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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงของสสาร     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์           

(ว 2.1 ป. 5/1) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. จำแนกการเปลี่ยนแปลงของสสารรอบตัวได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)   
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การเปลี ่ยนแปลงของสสารจำแนกได้เป็น 2 กลุ ่ม คือ การเปลี ่ยนแปลงทางกายภาพและการ
เปลี่ยนแปลงทางเคม ี
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสสาร 
2. สำรวจการเปลี่ยนแปลงของสสาร 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม
และพื้นฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูเขียนคำว่า “สสาร” บนกระดานดำแล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกความรู้เกี่ยวกับสสารที่เคยเรียนรู้
มา โดยครูอาจช่วยนักเรียนโดยการใช้คำถาม เช่น 

– สสารคืออะไร (แนวคำตอบ สิ่งที่มีตัวตน ต้องการที่อยู่ และมีมวล) 
– ยกตัวอย่างสสารในชีวิตประจำวัน (แนวคำตอบ ไม้ โลหะ แก้ว และน้ำ) 
– สสารมีสถานะใด (แนวคำตอบ เป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 
การเปลี่ยนแปลงของสสาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ

สสาร ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอ
ข้อมูลหน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– การเปลี่ยนแปลงของสสารที่เกิดขึ้นในบ้านมีลักษณะใดบ้าง (แนวคำตอบ การ เปลี่ยนสถานะ 
การละลาย และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี) 

– การเปลี่ยนสถานะของสสารสังเกตจากสิ่งใด (แนวคำตอบ สังเกตจากการที่สสารเปลี่ยนจาก
ของแข็งเป็นของเหลวหรือแก๊ส โดยที่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น) 

– ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสสารในบ้านที่มีสารใหม่เกิดขึ้น สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ 
ไม้ขีดไฟติดไฟ สังเกตจากการมีเปลวไฟ ควัน และกลิ่นไหม้เกิดขึ้น) 

 (3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรยีนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี ่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การ
เปลี่ยนแปลงของสสารรอบตัวมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นและมีสารใหม่เกิดขึ้น 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสสาร จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สสารมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ และเมื่อใช้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสสาร
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เป็นเกณฑ์ เราสามารถจำแนกการเปลี่ยนแปลงของสสารได้เป็น 2 กลุ่ม คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร ตามขั้นตอน
ดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี และ
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสสารแต่ละกลุ่ม 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคืออะไร (แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น) 
– ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (แนวคำตอบ น้ำแข็งหลอมเหลว น้ำเดือด และน้ำ

แข็งตัว) 
– การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไร (แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ้น) 
– ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (แนวคำตอบ การเผาไหม้และการเกิดสนิม) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การ
เปลี่ยนแปลงของสสารมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน เราจึงจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สำรวจการเปลี่ยนแปลงของสสารที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือบริเวณ
โรงเรียน โดยจำแนกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  แล้วเปรียบเทียบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสสารลักษณะใดที่เกิดขึ้นมากกว่ากัน จากนั้นนำผลการสำรวจมาอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
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– การเปลี ่ยนแปลงที ่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ ้นเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ การเปลี ่ยนแปลงทาง
กายภาพ) 

– การเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ้นเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสสารโดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ
ผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของสสาร 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การหลอมเหลว      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์           

(ว 2.1 ป. 5/1) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของการหลอมเหลวได้ (K) 
2. สังเกตการเกิดการหลอมเหลวได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการหลอมเหลวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การหลอมเหลว คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งเป็นของเหลว เมื่อสสารได้รับความร้อน
จนถึงระดับหน่ึง 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยซือ้ไอศกรีมหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– ในตู้แช่ไอศกรีมมีลักษณะใด (แนวคำตอบ มีอุณหภูมิต่ำหรือมีความเย็นจัด) 
– ถ้านักเรียนลืมแช่ไอศกรีมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใด (แนวคำตอบ ไอศกรีมจะหลอมเหลว) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การหลอมเหลว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูรูปน้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี้ 

– สสารทั้งสามมีสิ่งใดเหมือนกัน (แนวคำตอบ เป็นน้ำเหมือนกัน)  
– สสารทั้งสามมีสิ่งใดแตกต่างกัน (แนวคำตอบ มีสถานะแตกต่างกัน)  
– สิ่งที่ทำให้สสารทั้งสามแตกต่างกันคืออะไร (แนวคำตอบ อุณหภูมิ)   

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครู
ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การเปลี่ยนสถานะของสสารเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือร้อนขึ้น และอุณหภูมิลดลงหรือเย็นลง 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง ตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

– สังเกตลักษณะของน้ำแข็งในแก้วทั้ง 2 ใบที่เตรียมมา 
– พยากรณ์ว่าถ้านำแก้วไปวางกลางแดด น้ำแข็งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด 
– นำแก้วใบที่ 1 วางในห้อง และนำแก้วใบที่ 2 วางไว้กลางแดด 
– ใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของอากาศในห้องและอุณหภูมิกลางแดด  
– เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บันทึกผล  
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(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณห้องเรียนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ปัจจัยที่ศึกษาในกิจกรรมนี้คืออะไร (แนวคำตอบ อุณหภูมิ) 
– อุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ มีผล โดย

สังเกตจากน้ำแข็งที่อยู่กลางแดดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเกิดการเปลี่ยนสถานะเร็วกว่าน้ำแข็งที่อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ
ต่ำกว่า) 

– น้ำแข็งมีการเปลี่ยนสถานะลักษณะใด (แนวคำตอบ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น น้ำแข็งเปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเป็นของเหลว คือ น้ำ) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อสสารที่
มีสถานะเป็นของแข็งได้รับความร้อนจนถึงระดับหนึ่ง สสารจะเกิดการหลอมเหลว คือ สสารเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นของเหลว 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการหลอมเหลวมาใช้ประโยชน์
ได้ เช่น การอุ่นอาหารแช่แข็งและการให้ความร้อนกับเนยเพื่อนำมาทำอาหารหรือทำขนม 

(2) น ักเร ียนค ้นคว ้าคำศ ัพท ์ภาษาต่างประเทศเก ี ่ยวก ับการหลอมเหลวจากหนังส ือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– อุณหภูมิมีผลต่อการหลอมเหลวอย่างไร (แนวคำตอบ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือทำให้ร้อนขึ้น

จนถึงระดับหน่ึง ของแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว) 
– เราควรเก็บไอศกรีมไว้ในช่องแช่แข็งเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะในช่องแช่แข็งมีอุณหภูมิต่ำ

พอที่จะทำให้ไอศกรีมไม่เกิดการหลอมเหลว) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการหลอมเหลว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์  
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปน้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ 
2. ใบกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การ
หลอมเหลว 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การกลายเป็นไอและการควบแน่น    
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(ว 2.1 ป. 5/1) 
2. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (ว 2.1 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของการกลายเป็นไอและการควบแน่นได้ (K) 
2. สังเกตการเกิดการกลายเป็นไอและการควบแน่นได้ (K) 
3. ระบุการเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทีผ่ันกลับได้ (K) 
4. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
5. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
6. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
7. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการกลายเป็นไอและการควบแน่นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การกลายเป็นไอ คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของเหลวเป็นแก๊ส เมื่อสสารได้รับความร้อน
จนถึงระดับหนึ่ง ส่วนการควบแน่น คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากแก๊สเป็นของเหลว เมื่ อลดความร้อน
จนถึงระดับหน่ึง 

