
๑๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๒                                                     เร่ือง สารและสมบัติของสาร 
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒                                                                         เวลา ๒ คาบ 
วชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                                        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑                                                                                                 ห้องม.๑/๑, ม./๑๒  
========================================================================== 
              
สาระที ่๓ สารและสมบัติของสาร (สารรอบตัว) 
มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว ๓.๑ เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง
ยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หา  
 

 กจิกรรม ๑.๑ การจัดกลุ่มสารรอบตัว 
  ในชีวิตประจ าวนัเราใชส้ารทั้งท่ีมีในธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อกิจกรรมต่างๆซ่ึงมีดว้ยกนั 
มากมาย แตกต่างกนัไปตามสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมี ดงันั้นการจ าแนกสารเป็นกลุ่มก็เพื่อสะดวก
ต่อการศึกษาคน้ควา้ การจ าแนกสารจึงตอ้งมีเกณฑ์ข้ึนเพื่อใชใ้นการพิจารณา ซ่ึงมีวิธีการจดักลุ่มสารดงั
กิจกรรมท่ี ๑.๑ เร่ือง การจดักลุ่มสารรอบตวั ดงัน้ี 
  วธีิการทดลอง 

๑. สังเกตและบนัทึกลกัษณะของสารตวัอยา่งท่ีสนใจ เช่น ขา้วสุก แกงจืด ดิน นมสด กระดาษ 
น ้าตาลทราย น ้าอดัลม น ้าโคลน น ้าเกลือ น ้ าเช่ือม น ้าแป้งสุก น ้ากลัน่ 

๒. จดัสารเป็นกลุ่มโดยใชล้กัษณะท่ีสังเกตได ้บนัทึกผลการจดักลุ่ม 
การจดักลุ่มสารต่างๆ ท าไดห้ลายวธีิ ข้ึนอยูก่บัสี ลกัษณะ รูปทรง นกัเรียนสามารถใชล้กัษณะท่ี 

ปรากฏเหล่าน้ีเป็นเกณฑใ์นการจดัสารเป็นกลุ่มได ้จากกิจกรรมสามารถสรุปไดว้า่ ถา้นกัเรียนใชเ้กณฑ์ต่างกนั
จะจดักลุ่มสารรอบตวัไดต่้างกนั ถา้ใชล้กัษณะเน้ือสารเป็นเกณฑจ์ะจดัสารไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม คือ สารท่ีมีเน้ือเดียว
ตลอด อาจประกอบดว้ยสารเพียงชนิดเดียวหรือมากกวา่ ๑ ชนิดก็ได ้ และสารท่ีไม่เป็นเน้ือเดียวตลอด
ประกอบดว้ยสารมากกวา่ ๑ ชนิด สามารถแยกไดด้ว้ยตาเปล่า  
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั/จุดประสงค์ของกจิกรรม 

๑. นกัเรียนสามารถสังเกต เปรียบเทียบสมบติั ลกัษณะท่ีปรากฏของสารรอบตวั และอธิบาย
ลกัษณะของสารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสมได ้

๒. นกัเรียนสามารถจดักลุ่มสารเป็นสารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสม โดยใชล้กัษณะเน้ือสารเป็น 
เกณฑไ์ด ้



๑๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

  ๓.  นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งสารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสมในชีวติประจ าวนัได ้
 

ส่ือการเรียนการสอน 
๑. Powerpoint อธิบายขั้นตอนวิธีการทดลอง เร่ืองการจดักลุ่มสารรอบตวั 
๒. ใบงานท่ี ๒ เร่ืองการจดักลุ่มสารรอบตวั 
๓. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๔. วสัดุอุปกรณ์และสารเคมีในการทดลอง 

-  ขา้วสุก    -  แกงจืด  -  ดิน   - นมสด  - กระดาษ  
-  น ้าตาลทราย  -  น ้าอดัลม  -  น ้าโคลน  -  น ้าเกลือ   - น ้าเช่ือม 
- น ้าแป้งสุก  -  น ้ากลัน่  
(ชนิดละ ๑๐ กรัม หรือ ๑๐ ลบ.ซม.) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

  ขั้นที ่๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๑๐ นาท)ี 
๑. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ๕ ขอ้ 
๒. ครูน าเสนอภาพน่ิงเก่ียวกบัการจดัหมวดหมู่เคร่ืองใชต่้างๆในหา้งสรรพสินคา้ การจดั 

วางหนงัสือในห้องสมุด 

                        
 

