บทบาทครู
2.4 บทบาทนักเรียน
2.5 ผังมโนทัศน์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.6 ผังมโนทัศน์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารรอบตัว
2.7 ผังมโนทัศน์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 สสารและสาร
2.8 ตัวชี้วัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 สสารและสาร
2.9 บัตรคาสั่ง

2
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

แบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
บัตรเนื้อหาที่ 1 สสารและสาร
บัตรเนื้อหาที่ 2 สมบัติของสาร
บัตรกิจกรรมที่ 1 สสารและสาร
บัตรกิจกรรมที่ 2 สมบัติของสาร
แบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ
บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1 สสารและสาร
บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2 สมบัติของสาร
แบบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม
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ขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 สสารและสาร
อ่านคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
อ่านบัตรคาสั่งให้เข้าใจอย่างละเอียด
ศึกษาความรู้ในบัตรเนื้อหาให้เข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบ
ปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรม
ตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
ไม่ผ่าน

ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ผ่าน

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 สถานะของสาร

4

บทบำทของครู

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 สสารและสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อผู้เรียนทุกคน ครูผู้สอนควรปฏิบัติก่อนนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ดังต่อนี้
1. ศึกษาคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และรายละเอียดส่วนประกอบ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เข้าใจก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และรายละเอียดของแผน
การจัดการเรียนรู้ สาระสาคัญ เนื้อหา วิธีการและขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พร้อมทั้งการวัดผลประเมินผลให้เข้าใจก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ชี้แจงบทบาทของนักเรียน และขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้นักเรียน
เข้าใจอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมและครบตามจานวนนักเรียนในแต่
ละกลุ่ม โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
คละกัน จานวนเท่า ๆ กัน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียน
มากที่สุด
5. ขณะที่นักเรียนทากิจกรรมครูต้องคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่
เข้าใจในเนื้อหาหรือมีปัญหาขณะดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งกระตุน้ ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
6. สรุปผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะหลังการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่และครั้ง เพื่อนาไปปรับปรุงในการใช้งานครั้งต่อไป
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บทบำทของนักเรียน

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 สสารและสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ต่อผู้เรียนทุกคน ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เข้าใจอย่างละเอียด และปฏิบตั ิตามขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน
3. แต่ละกลุ่มศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาให้ละเอียดรอบคอบจากบัตรเนื้อหาพร้อม
ทั้งปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในบัตรกิจกรรมอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจ และเต็ม
ความสามารถที่มีของแต่ละคน และควรให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
4. ขณะปฏิบัติกิจกรรม ไม่ควรดูแนวคาตอบหรือเฉลยเป็นอันขาด เพราะจะทาให้นักเรียนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง
5. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเองว่าสามารถบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
หรือไม่
6. ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความระมัดระวัง เก็บบัตรและสื่อการสอนทุกอย่าง
ให้เรียบร้อย ไม่ทาให้เกิดความชารุดหรือเสียดาย พร้อมทั้งนาส่งคืนครูผู้สอน
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ผังมโนทัศน์มำตรฐำนกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สาระที่ 3
สารและสมบัติของ
สาร

สาระที่ 5
พลังงาน

มาตรฐาน ว 3.1

ตัวชี้วัดข้อที่ 1

ตัวชี้วัดข้อที่ 1

ตัวชี้วัดข้อที่ 2

ตัวชี้วัดข้อที่ 2

มาตรฐาน ว 5.1

ตัวชี้วัดข้อที่ 3

ตัวชี้วัดข้อที่ 4
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ผังมโนทัศน์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 เรื่อง สำรรอบตัว
ชุดที่ 1
สสารและสาร
( 2 ชั่วโมง )

ชุดที่ 11
การจาแนกสารโดยใช้ขนาด
อนุภาคเป็นเกณฑ์
( 2 ชั่วโมง )
ชุดที่ 10
การจาแนกสารโดยใช้เนื้อ
สารเป็นเกณฑ์
( 2 ชั่วโมง )