การกลายเป็นไอและการควบแน่นแสดงให้เห็นว่า เมื่อสสารเกิดการเปลี่ยนสถานะแล้ว
สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสสารเดิมได้ ดังนั้นการเปลี่ยนสถานะของสสารจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได ้
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำ (1) 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยช่วยครอบครัวตากผ้าหรือไม ่(แนวคำตอบ เคย) 
– นักเรียนเลือกตากผ้าบริเวณใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ บริเวณหลังบ้าน เพราะเป็นบริเวณที่

มีแสงแดดส่องถึง ทำให้ผ้าแห้งเร็ว) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การกลายเป็นไอและการควบแน่น 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้านักเรียนต้องต้มน้ำ นักเรียนจะสังเกตจากสิ่งใดว่าน้ำเดือด (แนวคำตอบ สังเกตจากมี
ฟองอากาศผุดจากน้ำหรือมีไอน้ำลอยขึ้นจากผิวน้ำ) 

– ถ้านักเรียนปล่อยให้น้ำเดือดไปนานๆ จะเกิดอะไรขึ้น (แนวคำตอบ น้ำในภาชนะจะลดลงจน
แห้งหมด) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำ (1) ตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

– ดูดน้ำใส่ขวดรูปชมพู่ประมาณ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
– ครอบถุงพลาสติกใสที่ปากขวดรูปชมพู่และมัดด้วยยางรัด  
– พยากรณ์ว่าถ้าน้ำได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด 
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– นำขวดรูปชมพู่ที่เตรียมไว้ไปให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ประมาณ 3 นาที สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นภายในขวดรูปชมพู่และถุงพลาสติกใส 

– ดับตะเกียงแอลกอฮอล์ แล้วสังเกตการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นภายในขวดรูปชมพู ่และ
ถุงพลาสติกใสอีกครั้ง บันทึกผล  

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เมื่อนำขวดรูปชมพู่ไปตั้งไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ น้ำค่อย  เดือดและ
เห็นไอน้ำบริเวณด้านบนขวดรูปชมพู่และในถุงพลาสติกใส) 

– เมื่อดับไฟมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นลักษณะใด (แนวคำตอบ ไอน้ำลอยขึ้นไปบริเวณถุงพลาสติก
ใสมากขึ้นและเกิดหยดน้ำเกาะบนถุงพลาสติกใส) 

– อุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของน้ำหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ มีผล โดย
สังเกตจากการเปลี่ยนสถานะของน้ำเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น น้ำที่มีสถานะของเหลวเปลี่ยนเป็นไอน้ำที่มีสถานะแก๊ส 
และเมื่อดับไฟ อุณหภูมิลดลง ไอน้ำที่มีสถานะแก๊สเปลี่ยนกลับเป็นหยดน้ำที่มีสถานะของเหลว) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า 
 – เมื ่อสสารที ่มีสถานะเป็นของเหลวได้รับความร้อนจนถึงระดับหนึ่ง สสารจะเกิดการ

กลายเป็นไอ คือ สสารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส  
 – เมื่อลดความร้อนจนถึงระดับหนึ่ง สสารชนิดเดิมที่มีสถานะเป็นแก๊สจะเกิดการควบแน่น คือ 

สสารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอมเหลว การกลายเป็นไอ และการควบแน่นให้นักเรียนเข้าใจว่า  
 – การให้ความร้อนและการลดความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยการให้ความ
ร้อนทำให้ของแข็งเกิดการหลอมเหลวเป็นของเหลว และของเหลวเกิดการกลายเป็นไอเป็นแก๊ส   
 – เมื่อลดความร้อนทำให้แก๊สเกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลว 
 – การกลายเป็นไอและการควบแน่นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ คือ เมื่อน้ำได้รับความ
ร้อนจะเปลี่ยนเป็นไอน้ำ และเมื่อลดความร้อน ไอน้ำก็เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำได้ ซึ่งน้ำและไอน้ำเป็นสารชนิด
เดียวกัน แต่มีสถานะแตกต่างกัน 

(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องการระเหยและการเดือด ให้นักเรียนเข้าใจว่า การระเหยและการเดือดเป็น
การเปลี่ยนแปลงของสสารแบบการกลายเป็นไอ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 

(3) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการกลายเป็นไอและการ
ควบแน่นมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้การกลายเป็นไอในการตากผ้าให้แห้ง และใช้การควบแน่นในการกลั่นน้ำ 

(4) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการกลายเป็นไอและการควบแน่นจากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
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(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– อุณหภูมิมีผลต่อการกลายเป็นไออย่างไร (แนวคำตอบ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือทำให้ร้อนขึ้น

จนถึงระดับหน่ึง ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส) 
– อุณหภูมิมีผลต่อการควบแน่นอย่างไร (แนวคำตอบ เมื่ออุณหภูมิลดลงหรือทำให้เย็นลงจนถึง

ระดับหนึ่ง แก๊สจะเปลีย่นสถานะเป็นของเหลว) 
– การเปลี่ยนสถานะของน้ำเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะการ

เปลี่ยนสถานะของน้ำไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการกลายเป็นไอและการควบแน่น โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. ใบกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำ (1) 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การกลายเป็น
ไอและการควบแน่น 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การแข็งตัว       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(ว 2.1 ป. 5/1) 
2. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (ว 2.1 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของการแข็งตัวได้ (K) 
2. สังเกตการเกิดการแข็งตัวได้ (K) 
3. ระบุการเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทีผ่ันกลับได้ (K) 
4. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
5. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
6. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
7. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการแข็งตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การแข็งตัว คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของเหลวเป็นของแข็ง เมื่อลดความร้อนจนถึงระดับ
หนึ่ง การหลอมเหลวและการแข็งตัวแสดงให้เห็นว่า เมื่อสสารเกิดการเปลี่ยนสถานะแล้วสามารถเปลี่ยนกลับ
เป็นสสารเดิมได้ ดังนั้นการเปลี่ยนสถานะของสสารจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

 



      วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5        
 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำ (2) 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– การทำให้สสารร้อนขึ้นมีผลต่อสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งอย่างไร (แนวคำตอบ สสารเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว)  

– การทำให้สสารร้อนขึ้นมีผลต่อสสารที่มีสถานะเป็นของเหลวอย่างไร (แนวคำตอบ สสารเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส)  

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การแข็งตัว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– การทำให้สสารเย็นลงมีผลต่อสถานะของสสารหรือไม่ (แนวคำตอบ มีผล) 
– การทำให้สสารเย็นลงมีผลต่อสสารอย่างไร (แนวคำตอบ สสารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็น

ของเหลวและสสารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำ (2) ตาม

ขั้นตอน ดังนี ้
– เทน้ำผลไม้ลงในแก้วพลาสติกใสประมาณ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
– ใส่เกลือ 2 ช้อนโต๊ะลงในน้ำแข็งและผสมให้เข้ากันในอ่างพลาสติก 
– พยากรณ์ว่าถ้าอุณหภูมิลดลง น้ำผลไม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด 
– นำแก้วพลาสติกใสที่ใส่น้ำผลไม้วางลงในอ่างพลาสติกใส่น้ำแข็ง โดยนำน้ำแข็งตรงกลางอ่าง