ท่ีมา : http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic 
 

๓. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายวา่การจดัหมวดหมู่ส่ิงของท่ีเห็นในภาพจดัอยา่งไร ใชอ้ะไร
เป็นเกณฑ ์(รูปท่ี ๑ หา้งสรรพสินคา้ จดัหมวดหมู่สินคา้ตามประโยชน์ใชส้อย เช่น ของ
กิน เคร่ืองเขียน  รูปท่ี ๒ หอ้งสมุด จดัหมวดหมู่หนงัสือตามสาขาวชิา รูปท่ี ๓ จดั
อาหารออกเป็น ๕ หมู่ โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต ผกั และผลไม)้ 

๔. ครูเช่ือมโยงเขา้สู่กิจกรรมท่ี ๑.๑ วา่สารท่ีอยูร่อบตวัเราก็เช่นเดียวกนักบัสินคา้ตาม
หา้งสรรพสินคา้ การจดัหมวดหมู่ก็เพื่อความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้ 

  ขั้นที ่๒ ขั้นส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 
๑. ครูอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมและการท าใบงานให้นกัเรียนทราบ 
๒. นกัเรียนน าสารตวัอยา่ง คือ ขา้วสุก แกงจืด ดิน นมสด กระดาษ น ้าตาลทราย น ้าอดัลม 

น ้าโคลน น ้าเกลือ น ้าเช่ือม น ้ าแป้งสุก น ้ากลัน่ แลว้สังเกตลกัษณะของสารแต่ละชนิด

http://www.moph.go,th/ops/iprg/news_pic


๑๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

โดยละเอียด ไดแ้ก่ ลกัษณะเน้ือสาร สถานะ สี กล่ิน แลว้พิจารณาตามความเหมือน 
ความแตกต่างของสารแต่ละชนิด 

๓. นกัเรียนจดัสารเป็นกลุ่มโดยใชส้มบติัต่างๆเป็นเกณฑ ์(ลกัษณะเน้ือสาร สถานะของ
สาร อ่ืนๆ)  

๔. นกัเรียนบนัทึกผล โดยนกัเรียนออกแบบตารางบนัทึกผลเอง 
แนวตารางบันทกึผล (ใชส้ถานะเป็นเกณฑ)์ 

สถานะ 

ของแข็ง ของเหลว 
ขา้วสุก 

ดิน 

กระดาษ 

น ้าตาลทราย 

แกงจืด 
นมสด 
น ้าตาลทราย 
น ้าอดัลม  
น ้าโคลน  
น ้าเกลือ  
น ้าเช่ือม  
น ้าแป้งสุก  
น ้ากลัน่  

 
แนวตารางบันทกึผล (ใชล้กัษณะเน้ือสารเป็นเกณฑ์) 

ลกัษณะเนือ้สาร 

สารเนือ้เดียว สารทีไ่ม่เป็นเนือ้เดียว 
ขา้วสุก 

นมสด 

กระดาษ 

น ้าตาลทราย 
น ้าอดัลม  
น ้าเกลือ  
น ้าตาลทราย 
น ้าเช่ือม  
น ้าแป้งสุก  
น ้ากลัน่ 

แกงจืด 
ดิน 

น ้าโคลน  
  

 
 
 
 
 



๒๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 
 
 

  ขั้นที ่๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาท)ี 
๑. นกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมา สรุปผลและตอบค าถามทา้ยกิจกรรมในใบ

งานท่ี ๒  
๒. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมารายงานผลการทดลองของตน 
แนวการรายงานผลการทดลอง 

 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มอาจใชส้ถานะ สี กล่ิน ลกัษณะเน้ือสาร เป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มสาร 
 ผลการจดัสารของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั เช่น 

 
   ใชส้ถานะ    - สารท่ีเป็นของแขง็ ไดแ้ก่ ขา้วสุก ดิน กระดาษ น ้าตาลทราย 

     - สารท่ีเป็นของเหลว ไดแ้ก่ แกงจืด นมสด น ้าอดัลม น ้าโคลน  
                                               น ้าเกลือ น ้าเช่ือม น ้าแป้งสุก น ้ากลัน่ 

   ใชล้กัษณะเน้ือสาร  - สารท่ีมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวตลอด ไดแ้ก่ ขา้วสุก นมสด 
                                                                                                      กระดาษ น ้าตาลทราย น ้าอดัลม น ้าเกลือ  
                                                                                                      น ้าเช่ือม น ้าแป้งสุก น ้ากลัน่ 
      - สารท่ีไม่เป็นเน้ือเดียวตลอด ไดแ้ก่ แกงจืด ดิน น ้าโคลน 