ชุดที่ 2
สถานะของสาร
( 1 ชั่วโมง )

สารรอบตัว
( 19 ชั่วโมง )

ชุดที่ 9
การแผ่รังสี
( 2 ชั่วโมง )

ชุดที่ 3
อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ
( 1 ชั่วโมง )
ชุดที่ 4
ผลของความร้อนที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสาร
( 2 ชั่วโมง )
ชุดที่ 5
พลังงานกับการเปลี่ยน
สถานะของสาร
( 2 ชั่วโมง )

ชุดที่ 8
การนาความร้อน
( 2 ชั่วโมง )
ชุดที่ 7
การพาความร้อน
( 2 ชั่วโมง )

ชุดที่ 6
การดูดกลืนความร้อนและคาย
ความร้อนของวัตถุ
( 1 ชั่วโมง )
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ผังมโนทัศน์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ชุดที่ 1 สสำรและสำร

ชุดที่ 1
สสารและสาร
( 2 ชั่วโมง )

สาระที่ 3
สารและสมบัติของ
สาร
มาตรฐาน ว 3.1
เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดข้อที่ 1
อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร
โดยใช้แบบจาลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร
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ตัวชี้วัดชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ชุดที่ 1 สสำรและสำร

ตัวชี้วัด

อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจาลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสสารและสารได้
2. นักเรียนอธิบายสมบัติทางกายภาพของสารได้
3. นักเรียนอธิบายสมบัติทางเคมีของสารได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. นักเรียนมีทักษะการสังเกต
2. นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. นักเรียนเป็นผู้มีวินัย
2. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
3. นักเรียนเป็นผู้มุ่งมั่นในการทางาน
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สำระสำคัญ
สิ่งต่าง ๆ มากมายที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งเหล่านี้ล้วน
มีน้าหนัก มีตัวตน ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า สสาร (matter) สสารเป็นคา
ที่มีความหมายครอบคลุมสารทุกชนิด รวมทั้งวัสดุต่าง ๆ ที่อาจมีสารเป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว
แต่สสารบางอย่างมีสารเป็นองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งชนิด ดังนั้นสสารที่ทราบสมบัติแน่นอน เรียกว่า
สาร (substance) ซึ่งสมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดที่สามารถบ่งบอกได้ว่า
สารแต่ละชนิดคืออะไร นักวิทยาศาสตร์ได้จาแนกสมบัติของสารออกเป็น 2 ประเภท คือ สมบัติทาง
กายภาพ และสมบัติทางเคมี
เมื่อมีการกระทาใด ๆ ที่ทาให้สมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนไปแต่สมบัติทางเคมีไม่เปลี่ยน
เราเรียกการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ทา
ให้เกิดสารใหม่ขึ้น โดยสารใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีแตกต่างจากสารเดิม เราเรียก
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
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บัตรคำสั่ง

1. ให้สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มคัดเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
2. ประธานกลุ่มรับซองบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และแบบบันทึกคะแนน
กลุ่มที่ครูผู้สอน
2.1 ประธานกลุ่มชี้แจงบทบาทหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่มฟังดังนี้
- ประธานกลุ่ม มีหน้าที่ ดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเป็นผู้นากระตุ้นให้สมาชิกร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- เลขานุการกลุ่ม มีหน้าที่ รวบรวมคะแนนและจดบันทึกคะแนนจาการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ลงในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม
- สมาชิก มีหน้าที่ ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดในชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นในการทากิจกรรมกลุ่ม
3. นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
4. ประธานกลุ่มแจกบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
โดยสมาชิกทุกคนร่วมกันศึกษาบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา และกิจกรรม พร้อมทั้งอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมลงใน
แบบบันทึกคะแนนกลุ่ม
5. นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม สมาชิกทุกคนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ
6. จากนั้นประธานกลุ่มเก็บรวบรวมบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรมใส่ซอง
ให้เรียบร้อย และนาแบบบันทึกคะแนนกลุ่มส่งที่ครูผู้สอน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง สสำรและสำร