พลาสติกออก แล้ววางแก้วพลาสติกใสลงไป จากนั้นนำน้ำแข็งล้อมแก้วพลาสติกใสไว้  
– สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุก ๆ  2 นาทีจนน้ำผลไม้เกิดการเปลี่ยนสถานะ 
– นำแก้วพลาสติกใสที่ใส่น้ำผลไม้ออกมาวางกลางแดด จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

บันทึกผล    
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(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– น้ำผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด เมื่อนำไปวางในอ่างพลาสติกใส่น้ำแข็ง (แนวคำตอบ น้ำ
ผลไม้ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็ง และกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งจนหมด) 

– น้ำผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด เมื่อนำไปวางกลางแดด (แนวคำตอบ เกล็ดน้ำแข็งค่อยๆ 
เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำผลไม้เหมือนเดิม) 

– อุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของน้ำผลไม้หรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ มีผล โดย
สังเกตจากเมื่ออุณหภูมิลดลง น้ำผลไม้ที่มีสถานะของเหลวเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่มีสถานะของแข็ง และเมื่อ
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น เกล็ดน้ำแข็งที่มีสถานะของแข็งเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำผลไม้ที่มีสถานะของเหลว) 

– การเปลี่ยนแปลงของน้ำผลไม้ในกิจกรรมจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือไม่ สังเกต
จากอะไร (แนวคำตอบ จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ โดยสังเกตจากเมื่ออุณหภูมิลดลง  

น้ำผลไม้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้ำผลไม้เปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นของเหลวได้เหมือนเดิม) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เมื่อลด
อุณหภูมิจนถึงระดับหนึ่ง สสารที่มีสถานะเป็นของเหลวจะเกิดการแข็งตัว คือ สสารเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
เป็นของแข็ง และเมื่อให้ความร้อนกับสสารชนิดเดิมที่มีสถานะเป็นของแข็งจนถึงระดับหนึ่ง สสารจะเกิดการ
หลอมเหลว 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข็งตัวให้นักเรียนเข้าใจว่า  

– การลดความร้อนและการให้ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยการลดความ
ร้อนทำให้ของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง 

– เมื่อให้ความร้อนทำให้ของแข็งเกิดการหลอมเหลวเป็นของเหลว 
– การแข็งตัวและการหลอมเหลวแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ คือ เมื่อลดความร้อน น้ำ

จะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง และเมื่อให้ความร้อน น้ำแข็งก็เปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำได้ ซึ่งน้ำแข็งและน้ำเป็นสารชนิด
เดียวกัน แต่มีสถานะแตกต่างกัน 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการแข็งตัวมาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น การทำไอศกรีมหรือการทำอาหารแช่แข็ง 

(3) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า หลายประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียนมีพรมแดนติดทะเล ทำให้ผลิตกุ้งและปลาเป็นสินค้าส่งออกได้ แต่การส่งกุ้งและปลาไปยัง
ทวีปต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลานาน จึงอาจเกิดการเน่าเสียได้ ดังนั้นผู้ผลิตต้องป้องกันโดยการแช่แข็ง 

ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่ส่งออกกุ้งและปลาแช่แข็งอันดับต้นๆ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในแต่ละประเทศได้ นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนยังมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการค้าส่งทั้งกระบวนการผลิตและกระบวนการค้า เช่น 
การเปิดตลาดออนไลน์เพื่อลดตน้ทุนและเวลา  
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(4) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการแข็งตัวจากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– อุณหภูมิมีผลต่อการแข็งตัวอย่างไร (แนวคำตอบ เมื่ออุณหภูมิลดลงหรือทำให้เย็นลงจนถึง

ระดับหนึ่ง ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง) 
– ถ้านักเรียนต้องการนำนมรสโกโก้มาทำเป็นไอศกรีม นักเรียนจะทำวิธีใด (แนวคำตอบ เทนมรส

โกโก้ลงในแม่พิมพ์และนำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่วกับการแข็งตัว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำ (2) 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การแข็งตัว 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คณุธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การระเหิดและการระเหิดกลับ     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(ว 2.1 ป. 5/1) 
2. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (ว 2.1 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของการระเหิดและการระเหิดกลับได้ (K) 
2. สังเกตการระเหิดและการระเหิดกลับได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการระเหิดและการระเหิดกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การระเหิด คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งเป็นแก๊ส เมื่อได้รับความร้อนจนถึงระดับหนึ่ง 
โดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ส่วนการระเหิดกลับ คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากแก๊สเป็นของแข็ง 
เมื่อลดความร้อนจนถึงระดับหนึ่ง โดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเช่นกัน 

การระเหิดและการระเหิดกลับแสดงให้เห็นว่า เมื่อสสารเกิดการเปลี่ยนสถานะแล้วสามารถเปลี่ยนกลับ
เป็นสสารเดิมได้ ดังนั้นการเปลี่ยนสถานะของสสารจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการระเหิดของสสาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนดูรูปลูกเหม็น พิมเสน และการบูร แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี 

– นักเรียนรู้จักสารในรูปหรือไม่ (แนวคำตอบ รู้จัก) 
– สารในรูปคืออะไร (แนวคำตอบ ลูกเหม็น พิมเสน และการบูร) 
– สารในรูปใช้ประโยชน์อะไร (แนวคำตอบ ลูกเหม็นใช้ไล่แมลง พิมเสนและการบูรใช้ทำยาดม) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การระเหิดและการระเหิดกลับ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูพิมเสนที่ใช้ในกิจกรรม สังเกตการระเหิดของสสาร แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย 

ดังนี้  
– พิมเสนมีสถานะใด (แนวคำตอบ ของแข็ง) 
– นักเรียนได้กลิน่พิมเสนหรือไม่ (แนวคำตอบ ได้กลิน่) 
– กลิ่นของพิมเสนแสดงการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ กลิ่นของ

พิมเสนแสดงการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน โดยพิมเสนเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการระเหิดของสสาร ตามขั้นตอน ดังนี ้

– ตักพิมเสน 2 ช้อนลงในบีกเกอร์ สังเกตลักษณะของพิมเสนและกลิ่นของพิมเสน 
– วางกระดาษแข็งเจาะรูบนบีกเกอร์ที่ใส่พิมเสน  
– คว่ำแก้วพลาสติกใสให้ครอบรูบนกระดาษแข็ง  
– พยากรณ์ว่าถ้าให้ความร้อนกับพิมเสนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด จากนั้นนำชุดการ

สังเกตไปให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมและตะแกรงลวด 
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– สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บันทึกผล     
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– พิมเสนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด เหมือนหรือแตกต่างกับที่พยากรณ์ไว้ (แนวคำตอบ 
พิมเสนบางส่วนหายไป และเกิดเป็นเกล็ดสีขาวบริเวณรูของกระดาษแข็ง รวมถึงรอบๆ ของแก้วพลาสติกใส ซึ่ง
เหมือนกับที่พยากรณ์ไว้) 

– การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนสถานะของสสารหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ 
เป็นการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยสังเกตจากเมื่อให้ความร้อน พิมเสนบางส่วนหายไปและเกิดเกล็ดสีขาว
บริเวณรูของกระดาษแข็ง รวมถึงรอบ ๆ ของแก้วพลาสติกใสที่อุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณก้นบีกเกอร์ แสดงว่า
พิมเสนเปลี่ยนสถานะเป็นไอลอยสู่ด้านบน และเปลี่ยนสถานะกลับเป็นของแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลง) 