   อ่ืน ๆ 

   
  ขั้นที ่๔ ข้ันขยายความรู้ (๕ นาท)ี 

๑. ครูสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมคร้ังน้ี (สามารถน า
ความรู้เก่ียวกบัการจดักลุ่มสารรอบตวัไปใชป้ระโยชน์ เช่น การจดัส่ิงของ เคร่ืองใช ้
เคร่ืองแต่งกาย หรือหนงัสือต่างๆ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยคามลกัษณะการใชง้าน ท า
ใหห้ยบิใชไ้ดส้ะดวกและไม่เกิดการสูญหาย) 

๒. ครูเก็บรวบรวมใบงาน 
  ขั้นที ่๕ ขั้นการประเมินผล 

๑. ตรวจใบงาน 
๒. สังเกตการร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

การวดัและประเมินผล 
  วธีิวดัผล 

๑. ตรวจใบงานท่ี ๒ 
๒. สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
๓. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

  เคร่ืองมือวดั 
๑. ใบงานท่ี ๒ เร่ือง การจ าแนกสารรอบตวั 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบทดสอบก่อนเรียน 

  เกณฑก์ารประเมิน 
๑. ใบงานท่ี ๒ เร่ือง การจ าแนกสารรอบตวั ร้อยละ ๗๐ 
๒. การตอบค าถามและการร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๓. คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน  

 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หา  
 

 กจิกรรม ๑.๒ การตรวจสอบขนาดของเนื้อสาร 
  สารผสมสามารถแยกออกจากกนัไดด้ว้ยวธีิต่างๆ กรณีท่ีเป็นสารผสมชนิดของแขง็ท่ีมีขนาดใหญ่ 
สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยการหยบิส่ิงเจือปนออก แต่ถา้ส่ิงเจือปนมีขนาดเล็กหรือมีจ านวนมาก แยก
ส่ิงเจือปนออกมาไดโ้ดยการน าไปร่อนดว้ยตะแกรง การแยกส่ิงเจือปนดว้ยการหยบิออกหรือใชต้ะแกรงร่อน
น้ีจะท าไดเ้ม่ือสารท่ีน ามาแยกมีขนาดต่างกนัและใหญ่กวา่รูของตะแกรง ถา้มีขนาดเล็กกวา่ก็ไม่สามารถแยก
ของท่ีผสมกนัดว้ยวธีิน้ีได ้ในกรณีท่ีสารผสมเป็นของเหลว จะมีวธีิการแยกสารผสมออกไดจ้ากการปฏิบติั 
กิจกรรมท่ี ๑.๒ การตรวจสอบขนาดของเน้ือสาร  
  วธีิการทดลอง 

๑. สังเกตและบนัทึกลกัษณะของของเหลวชนิดต่างๆ เช่น น ้าโคลน นมสด และน ้าหวานสีแดง
ผสมน ้า บนัทึกผลการสังเกต 

๒. แบ่งของเหลวแต่ละชนิดออกเป็น ๒ ส่วน โดย 
- ส่วนแรกน าไปกรองดว้ยกระดาษกรอง 
- ส่วนท่ีสองใส่ลงในบีกเกอร์ท่ีบุเซลโลเฟนไวด้า้นใน รวบชายของเซลโลเฟนผกูใหเ้ป็นถุง 

ผกูปากถุงใหแ้น่น เช็ดดา้นนอกถุงใหส้ะอาด เติมน ้าลงในบีกเกอร์ แช่ถุงเซลโลเฟนไว ้๑๐ 
นาที สังเกตและบนัทึกผล 

  ดงันั้นสารท่ีพบในชีวิตประจ าวนั มีทั้งสารแขวนลอย เช่น น ้าคลอง สารคอลลอยด ์เช่น นมสด และ
สารละลาย เช่น น ้าหวาน สารแต่ละกลุ่มมีสมบติัแตกต่างกนั 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั/จุดประสงค์ของกจิกรรม 



๒๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายสมบติัและยกตวัอยา่งสารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลายท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนัได ้

๒. นกัเรียนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบขนาดของอนุภาคสารในน ้าโคลน นมสด และ
น ้าหวานสีแดงโดยใชก้ระดาษกรองและเซลโลเฟนได ้

๓. นกัเรียนสามารถใชข้นาดของอนุภาคสารเป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มสารไดเ้ป็นสารแขวนลอย 
คอลลอยด ์และสารละลาย 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
๑. ใบงานท่ี ๓ เร่ือง การตรวจสอบขนาดของเน้ือสาร 
๒. Powerpoint อธิบายขั้นตอนวิธีการทดลอง เร่ือง การตรวจสอบขนาดของเน้ือสาร 
๓. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๔. วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี ดงัต่อไปน้ี 