คาชี้แจง

1) แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
2) ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ

1. สสาร (Matter) คืออะไร
ก. สมบัติของสารที่ตรวจสอบได้
ข. การเกิดสารใหม่ที่มีสมบัติเปลี่ยนไป
ค. สิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่
และสามารถสัมผัสได้
ง. เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มีองค์ประกอบ
ที่แน่นอน
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สสาร
ก. แสงสว่าง
ข. ก้อนหิน
ค. ดอกไม้
ง. ลมหายใจ
3. ลักษณะเฉพาะของสารซึ่งสามารถบ่งบอก
ชนิดของสารได้ มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สสาร
ข. สมบัติของสาร
ค. สมบัติทางเคมี
ง. สมบัติทางกายภาพ

4. สารในข้อใดต่อไปนี้แสดงสมบัติทางเคมี
ก. สาร A มีสีเขียว
ข. สาร B เกิดสนิมง่าย
ค. สารละลายเจือจาง
ง. สาร C ถูกดึงได้ยาว 10 นิ้ว
5. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ก. เงินเป็นโลหะที่นาไฟฟ้าได้ดี
ข. น้าแข็งจะมีปริมาตรมากกว่าน้า
ค. เกลือจะละลายได้ดีเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ง. การหมักมูลสัตว์และเศษอาหารจะ
ได้แก๊สมีเทน
6. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ก. พี่แก้วคนน้าตาลทรายให้ละลาย
ข. แม่ทอดไก่ในน้ามันจนสุก
ค. พ่อเผาขยะและเศษใบไม้
ง. น้องกิลล์บ่มมะม่วงจนสุก
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7. ข้อใดเป็นการจาแนกสารโดยใช้
สมบัติทางกายภาพ
ก. สี กลิ่น รส
ข. การนาไฟฟ้า
ค. ความหนาแน่น
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมบัติทางเคมีของสาร
ก. จุดเดือด จุดหลอมเหลว
ข. การละลาย การเปลี่ยนสี
ค. การเกิดสนิม การเผาไหม้
ง. ลักษณะของเนื้อสาร สถานะ
9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็น สมบัติ
ทางกายภาพของสาร
ก. โฟมลอยน้าได้
ข. แอลกอฮอล์ระเหยได้เร็วกว่าน้า
ค. ออกซิเจนมีจุดเดือดสูงกว่าไฮโดรเจน
ง. เอนไซม์ในมะละกอย่อยเนื้อให้นิ่มได้
10.นักวิทยาศาสตร์จาแนกสมบัติ
ของสารออกเป็นกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
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บัตรเนื้อหำที่ 1
สสำรและสำร

ควำมหมำยของสสำรและสำร
สสาร (Matter) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีตัวตน มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้
โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่ยังไม่ทราบสมบัติที่แน่นอน อาจเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เช่น พืช มนุษย์ สัตว์ ดิน น้า อากาศ โต๊ะ รองเท้า กระเป๋า ดินสอ นาฬิกา เสื้อ หมวก เป็นต้น

สสำร

ภาพที่ 1-1 ตัวอย่างสสารในชีวิตประจาวัน
ที่มา : www.mycutegraphics.com/graphics/classroom-job-images.html
สืบค้นข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
สาร (Substance) หมายถึง สสารที่ทราบสมบัติแน่นอน ดังนั้น สารแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัวแตกต่างกัน สารบางอย่างอาจมีองค์ประกอบพียงชนิดเดียว เช่น เงิน ทอง เหล็ก แต่สาร
บางอย่างอาจมีองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด เช่น อากาศ น้าอัดลม น้าเกลือ เป็นต้น