– การเปลี่ยนแปลงของพิมเสนแตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งเมื่อได้รับความร้อนหรือไม่ 
ลักษณะใด (แนวคำตอบ แตกต่างกัน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น น้ำแข็งที่มีสถานะของแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำที่มีสถานะ
ของเหลว และเปลี่ยนเป็นไอน้ำที่มีสถานะแก๊ส ตามลำดับ ส่วนพิมเสนที่มีสถานะของแข็งเปลี่ยนเป็นไอของ
พิมเสนที่มีสถานะแก๊ส โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  สสารบาง
ชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านสถานะของเหลว เรียกว่า การระเหิด ส่วนแก๊สบาง
ชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านสถานะของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

 (1) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการระเหิดและการระเหิดกลับให้นักเรียนเข้าใจว่า สสารบางชนิดเปลี่ยน
สถานะได้โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า การระเหิดและการระเหิดกลับ โดยการระเหิด
และการระเหิดกลับแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการระเหิดมาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น การใช้ลูกเหม็นไล่แมลง และเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการระเหิดกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การทำ
น้ำแข็งแห้ง 

(3) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องน้ำแข็งแห้ง ให้นักเรียนเข้าใจว่า น้ำแข็ งแห้งไม่ได้เกิดจากการแข็งตัวของ
น้ำ แต่เกิดจากการระเหิดกลับของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำแข็งแห้งนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำให้
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลง เช่น การใช้น้ำแข็งแห้งในตู้แช่ไอศกรีม  

(4) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการระเหิดและการระเหิดกลับจากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– อุณหภูมิมีผลต่อการระเหิดอย่างไร (แนวคำตอบ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือทำให้ร้อนขึ้นจนถึง

ระดับหนึ่ง ของแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว) 
– อุณหภูมิมีผลต่อการระเหิดกลับอย่างไร (แนวคำตอบ เมื่ออุณหภูมิลดลงหรือทำให้เย็นลงจนถึง

ระดับหนึ่ง แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี ่ยวกับการระเหิดและการระเหิดกลับ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปลูกเหม็น พิมเสน และการบูร 
2. ใบกิจกรรม สังเกตการระเหิดของสสาร 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การระเหิด
และการระเหดิกลับ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คณุธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสสาร   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(ว 2.1 ป. 5/1) 
2. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (ว 2.1 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. ระบุความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสสารได้ (K) 
2. ระบุการเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทีผ่ันกลับได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 การเปลี่ยนสถานะของสสารมีความสัมพันธ์กัน โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร และการเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สำรวจการเปลี่ยนสถานะของสสาร 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสารคืออะไร (แนวคำตอบ อุณหภูมิหรือความร้อน)   
– การเปลี่ยนสถานะของสสารที่ไม่ผ่านสถานะของเหลวเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ การระเหิด

และการระเหิดกลับ) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– การเพิ่มอุณหภูมิทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใด (แนวคำตอบ การหลอมเหลว 
การกลายเป็นไอ และการระเหิด) 

– การลดอุณหภูมิทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใด (แนวคำตอบ การควบแน่น การ
แข็งตัว และการระเหิดกลับ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสสาร จากใบความรู้หรือใน
หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การเปลี่ยนสถานะของสสารมีความสัมพันธ์กัน โดยมี
อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

(2) ครูให้นักเรียนสำรวจการเปลี่ยนสถานะของสสารในห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียน แล้วเขียน
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสสารที่สังเกตได้ จากนั้นนำผลการสำรวจมานำเสนอ
หน้าห้องเรียน 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ บริเวณที่สำรวจและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนพบการเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใดบ้าง (แนวคำตอบ การหลอมเหลวของน้ำแข็ง 
การแข็งตัวของน้ำ การระเหิดของลูกเหม็น การหลอมเหลวของไอศกรีม และการควบแน่นของไอน้ำ) 
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– สารใดที่พบว่ามีการเปลี่ยนสถานะมากที่สุด (แนวคำตอบ น้ำ) 
– การเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใดที่สังเกตไม่ได้เลย (แนวคำตอบ การระเหิดกลับ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  สสาร
รอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนถึงระดับหนึ่ง สสารก็สามารถเปลี่ยน
สถานะได้ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูให้นักเรียนเล่นเกม โดยครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน จากนั้นครูนำรูปแสดงการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกว่า แสดงการเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใด กลุ่มใดตอบ
ถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ของแข็งเกิดการเปลี่ยนสถานะแบบใดได้ (แนวคำตอบ การหลอมเหลวและการระเหิด) 
– ของเหลวเกิดการเปลี่ยนสถานะแบบใดได้ (แนวคำตอบ การกลายเป็นไอและการแข็งตัว) 
– แก๊สเกิดการเปลี่ยนสถานะแบบใดได้ (แนวคำตอบ การควบแน่นและการระเหิดกลับ) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสสารโดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปแสดงการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของการเปลี่ยนสถานะของสสาร 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสงัเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



      วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5        
 

 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การละลาย       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ป. 5/2) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของสารละลายได้ (K) 
2. สังเกตการละลายของสารในน้ำได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการละลายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย เรียก
สารผสมที่ได้ว่า สารละลาย ส่วนสารที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ แสดงว่าไม่เกิดการละลาย เรียกสารผสมที่
ได้ว่า สารเนื้อผสม 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การละลาย 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการละลายของสาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยปรุงก๋วยเต๋ียวน้ำหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– นักเรียนใส่เครือ่งปรุงอะไรบ้าง (แนวคำตอบ น้ำตาลทราย น้ำปลา และน้ำส้มสายชู) 
– เมื่อใส่เครื่องปรุงลงในก๋วยเตี๋ยวน้ำ เครื่องปรุงเหล่านั้นมีลักษณะใด (แนวคำตอบ เครื่องปรุง

ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำก๋วยเตี๋ยว) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การละลาย 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น  

– นักเรียนสังเกตจากสิ่งใดจึงสรุปว่าเครื่องปรุงละลายในน้ำก๋วยเตีย๋ว (แนวคำตอบ สังเกตจากน้ำ
ก๋วยเตี๋ยว โดยจะมองเห็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็นเนื้อเดียว) 

– นักเรียนสังเกตจากสิ่งใดจึงสรุปว่าเครื่องปรุงไม่ละลายในน้ำก๋วยเตี๋ยว (แนวคำตอบ สังเกตจาก
น้ำก๋วยเตี๋ยว โดยจะมองเห็นเนื้อของเครื่องปรุงผสมกับน้ำก๋วยเตี๋ยว) 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การละลาย จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า การละลายเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนำสารต้ังแต่ 2 ชนิดมาผสมกัน เกิดเป็นสารเน้ือ
เดียวที่เรียกว่า สารละลาย 

 (2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการละลายของสาร ตามขั้นตอน ดังน้ี   
– ดูดน้ำใส่ลงในหลอดทดลองหลอดละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 5 หลอด พร้อมเขียน

หมายเลข 1 – 5 บนหลอดทดลอง ตามลำดับ 
– ตักน้ำตาลทราย เกลือ แป้งมัน และการบูร อย่างละ 1 ช้อน ใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 1, 