๑. น ้าโคลน (หรือน ้าแป้งดิบ ๑ %)    ๒๐๐ ลบ.ซม. 
๒. นมสด (หรือน ้าแป้งสุก ๑ %)    ๒๐๐ ลบ.ซม. 
๓. น ้าหวานท่ีใส่สี (หรือน ้าสีผสมอาหาร ๐.๕ %)  ๒๐๐ ลบ.ซม. 
๔. บีกเกอร์ขนาด ๕๐ ลบ.ซม.   ๖๐ ใบ 
๕.  บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ ลบ.ซม.   ๓ ใบ 
๖.  กระดาษกรองขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑๑ ซม.  ๓๐ แผน่ 
๗. กระดาษเซลโลเฟนขนาด ๑๐ ซม. X ๑๐ ซม. ๓๐ แผน่ 
๘. กรวยพลาสติก      ๑๐ อนั 
๙. ขวดรูปกรวย ขนาด ๒๕๐ ซม.    ๑๐ ใบ 
๑๐. แท่งแกว้คนสาร      ๑๐ อนั 
๑๑. ขาตั้งพร้อมท่ีจบั      ๑๐ ชุด 
๑๒. ยางรัดของ      ๑๐ อนั 
๑๓. ชอ้นตกัสารเบอร์ ๒     ๑๐ อนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

  ขั้นที ่๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๕ นาท)ี 
๑. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการแยกของท่ีผสมกนัโดยการคดัขนาดของ

สาร เช่น การร่อนผา่นตะแกรง การหยบิออก แลว้ถามต่อไปวา่วธีิการดงักล่าวน้ี
สามารถใชแ้ยกสารชนิดใดไดบ้า้ง ถา้เป็นของเหลวนกัเรียนสามารถใชว้ธีิการดงักล่าว
ในการแยกไดห้รือไม่ อยา่งไร  

๒. ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งของเหลวท่ีพบในชีวติประจ าวนั (แนวการตอบ น ้าโคลน นมสด 
น ้าหวานท่ีมีสี น ้าเกลือ น ้าแป้ง น ้าสมสายชู น ้าเช่ือม เป็นตน้)  

๓. ครูถามวา่ของเหลวท่ีนกัเรียนยกตวัอยา่งมาแต่ละชนิดมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง สังเกต
ไดอ้ยา่งไร (แนวการตอบ น ้าโคลน ประกอบดว้ย น ้า ดิน เป็นตน้) 

๔. ถา้เป็นของเหลวท่ีมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวมีองคป์ระกอบเพียงอยา่งเดียวหรือไม่ ทราบ
ไดอ้ยา่งไร ( แนวการตอบ ไม่ อาจมีองคป์ระกอบหลายชนิด เช่น น ้าเช่ือม มี
ส่วนประกอบ คือ น ้าตาลกบัน ้า )  

   

  ขั้นที ่๒ ขั้นส ารวจและค้นหา (๒๕ นาที) 
๑. ครูอธิบายการขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยน าเสนอดว้ย powerpoint เป็นรูปแบบ flow 

chart และอธิบายการท าใบงานใหน้กัเรียนทราบ 
๒. ครู แนะน า วธีิการท า กิจกรรม เช่น ใชแ้ท่งแกว้คนน ้าโคลนหรือน ้าแป้งดิบทุกคร้ัง

ก่อนท่ีจะน า ไปทดลอง เพราะน ้าโคลนหรือน ้าแป้งดิบตกตะกอนไดง่้าย 
๓. ปฏิบติักิจกรรม ๑.๒ เร่ือง การตรวจสอบขนาดของเน้ือสาร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

๑. สังเกตและบนัทึกลกัษณะของของเหลวต่อไปน้ีน ้าโคลน นมสด และน ้าหวานสี
แดงผสมน ้า บนัทึกผลการสังเกต 
 

๒. แบ่งของเหลวแต่ละชนิดออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรกน าไปกรองดว้ยกระดาษ
กรอง ส่วนท่ีสองใส่ลงในบีกเกอร์ท่ีบุเซลโลเฟนไวด้า้นใน รวบชายของเซลโลเฟน
ผกูใหเ้ป็นถุง ผกูปากถุงใหแ้น่น เช็ดดา้นนอกถุงใหส้ะอาด เติมน ้าลงในบีกเกอร์ 
แช่ถุงเซลโลเฟนไว ้๑๐ นาที สังเกตและบนัทึกผล 