15
ชนิดของสสำรและสำรที่เป็นองค์ประกอบ
สสารเป็นคาที่มีความหมายครอบคลุมสารทุกชนิด รวมทั้งวัสดุต่าง ๆ ที่อาจมีสารเป็น
องค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด ดังตาราง
ตารางที่ 1-1 ชนิดของสสารและสารที่เป็นองค์ประกอบ
ชนิดของสสาร
อากาศ
ตะปู
น้าเกลือ
ทองคา
น้าแป้งดิบ
หินปูน
ทองแดง
พริกเกลือ
น้าสลัด

ชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบ
แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สอาร์กอน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ
เหล็ก
น้า และเกลือ
ทองคา
น้า และแป้งมัน
แคลเซียมคาร์บอเนต
ทองแดง
พริก และเกลือ
น้ามันพืช น้าส้มสายชู เกลือ น้าตาล ไข่

จากตาราง จะเห็นได้ว่า สสาร
บางอย่างอาจมีสารองค์ประกอบเพียง
ชนิดเดียว แต่สสารบางอย่างมีสาร
เป็นองค์ประกอบมากกว่า
1 ชนิด นะจ๊ะ........
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สสารและสารต่างเป็นสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน มีมวล
ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัส
ได้ โดยใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5
...นะจ๊ะ

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า
สสาร และ สาร
มีความแตกต่างกัน

สสารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ระบุสมบัติเฉพาะตัวได้ แต่สาร
เราสามารถระบุสมบัติเฉพาะตัวได้
ซึ่งเราจะได้เรียนเรื่องสมบัติของสาร
ในชุดกิจกรรมต่อไปนั่นเอง

แบบนี้เอง....เข้าใจแล้ว
ขอบใจหนูดีมาก ๆ นะจ๊ะ
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บัตรเนื้อหำที่ 2
สมบัติของสำร

สมบัติของสำร
สมบัติของสาร (Properties of substance) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด
ที่สามารถบ่งบอกว่าสารแต่ละชนิดนั้นคืออะไร ซึ่งสมบัติของสารบางชนิดก็สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา
เปล่า แต่สมบัติบางชนิดก็ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ สมบัติของสารสามารถจาแนกออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
1. สมบัติทางกายภาพ (Physical properties)
เป็นลักษณะที่สังเกตเห็นภายนอกได้ ตรวจสอบได้ด้วยการสังเกต หรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือ
และการทดลองง่าย ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี เช่น สถานะ สี กลิ่น รส การละลาย ลักษณะเนื้อ
สาร ความแข็ง ความหนาแน่น การนาไฟฟ้า ลักษณะผลึก จุดเดือด จุดหลอมเหลว เป็นต้น และเมื่อ
สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไปเราเรียกการเปลี่ยนแปลนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ
2. สมบัติทางเคมี (Chemical properties)
เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของสารสามารถตรวจสอบได้โดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น การติดไฟ การเผาไหม้ การระเบิด ความเป็นกรด – เบส การสลายตัวได้
สารใหม่ การบูดเน่าของเศษอาหาร การรวมตัวกับสารอื่นแล้วได้สารใหม่ สมบัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบทางเคมีของสาร และเมื่อสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะสังเกตได้จาก การเกิดตะกอน การเกิดฟองแก๊ส
และการเปลี่ยนสี
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หนูดีครับ...การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพมีความแตกต่างจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
อย่างไรจ๊ะ

เรามาดูความแตกต่างระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
จากตาราด้านล่างนี้เลยจ๊ะ

ตารางที่ 1-2 ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี
ของสาร
2. พลังงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลง
มีปริมาณน้อย
3. ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
4. ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น
5. ทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ง่าย

1. มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี
ของสาร
2. พลังงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลง
มีปริมาณมาก
3. เกิดปฏิกิริยาเคมี
4. มีสารใหม่เกิดขึ้น
5. กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยาก
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ภาพที่ 1-2 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ที่มา : ww.google.co.th/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=
zZ6qWvLXEcL4vgSgsL_oAw&q=ไอน้าและน้าแข็งละลาย&oq=น้าตาลละลาย
สืบค้นข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