2, 3 และ 4 ตามลำดับ 
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– ดูดน้ำมันพืช 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 5 
– พยากรณ์ว่าสารชนิดใดที่สามารถละลายในน้ำได้  
– ใช้แท่งแก้วคนสารคนสารผสมในหลอดทดลองแต่ละหลอดให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ 2 นาที 

สังเกตผลในแต่ละหลอดทดลอง แล้วบันทึกผล  
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– สารผสมใดเป็นสารเนื้อเดียว (แนวคำตอบ น้ำผสมน้ำตาลทรายและน้ำผสมเกลือ) 
– สารผสมใดเป็นสารเนื้อผสม (แนวคำตอบ น้ำผสมแป้งมัน น้ำผสมการบูร และน้ำผสมน้ำมันพืช) 
– จากการปฏิบัติกิจกรรมสรุปได้หรือไม่ว่าสารผสมใดเป็นสารละลาย สังเกตจากอะไร (แนว

คำตอบ สามารถสรุปได้ว่า น้ำผสมน้ำตาลทรายและน้ำผสมเกลือเป็นสารละลาย โดยสังเกตจากลักษณะของ
เนื้อสารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อสังเกต
จากเนื้อสารของสารผสมแล้วสามารถจำแนกสารผสมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สารเนื้อผสมและสารละลาย 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า การหลอมเหลวและการละลายแตกต่างกัน โดยการ
หลอมเหลวจะพิจารณาจากการเปลี่ยนสถานะของสสารจากการได้รับความร้อน แต่การละลายจะพิจารณาจาก
การผสมกันระหว่างสาร 2 ชนิดและรวมเป็นเนื้อเดียวกัน 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการละลายจากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมนิ 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– การละลายของสารสังเกตจากสิ่งใด (แนวคำตอบ สังเกตจากเนื้อสาร โดยเมื่อผสมกันแล้ว เนื้อ

สารต้องรวมเป็นเนื้อเดียวกัน) 
– สารเนื้อผสมแตกต่างจากสารละลายอย่างไร (แนวคำตอบ สารเนื้อผสมมีเนื้อสารไม่รวมเป็นเนื้อ

เดียวกัน ส่วนสารละลายมีเนื้อสารรวมเป็นเนื้อเดียวกัน) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการละลาย โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตการละลายของสาร 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การละลาย 
2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  สารละลาย       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ป. 5/2) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. ระบุส่วนประกอบของสารละลายได้ (K) 
2. จำแนกตัวทำละลายและตวัละลายได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสารละลายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สารละลายประกอบด้วยตัวทำละลายและตัวละลาย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

– การละลาย 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการจำแนกตัวทำละลายและตวัละลาย 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 
– สารละลายคืออะไร (แนวคำตอบ สารผสมที่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน) 
– สารชนิดใดละลายในน้ำได้ (แนวคำตอบ น้ำตาลทรายและเกลือ)  

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
สารละลาย 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– น้ำเกลือเป็นสารละลายหรือไม่ และมีส่วนผสมอะไร (แนวคำตอบ น้ำเกลือเป็นสารละลาย โดย
มีส่วนผสม คือ น้ำและเกลือ) 

– ส่วนผสมของน้ำเกลือที่มีสถานะเดียวกับน้ำเกลือคืออะไร (แนวคำตอบ น้ำ) 
– ส่วนผสมของน้ำเกลือที่มีสถานะแตกต่างจากน้ำเกลือคืออะไร (แนวคำตอบ เกลือ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง สารละลาย จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า สารละลายประกอบด้วยตัวทำละลายและตัวละลาย ซึ่งตัวทำละลายและตัวละลายอาจมี
สถานะเหมือนหรือแตกต่างกันได้ และอาจมีปริมาณไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจึงใช้สถานะและปริมาณในการจำแนก
ตัวทำละลายและตัวละลายในสารละลายได้ 

 (2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นข้อมูลการจำแนกตัวทำละลายและตัว
ละลาย ตามขั้นตอน ดังนี้  

– แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายในสารละลาย 
– จำแนกตัวทำละลายและตัวละลายของสารละลายที่กำหนดให้ ได้แก่ น้ำอัดลม น้ำส้มสายชู 

ฟิวส์ และนำ้เกลือ พร้อมระบุว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนก บันทึกผล 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เกณฑ์ในการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ สถานะของสารและ
ปริมาณของสาร) 
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– ชนิดของตัวทำละลายและตัวละลายต้องมีจำนวนเท่ากันหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ ไม่
ต้องมีจำนวนเท่ากัน โดยตัวทำละลายมีเพียงชนิดเดียว คือ สารที่มีปริมาณมากที่สุดหรือมีสถานะเดียวกับ
สารละลาย ส่วนตัวละลายอาจมีเพียง 1 ชนิดหรือมากกว่าได้ แต่จะมีปริมาณน้อยกว่าตัวทำละลายห รือมี
สถานะเหมือนหรือแตกต่างจากสารละลาย) 

– สารละลายที่กำหนดใช้เกณฑ์ในการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายเหมือนกันหรือไม่ 
ลักษณะใด (แนวคำตอบ ไม่เหมือนกัน น้ำอัดลมและน้ำเกลือใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ ส่วนน้ำส้มสายชูและ
ฟิวส์ใช้ปริมาณของสารเป็นเกณฑ์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สารละลาย
เป็นสารผสมของตัวทำละลายและตัวละลาย โดยการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายใช้ สถานะของสารและ
ปริมาณของสารเป็นเกณฑ ์
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารละลายในกิจกรรม สืบค้นข้อมูลการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลาย
ให้นักเรียนเข้าใจว่า สารละลายบางชนิดอาจมีตัวละลายมากกว่า 1 ชนิด เช่น น้ำอัดลมและฟิวส์ แต่การ
พิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายหรือตัวละลายก็ยังคงใช้สถานะของสารและปริมาณของสารเป็นเกณฑ์ 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อยา่งไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– สารละลายประกอบด้วยอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ตัวทำละลายและตัวละลาย) 
– น้ำเกลือมีสารใดเป็นตัวทำละลายและสารใดเป็นตัวละลาย เพราะอะไร (แนวคำตอบ น้ำเกลือมี

น้ำเป็นตัวทำละลายและเกลือเป็นตัวละลาย เพราะน้ำมีสถานะเดียวกับน้ำเกลือ ส่วนเกลือมีสถานะแตกต่าง
จากน้ำเกลือ) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสารละลาย โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สืบค้นข้อมูลการจำแนกตัวทำละลายและตวัละลาย 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง สารละลาย 
2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การจำแนกตัวทำละลายและตัวละลาย    
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ป. 5/2) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. ระบุเกณฑ์ในการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายมี 2 เกณฑ์ คือ สถานะของสารและปริมาณของ
สาร 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การละลาย 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สำรวจสารละลาย 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– น้ำอัดลมประกอบด้วยสารใด และมีสถานะใด (แนวคำตอบ น้ำมีสถานะเป็นของเหลว น้ำตาล
ทรายมีสถานะเป็นของแข็ง และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีสถานะเป็นแก๊ส) 

– จำแนกตัวทำละลายและตัวละลายในน้ำอัดลม (แนวคำตอบ น้ำเป็นตัวทำละลาย ส่วนน้ำตาล
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวละลาย) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การจำแนกตัวทำละลายและตัวละลาย 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูสีผสมอาหารสีใดสีหนึ่งที่เป็นแบบผงและแบบของเหลว จากนั้นครูถามนักเรียนว่าสี