๓. นกัเรียนบนัทึกผล โดยนกัเรียนออกแบบตารางบนัทึกผลเอง 
 

 
 
 
 



๒๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

แนวการบนัทึกผลการทดลอง 
 

สารตัวอย่าง 
ลกัษณะของเหลว 

ทีสั่งเกตได้ 
ผลทีสั่งเกตได้ 

เมื่อกรองด้วยกระดาษกรอง เมื่อผ่านเซลโลเฟน 
๑.น ้าโคลน 
 
 
(น ้าแป้งดิบ) 

- สีเทาด าขุ่น มีตะกอน 
 
 
- สีขาวขุ่น มีตะกอน 

- มีตะกอนเทาด าติดอยูบ่น
กระดาษกรอง และได้
ของเหลวใส 
- มีตะกอนขาวติดอยูบ่น
กระดาษกรอง และได้
ของเหลวใส 

- น ้าในบีกเกอร์ไม่
เปล่ียนแปลง 
 
- น ้าในบีกเกอร์ไม่
เปล่ียนแปลง 
 

๒.นมสด  
 
 
(น ้าแป้งสุก) 

- สีขาวขุ่น ไม่มีตะกอน 
 
 
- ของเหลวขุ่นเล็กนอ้ย 
ไม่มีตะกอน 

- ไม่มีสารตกคา้งบน
กระดาษกรอง และได้
ของเหลวสีขาวขุ่น 
- ไม่มีสารตกคา้งบน
กระดาษกรอง ไดข้องเหลว
ขุ่นเล็กนอ้ย 

- น ้าในบีกเกอร์ไม่ 
เปล่ียนแปลง 
 
- น ้าในบีกเกอร์ไม่ 
เปล่ียนแปลง 

๓.น ้าหวานใส่สี 

(น ้าสี) 
- ของเหลวใสมีสี 
- ของเหลวใสและมีสี 
เดียวกบัสีท่ีใชเ้ตรียม 

- ไดข้องเหลวใสมีสี 
- ไดข้องเหลวใสและมีสี
เดียวกบัสีท่ีใชเ้ตรียม 

- น ้าในบีกเกอร์มีสี 
 - น ้าในบีกเกอร์มีสี
เดียวกบัสีท่ีใชเ้ตรียม 

 

ขั้นที ่๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาท)ี 
๑. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมารายงานผลการทดลอง 

   

ขั้นที ่๔ ข้ันขยายความรู้ (๕ นาท)ี 
๑. ครูสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมคร้ังน้ีเช่ือมโยงเขา้

กบัชีวติประจ าวนั (สารท่ีพบในชีวติประจ าวนัมีทั้งสารแขวนลอย เช่น น ้าคลอง 
คอลลอยด ์เช่น นมสด และสารละลาย เช่น น ้าหวาน ซ่ึงสารแต่ละกลุ่มมีสมบติัต่างกนั) 

๒. ครูเก็บรวบรวมใบงาน 
   
  ขั้นที ่๕ ขั้นประเมิน 
   -   ประเมินผลจากการน าเสนอขอ้มูล  และพฤติกรรมภายในกลุ่ม 
   -   ประเมินดว้ยการท าใบงานท่ี ๓ 
 
การวดัและประเมินผล 
  วธีิวดัผล 



๒๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

๑.   สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม  
๒.  ตรวจใบงานท่ี ๓ 

 เคร่ืองมือวดั 
๑.   แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒.  ใบงานท่ี ๓ เร่ือง การตรวจสอบขนาดของเน้ือสาร 

 เกณฑก์ารประเมิน 
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. ใบงานท่ี ๓ เร่ืองการตรวจสอบขนาดของเน้ือสาร ร้อยละ ๗๐ 

บรรณานุกรม 
 

  เปรมวดี  จิตอารีย.์ แผนการจดัการเรียนรู้ วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน (ว ๓๑๑๐๑) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
                            ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑.  
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). คู่มือครู 
                            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภาลาดพร้าว. 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). หนังสือ 
                            เรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภา 
                            ลาดพร้าว. 
  สมพงศ ์  จนัทร์โพธ์ิศรี. คู่มือเตรียมสอบ สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.๑. กรุงเทพฯ :  
                            ไฮเอ็ดพบัลิชช่ิง, ๒๕๓๗.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 
 
 
 
 
 
บันทกึหลงัการสอน 

๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

๒. การสอนตามแผนน้ีเป็นไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนแกไ้ขปัญหา
อยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

๓. มีขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

                                                                                                   ลงช่ือ.........................................ผูส้อน 
        

 