ภาพที่ 1-3 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ที่มา : www.google.co.th/search?q=การเปลี่ยนแปลงทางเคมี+กล้วยสุก+อาหาร
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
สืบค้นข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
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ต้นกล้าและหนูดี...ลองยกตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
มาคนละ 3 อย่าง นะจ๊ะ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ได้แก่
1. การระเหยของน้า
2. การฉีกกระดาษ
3. การบดเมล็ดข้าว

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ได้แก่
1. การสุกของมะม่วง
2. การเกิดสนิมของเหล็ก
3. การเน่าบูดของอาหาร
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บัตรกิจกรรมที่ 1
สสำรและสำร

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามความเข้าใจของนักเรียน
(จานวน 4 ข้อ 20 คะแนน)
1. ให้นักเรียนบอกความหมายของสสาร (5 คะแนน)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2. ให้นักเรียนบอกความหมายของสาร (5 คะแนน)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

พวกเรามาช่วยกันค้นหา
คาตอบกันเลย...นะครับ

ใช่แล้วค่ะ...เพื่อน ๆ
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3. ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย () ลงในข้อความที่จัดเป็นสารให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
ข้อความที่กาหนด
1. ก้อนหิน
2. แสงแดด
3. กระเป๋า
4. นาฬิกา
5. อากาศ

เป็น

ไม่เป็น

4. ให้นักเรียนเติมชนิดของสสารและสารที่เป็นองค์ประกอบให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
ชนิดของสสาร
1. ทองแดง
2. ตะปู
3. หินปูน
4. น้าเกลือ
5. น้าสลัด

ผมเชื่อว่าเพื่อน ๆ
ทุกคนต้องทาได้อย่าง
แน่นอนเลยครับ

ชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบ

ไม่ยากเลย
ใช่ไหมค่ะ...เพื่อน ๆ
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บัตรกิจกรรมที่ 2
สมบัติของสำร

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
(จานวน 4 ข้อ 20 คะแนน)
1. ให้นักเรียนบอกความหมายสมบัติของสาร (2.5 คะแนน)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2. สมบัติของสารสามารถจาแนกออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง (2.5 คะแนน)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ใช่แล้วครับ...ทุกคน

ถ้าเพื่อน ๆ ช่วยกัน
ต้องทาได้อย่างแน่นอน
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3. จงบอกว่าข้อความต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรืทางเคมี (10 คะแนน)
3.1 น้าแข็งละลายเป็นน้า ..............................................................................................
3.2 การย่อยอาหารของมนุษย์ .........................................................................................
3.3 หน้าต่างเกิดสนิม ......................................................................................................
3.4 ข้าวและเศษอาหารเน่าบูด ........................................................................................
3.5 นาเกลือแกงไปละลายน้า .........................................................................................
3.6 มะม่วงบ่มจนสุก ......................................................................................................
3.7 ลูกเหม็นหลอมเหลวในถาดกระเบื้อง ......................................................................
3.8 การไหลของกระแสไฟฟ้า .......................................................................................
3.9 การเผาขยะในโรงเรียน ............................................................................................
3.10 เงินเป็นโลหะที่นาไฟฟ้าได้ดี .................................................................................

4. จงบอกความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
(5 คะแนน)
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
1.
2.
3.
4.
5.

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

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1.
2.
3.
4.
5.