ผสมอาหาร 2 แบบนี้มีสิ่งใดที่แตกต่างกัน (แนวคำตอบ สถานะของสีผสมอาหาร) 
(2) ครูผสมสีผสมอาหารแต่ละแบบลงในน้ำแต่ละแก้วแล้วให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลง จากนั้น

ถามคำถามนักเรียนว่า สารละลายที่ได้มีสารใดเป็นตัวทำละลายและสารใดเป็นตัวละลาย (แนวคำตอบ น้ำเป็น
ตัวทำละลายและสีผสมอาหารทั้งแบบผงและแบบของเหลวเป็นตัวละลาย) 

(3) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลาย จากใบความรู้หรือใน
หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เกณฑ์ที่ใช้ ในการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายมี 2 
เกณฑ์ คือ สถานะของสารและปริมาณของสาร  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สำรวจสารละลายบริเวณโรงเรียน แล้วจำแนกตัวทำละลายและ
ตัวละลายในสารละลายแต่ละชนิด พร้อมระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนก จากนั้นนำผลการสำรวจมาอภิปราย
ร่วมกันในห้องเรียน 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่สำรวจและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– สารละลายส่วนมากมีสถานะใด (แนวคำตอบ ของเหลว)  
– สารละลายส่วนมากมีสารใดเป็นตัวทำละลาย (แนวคำตอบ น้ำ)     
– เกณฑ์ที่นักเรียนใช้ในการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายของสารละลายที่สำรวจได้คืออะไร 

(แนวคำตอบ ใช้ทั้งสถานะของสารและปริมาณของสารเป็นเกณฑ์)    
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สารละลาย
รอบตัวมีหลายชนิด แต่เมื่อใช้สถานะของสารและปริมาณของสารเป็นเกณฑ์ก็สามารถจำแนกส่วนประกอบใน
สารละลายเป็นตัวทำละลายและตัวละลายได้ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน เล่นเกมเกี่ยวกับสารละลาย โดยครูเตรียมบัตรภาพแสดง
ส่วนประกอบของสารละลาย แล้วให้นักเรียนระบุว่า สารใดเป็นตัวทำละลายและสารใดเป็นตัวละลาย 
กลุ่มใดตอบถูกมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลายจาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เมื่อนำของแข็งสีแดง A ผสมกับของเหลวใส B ได้สารละลาย C ที่เป็นของเหลวสีแดง นักเรียน

จะระบุว่าสารใดเป็นตัวทำละลายและสารใดเป็นตัวละลาย เพราะอะไร (แนวคำตอบ ของเหลวใส B เป็นตัวทำ
ละลาย เพราะมีสถานะเดียวกับสารละลาย และของแข็งสีแดง A เป็นตัวละลาย เพราะมีสถานะแตกต่างจาก
สารละลาย) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกตัวทำละลายและตัวละลาย โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. สีผสมอาหารแบบผงและแบบของเหลว 
2. ช้อนตักสาร 
3. น้ำ 
4. แก้วน้ำ 
5. แท่งแก้วคนสาร 
6. บัตรภาพแสดงส่วนประกอบของสารละลาย 
7. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
8. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
10. แบบฝึกทกัษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
11. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การจำแนกตัว
ทำละลายและตัวละลาย 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารละลาย   
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ป. 5/2) 
2. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (ว 2.1 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายการละลายของสารในน้ำได้ (K) 
2. สังเกตการเปลี่ยนแปลงทีผ่ันกลับได้ของสารละลายได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรือ่งการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดข้องสารละลายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

4. สาระสำคัญ 
 การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ดังนั้นการละลายจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การละลาย 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารละลาย 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้คืออะไร (แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิดสารใหม่ และสาร
สามารถเปลี่ยนกลับไปเหมือนก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้) 

– ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (แนวคำตอบ การหลอมเหลวและการแข็งตัว) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดข้องสารละลาย 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้านำเกลือใส่ลงในน้ำแล้วคนให้เข้ากันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใด (แนวคำตอบ เกลือละลายใน
น้ำ) 

– น้ำเกลือสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำและเกลือเหมือนเดิมได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการเปลี ่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของ

สารละลาย ตามขั้นตอน ดังนี้  
– สังเกตลักษณะของเกลือ จากนั้นตักเกลือ 1 ช้อนลงในน้ำจำนวน 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้

แท่งแก้วคนสารคนให้เกลือละลาย สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
– พยากรณ์ว่าเมื่อน้ำเกลือได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด 
– ใช้หลอดหยดดูดน้ำเกลือแล้วหยดลงในจานหลุมโลหะ จากนั้นนำไปต้มด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์

จนแห้ง สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งบันทึกผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– น้ำเกลือจัดเป็นสารละลายหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ น้ำเกลือจัดเป็นสารละลาย 
โดยสังเกตจากเมื่อน้ำเกลือได้รับความร้อน น้ำระเหยไปหมด เหลือแต่เกลือในจานหลุมโลหะ และไม่มีสารใหม่
เกิดขึ้นจากการที่น้ำเกลือได้รับความร้อน แสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเกลือละลาย เป็นเนื้อ
เดียวกับน้ำ)   
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– เมื่อให้ความร้อนกับน้ำเกลือแล้วมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น (แนวคำตอบ น้ำระเหยไปหมด 
เหลือแต่เกลือในจานหลุมโลหะ) 

– การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ การละลาย
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ โดยสังเกตจากเมื่อน้ำเกลือที่เป็นสารละลายของเกลือในน้ำได้รับความร้อน 
น้ำที่เป็นตัวทำละลายระเหยเป็นไอน้ำไปหมด เหลือแต่เกลือในจานหลุมโลหะ ซึ่งไอน้ำและเกลือยังคงเป็น
สารเดิม ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น)  

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การละลาย
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเพิ ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื ่อตัวละลายที่เป็นของแข็งละลายในตัวทำละลายที่เป็น 
ของเหลว ตัวละลายไม่ได้หายไปหรือเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่ แต่ตัวละลายมีขนาดเล็กลงจนมองไม่เห็นด้วยตา
เปล่าและผสมเป็นเนื้อเดียวกับตัวทำละลาย 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– การละลายจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะการละลาย

ไม่เกิดสารใหม่ และสารละลายสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนก่อนเกิดการละลายได้) 
– เรามองไม่เห็นเกลือที่อยู่ในน้ำเกลือเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะเกลือมีขนาดเล็กลงมากจน

มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า) 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารละลาย โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสารละลาย 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
3. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงทีผ่ันกลับได้ของ
สารละลาย 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  สารละลายอิ่มตัว      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.1 ป. 5/2) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. ระบุลักษณะของสารละลายอิ่มตัวได้ (K) 
2. สังเกตการเกิดสารละลายอิ่มตัวได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องสารละลายอ่ิมตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

4. สาระสำคัญ 
 สารละลายอิ่มตัว คือ สารละลายที่มีตัวละลายอยู่ในปริมาณที่มากพอแล้ว และตัวทำละลายไม่สามารถ
ละลายตัวละลายได้อีก 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 – การละลาย 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
1. สังเกตสารละลายอ่ิมตัว 
2. ออกแบบไอศกรีมผลไม ้