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สสำรและสำร

คาชี้แจง

1) แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
2) ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ

1. สสาร (Matter) คืออะไร
ก. สมบัติของสารที่ตรวจสอบได้
ข. การเกิดสารใหม่ที่มีสมบัติเปลี่ยนไป
ค. สิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่
และสามารถสัมผัสได้
ง. เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มีองค์ประกอบ
ที่แน่นอน
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สสาร
ก. แสงสว่าง
ข. ก้อนหิน
ค. ดอกไม้
ง. ลมหายใจ
3. นักวิทยาศาสตร์จาแนกสมบัติของสาร
ออกเป็นกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท

4. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของสารชนิด
นั้น ๆ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าสารนั้น ๆ
คืออะไร
ก. สสาร
ข. สมบัติของสาร
ค. สมบัติทางเคมี
ง. สมบัติทางกายภาพ
5. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ก. เงินเป็นโลหะที่นาไฟฟ้าได้ดี
ข. น้าแข็งจะมีปริมาตรมากกว่าน้า
ค. เกลือจะละลายได้ดีเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ง. การหมักมูลสัตว์และเศษอาหารจะ
ได้แก๊สมีเทน
6. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ก. พี่แก้วคนน้าตาลทรายให้ละลาย
ข. แม่ทอดไก่ในน้ามันจนสุก
ค. พ่อเผาขยะและเศษใบไม้
ง. น้องกิลล์บ่มมะม่วงจนสุก
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7. สารในข้อใดต่อไปนี้แสดงสมบัติทางเคมี
ก. สาร A มีสีเขียว
ข. สาร B เกิดสนิมง่าย
ค. สารละลายเจือจาง
ง. สาร C ถูกดึงได้ยาว 10 นิ้ว
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมบัติทางเคมีของสาร
ก. จุดเดือด จุดหลอมเหลว
ข. การละลาย การเปลี่ยนสี
ค. การเกิดสนิม การเผาไหม้
ง. ลักษณะของเนื้อสาร สถานะ
9. ข้อใดเป็นการจาแนกสารโดยใช้
สมบัติทางกายภาพ
ก. สี กลิ่น รส
ข. การนาไฟฟ้า
ค. ความหนาแน่น
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
10. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็น สมบัติ
ทางกายภาพของสาร
ก. โฟมลอยน้าได้
ข. แอลกอฮอล์ระเหยได้เร็วกว่าน้า
ค. ออกซิเจนมีจุดเดือดสูงกว่าไฮโดรเจน
ง. เอนไซม์ในมะละกอย่อยเนื้อให้นิ่มได้
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30

กระดำษคำตอบก่อนเรียน

เรื่อง สสารและสาร
คะแนน 10 คะแนน
คาชี้แจง

จานวน 10 ข้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
2) ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ

ชื่อ ............................................ นามสกุล ........................................... เลขที่ ............ ชั้น ม.1
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง สสารและสาร
คะแนน 10 คะแนน
คาชี้แจง

จานวน 10 ข้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
2) ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ

ชื่อ ............................................ นามสกุล ........................................... เลขที่ ............ ชั้น ม.1
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค
x

ง

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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บัตรเฉลยที่ 1
สสำรและสำร

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามความเข้าใจของนักเรียน
(จานวน 4 ข้อ 20 คะแนน)

1. ให้นักเรียนบอกความหมายของสสาร (5 คะแนน)
สสาร (Matter) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีตัวตน มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้
โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่ยังไม่ทราบสมบัติที่แน่นอน อาจเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เช่น พืช มนุษย์ สัตว์ ดิน น้า อากาศ โต๊ะ รองเท้า กระเป๋า ดินสอ นาฬิกา เสื้อ หมวก เป็นต้น

2. ให้นักเรียนบอกความหมายของสาร (5 คะแนน)
สาร (Substance) หมายถึง สสารที่ทราบสมบัติแน่นอน ดังนั้น สารแต่ละชนิดจะมีสมบัติ
เฉพาะตัวแตกต่างกัน สารบางอย่างอาจมีองค์ประกอบพียงชนิดเดียว เช่น เงิน ทอง เหล็ก แต่สาร
บางอย่างอาจมีองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด เช่น อากาศ น้าอัดลม น้าเกลือ เป็นต้น
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3. ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย () ลงในข้อความที่จัดเป็นสารให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
ข้อความที่กาหนด
1. ก้อนหิน
2. แสงแดด
3. กระเป๋า
4. นาฬิกา
5. อากาศ