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยชงเคร่ืองด่ืมหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– ถ้าเราใส่น้ำตาลทรายลงในเครื่องด่ืมจะมีรสอย่างไร (แนวคำตอบ หวาน) 
– ปริมาณน้ำตาลทรายที่ใส่ลงในเครื่องดื่มมีผลต่อรสอย่างไร (แนวคำตอบ ถ้าเติมน้ำตาลทราย

มากขึ้น เครื่องดื่มจะหวานมากขึ้น) 
– ถ้าเราเติมน้ำตาลทรายลงในเครื่องดื่มมาก ๆ จะเกิดอะไรขึ้น (แนวคำตอบ เครื่องดื่มจะหวาน

มากและมีน้ำตาลทรายบางส่วนไม่ละลาย)  
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

สารละลายอิ่มตัว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูเขียนคำว่า สารละลายอิ่มตัว ลงบนกระดานดำ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี 

– สารละลายอิ่มตัวคืออะไร (แนวคำตอบ สารละลายที่มีตัวละลายอยู่ในปริมาณที่มากพอแล้ว 
และตัวทำละลายไม่สามารถละลายตัวละลายได้อีก) 

– สารละลายอิ่มตัวสังเกตได้จากอะไร (แนวคำตอบ สังเกตได้จากเมื่อใส่ตัวละลายลงในตัวทำ
ละลายแล้ว ตัวทำละลายไม่สามารถละลายตัวละลายได้อีก) 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ สารละลายอิ่มตัว ตามขั้นตอน 
ดังนี ้

– ใส่น้ำกลั่น 3 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก 
– ตักน้ำตาลทรายครั้งละ 1 ช้อน ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก เขย่าให้น้ำตาลทรายละลายในน้ำ

จนหมด สังเกตลักษณะของสารละลายในแต่ละครั้งที่ทำการละลายน้ำตาลทราย 
– ตักน้ำตาลทรายลงในหลอดทดลองขนาดเล็กจนกว่าน้ำตาลทรายไม่ละลายในน้ำ   

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
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– เมื่อตักน้ำตาลทรายลงในหลอดทดลองขนาดเล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ 
น้ำตาลทรายละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ จนกระทั่งตักน้ำตาลทรายครั้งที่ 4 ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก เริ่มมี
น้ำตาลทรายบางส่วนไม่ละลายในน้ำ) 

– จากกิจกรรม สารละลายอิ่มตัวเกิดขึ้นเมื่อใด (แนวคำตอบ สารละลายอิ่มตัวเกิดขึ้นเมื่อตัก
น้ำตาลทรายครั้งที่ 4 ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก) 

– จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอะไร (แนวคำตอบ สารละลายที่เกิดจากการเติมตัวละลายลงในตัวทำ
ละลาย จนกระทั่งตัวละลายไม่ละลายในตัวทำละลาย หรือจนกระทั่งสารละลายมีตัวละลายมากที่สุดที่สามารถ
ละลายได้ เรียกว่า สารละลายอิ่มตัว) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อตัวท ำ
ละลายไม่สามารถละลายตัวละลายได้อีก แสดงว่าสารละลายน้ัน คือ สารละลายอิ่มตัว 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มออกแบบและทดลองทำไอศกรีมแบบแท่งขนาดความ
สูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร (รวมไม้ไอศกรีม) โดยใช้น้ำผลไม้หรือนมรสที่ชอบและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับน้ำผลไม้และนม จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 

(2) นักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับสารละลายอิ ่มตัว จากหนังสือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– สารละลายเกิดการอิ่มตัวเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะตัวทำละลายไม่สามารถละลายตัว

ละลายได้อีก) 
– การเกิดสารละลายอิ่มตัวของน้ำเกลือสังเกตได้จากอะไร (แนวคำตอบ มีเกลือที่ไม่ละลาย 

เหลืออยู่ในน้ำเกลือ) 
ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสารละลายอิ่มตัว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน์  

2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้สารละลายอิ่มตัว 
2. ไม้ไอศกรีมและแม่พมิพ ์
3. น้ำผลไม ้
4. นม 
5. แก้ว 
6. ช้อน 
7. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
8. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 9. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
10. แบบฝึกทกัษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
11. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง สารละลาย
อิ่มตัว 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 

2.1 ป. 5/3) 
2. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (ว 2.1 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ (K) 
2. ระบุการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงทีผ่ันกลับไม่ได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิม หรือเมื่อสารชนิดเดียวเกิด
การเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีบางปฏิกิริยาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได ้
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยจุดธูปหรือไม่ เมื่อจุดธูปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (แนวคำตอบ เคย เมื่อจุด
ธูปแล้วธูปค่อยๆ ไหม้ พร้อมกับมีควันและกลิ่น) 

– ธูปมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ (แนวคำตอบ มี) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้การ

เปลี่ยนแปลงทางเคม ี
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี ที่ครูมอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูล
หน้าห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– การเปลี่ยนแปลงทางเคมีแตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไร (แนวคำตอบ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีมีสารใหม่เกิดขึ้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น) 

– การเปลี ่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี ่ยนแปลงที ่ผ ันกลับได้หรือไม่ (แนวคำตอบ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี ่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีบางปฏิกิริยาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสารใหม่ สารใหม่ที่ได้มีสมบัติเปลี่ยนไปโดยไม่
สามารถกลับมามีสมบัติเหมือนเดิมได้อีก หรือเรียกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีว่า การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
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2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน ปฏิบัติกิจกรรม  สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ตามขั้นตอน 

ดังนี ้
– ตักเกลือและน้ำตาลทรายจำนวนเล็กน้อยลงในจานหลุมโลหะชนิดละ 2 หลุม   
– พยากรณ์ว่าถ้าเผาเกลือและน้ำตาลทรายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด 
– นำจานหลุมโลหะไปเผาด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ประมาณ 5 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น พร้อมทั้งบันทึกผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เมื่อเผาน้ำตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ น้ำตาลทรายหลอมเหลวเป็น
สีน้ำตาลเข้ม และค่อยๆ กลายเป็นของแข็งสีดำพร้อมกับมีกลิ่นไหม้) 

– เมื่อเผาเกลือเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ เกลือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง) 
– สารใดเกิดการเปลี ่ยนแปลงทางเคมี สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ น้ำตาลทรายเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยสังเกตจากเมื่อน้ำตาลทรายได้รับความร้อน น้ำตาลทรายหลอมเหลวเป็นสีน้ำตาลเข้ม 
และค่อยๆ กลายเป็นของแข็งสีดำพร้อมกับมีกลิ่นไหม้ แสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้น)  

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีจะเกิดสารใหม่ที่ไม่สามารถกลับไปเป็นสารเดิมก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
ในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด เช่น การเกิดสนิมและการสุกของอาหาร 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– การเกิดสนิมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะสนิมที่เกิดขึ้น

เป็นสารใหม่ จึงเปลี่ยนกลับไปเป็นสารเดิมไม่ได้) 
– ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมา 2 กรณี (แนวคำตอบ การเกิดสนิมและการสุกของ

อาหาร) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ
ผังมโนทัศน ์
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. ใบกิจกรรม สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงทางเคม ี

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (1)    
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์                