เป็น


ไม่เป็น






4. ให้นักเรียนเติมชนิดของสสารและสารที่เป็นองค์ประกอบให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
ชนิดของสสาร
1. ทองแดง
2. ตะปู
3. หินปูน
4. น้าเกลือ
5. น้าสลัด

ชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบ
ทองแดง
เหล็ก
แคลเซียมคาร์บอเนต
น้า และเกลือ
น้ามันพืช น้าส้มสายชู เกลือ น้าตาล ไข่
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บัตรเฉลยที่ 2
สมบัติของสำร

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
(จานวน 4 ข้อ 20 คะแนน)

1. ให้นักเรียนบอกความหมายสมบัติของสาร (2.5 คะแนน)
สมบัติของสาร (Properties of substance) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสารแต่ละ
ชนิดที่สามารถบ่งบอกว่าสารแต่ละชนิดนั้นคืออะไร ซึ่งสมบัติของสารบางชนิดก็สามารถสังเกตเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า แต่สมบัติบางชนิดก็ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ

2. สมบัติของสารสามารถจาแนกออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง (2.5 คะแนน)
สมบัติของสารสามารถจาแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. สมบัติทางกายภาพ (Physical properties)
2. สมบัติทางเคมี (Chemical properties)
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3. จงบอกว่าข้อความต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรืทางเคมี (10 คะแนน)
3.1 น้าแข็งละลายเป็นน้า .............................การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ.......................
3.2 การย่อยอาหารของมนุษย์ ......................การเปลี่ยนแปลงทางเคมี...............................
3.3 หน้าต่างเกิดสนิม ...................................การเปลี่ยนแปลงทางเคมี...............................
3.4 ข้าวและเศษอาหารเน่าบูด ......................การเปลี่ยนแปลงทางเคมี..............................
3.5 นาเกลือแกงไปละลายน้า .......................การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ…...................
3.6 มะม่วงบ่มจนสุก .....................................การเปลี่ยนแปลงทางเคมี.............................
3.7 ลูกเหม็นหลอมเหลวในถาดกระเบื้อง ........การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ...................
3.8 การไหลของกระแสไฟฟ้า .......................การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ.....................
3.9 การเผาขยะในโรงเรียน .............................การเปลี่ยนแปลงทางเคมี...........................
3.10 เงินเป็นโลหะที่นาไฟฟ้าได้ดี ..................การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ....................

4. จงบอกความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
(5 คะแนน)
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางเคมีของสาร
2. พลังงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการ
เปลี่ยนแปลงมีปริมาณน้อย
3. ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
4. ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น
5. ทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ง่าย

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1. มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางเคมีของสาร
2. พลังงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการ
เปลี่ยนแปลงมีปริมาณมาก
3. เกิดปฏิกิริยาเคมี
4. มีสารใหม่เกิดขึ้น
5. กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยาก
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กระดำษคำตอบหลังเรียน

เรื่อง สสารและสาร
คะแนน 10 คะแนน
คาชี้แจง

จานวน 10 ข้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
2) ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ

ชื่อ ............................................ นามสกุล ........................................... เลขที่ ............ ชั้น ม.1
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง สสารและสาร
คะแนน 10 คะแนน
คาชี้แจง

จานวน 10 ข้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
2) ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ

ชื่อ ............................................ นามสกุล ........................................... เลขที่ ............ ชั้น ม.1
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค
x

ง

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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แบบบันทึกคะแนนกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม ..................................................................................... ชั้น ม.1

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ก่อน
เรียน
(10)

คะแนน
กิจกรรม กิจกรรม
ที่ 1
ที่ 2
(20)
(20)

หลัง
เรียน
(10)

คะแนนกิจกรรม
(40คะแนน)

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

ลงชื่อ ...................................................... ครูผู้สอน
(............................................................)

39

ประวัติผู้จัดทำ
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ชื่อ – สกุล
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