(ว 2.1 ป. 5/3) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ (K) 
2. สังเกตลักษณะที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรือ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถสังเกตได้จากลักษณะบางประการที่แตกต่างไปจากเดิม 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามนักเรียนถึงสิ่งต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น 

– การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่นักเรียนพบมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ รั้วบ้านขึ้นสนิมและไม้ขีดไฟติด
ไฟ) 

– การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่ได้) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนสังเกตไม้ขีดไฟ จากนั้นครูจุดไม้ขีดไฟแล้วให้นักเรียนสังเกตอีกครั้ง พร้อมกับถาม

คำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– ไม้ขีดไฟมีลักษณะใด (แนวคำตอบ เป็นแท่งไม้สีน้ำตาลอ่อนขนาดเล็กและมีสารสีแดงที่ปลาย

แท่งไม้) 
– เมื่อจุดไม้ขีดไฟแล้วมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น (แนวคำตอบ สารสีแดงที่ ปลายแท่งไม้ติดไฟ 

และแท่งไม้ค่อยๆ ไหม้กลายเป็นสีดำ) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

ตามขั้นตอน ดังนี ้
– ลักษณะของสารละลายน้ำปูนใส สารละลายผงฟู และสารละลายน้ำปูนใสผสมกับสารละลายผงฟู 
 • สังเกตลักษณะของสารละลายน้ำปูนใสและสารละลายผงฟูจากการดู การดม และการใช้มือสัมผัส

ภาชนะที่ใส่สาร บันทึกผล 
 • ผสมสารละลายน้ำปูนใสและสารละลายผงฟูอย่างละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตรในหลอดทดลอง ใช้แท่ง

แก้วคนสารคนสารผสมให้เข้ากัน สังเกตลักษณะของสารผสม บันทึกผล 
– ลักษณะของน้ำส้มสายชู ผงฟู และน้ำส้มสายชูผสมกับผงฟู 
 • สังเกตลักษณะของน้ำส้มสายชูและผงฟูจากการดู การดม และการใช้มือสัมผัสภาชนะที่ใส่สาร 

บันทึกผล 
 • เทน้ำส้มสายชูลงในขวดแก้วประมาณ 1 ใน 3 ของขวด จากนั้นตักผงฟู 2 ช้อนใส่ในลูกโป่ง  
 • นำปากลูกโป่งครอบปากขวดแก้ว ยกปลายลูกโป่งให้ผงฟูตกลงในขวดแก้ว สังเกตลักษณะของสาร

ผสม บันทึกผล 
– ลักษณะของแอมโมเนียมคลอไรด์ ปูนขาว และแอมโมเนียมคลอไรด์ผสมกับปูนขาว 
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 • สังเกตลักษณะของแอมโมเนียมคลอไรด์และปูนขาวจากการดู การดม และการใช้มือสัมผัสภาชนะ
ที่ใส่สาร บันทึกผล 

 • ตักสารทั้ง 2 ชนิดใส่ลงในบีกเกอร์ หยดน้ำลงในสารผสมเล็กน้อย จากนั้นคนให้เข้ากัน สังเกต
ลักษณะของสารผสม บันทึกผล 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– สารผสมระหว่างสารละลายน้ำปูนใสกับสารละลายผงฟูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ 
สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี สังเกตจากก่อนนำสารมาผสมกัน สารละลายน้ำปูน
ใสและสารละลายผงฟูเป็นของเหลวใส และไม่มีสี แต่เมื่อนำมาผสมกัน มีตะกอนสีขาวเกิดขึ้น แสดงว่ามีสาร
ใหม่เกิดขึ้น) 

– สารผสมระหว่างน้ำส้มสายชูกับผงฟูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนว
คำตอบ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี สังเกตจากก่อนนำสารมาผสมกัน น้ำส้มสายชูเป็นของเหลวใส และมีกลิ่น
ฉุน ส่วนผงฟูเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น แต่เมื่อนำมาผสมกัน มีฟองแก๊สเกิดขึ้น และมีกลิ่นน้ำส้มสายชู แสดงว่ามี
สารใหม่เกิดขึ้น) 

– สารผสมระหว่างแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ สังเกต
จากอะไร (แนวคำตอบ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี สังเกตจากก่อนนำสารมาผสมกัน แอมโมเนียมคลอไรด์
เป็นเกล็ดสีขาวขุ่น ไม่มีกลิ่น และผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ ส่วนปูนขาวเป็นผงสีขาวอมเทา ไม่มีกลิ่น และผิว
ภาชนะมีอุณหภูมิปกติ แต่เมื่อนำมาผสมกัน เกิดก้อนของแข็งสีขาว มีละอองน้ำเกาะบนผิวภาชนะที่ใส่สาร มี
กลิ่นฉุนแสบจมูก และผิวภาชนะมีอุณหภูมิลดลง แสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้น) 

– ลักษณะใดที่ระบุได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นเมื่อนำสารมาผสมกัน (แนวคำตอบ การ
เกิดฟองแก๊ส การเปลี่ยนสี การเกิดตะกอน การเกิดฟองแก๊ส การเกิดกลิ่น และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถสังเกตได้จากลักษณะบางประการของสารใหม่ที่เปลี่ยนไป เช่น การเกิดตะกอน 
การเกิดฟองแก๊ส การเปลี่ยนสี การเกิดกลิ่น และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิ
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องการฟูของขนม ให้นักเรียนเข้าใจว่า ในส่วนผสมของขนมเค้กหรือขนมถ้วยฟู
จะมีสารที ่เม ื ่อนำไปให้ความร้อนจะเกิดปฏิก ิร ิยาได้สารใหม่ คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซ ึ ่งแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จะแทรกตามเนื้อเค้กหรือขนมถ้วยฟูทำให้เนื้อเค้กและขนมฟูขึ้น 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
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(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เมื่อผสมผงฟูกับน้ำส้มสายชูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น โดยมีฟองแก๊สเกิดขึ้น) 
– ถ้าต้องการทราบว่า เมื่อนำสาร 2 ชนิดมาผสมกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ ควร

สังเกตจากสิ่งใด (แนวคำตอบ สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง
ไปจากเดิมหรือไม่ เช่น การเกิดตะกอน การเกิดฟองแก๊ส การเปลี่ยนสี การเกิดกลิ่น และการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์  
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ไม้ขีดไฟ 
2. ใบกิจกรรม สังเกตลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรอืรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (2)    
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   

(ว 2.1 ป. 5/3) 
2. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (ว 2.1 ป. 5/4) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. ระบุลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้จากการเกิดฟองแก๊ส การเปลี่ยนสี การเกิดตะกอน การเกิดกลิ่น 
และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิ
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนผลการปฏิบัติกิจกรรมสังเกตลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยให้
ตัวแทนนักเรียน 2 คนมาอธิบายถึงลักษณะที่สังเกตได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (แนวคำตอบ สารผสม
ระหว่างสารละลายน้ำปูนใสกับสารละลายผงฟูมีตะกอนสีขาวเกิดขึ้น สารผสมระหว่างน้ำส้มสายชูกับผงฟูมีฟอง
แก๊สเกิดขึ้น และมีกลิ่นน้ำส้มสายชู และสารผสมระหว่างแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวเกิดก้อนของแข็งสีขาว 
มีละอองน้ำเกาะบนผิวภาชนะที่ใส่สาร มีกลิ่นฉุนแสบจมูก และผิวภาชนะมีอุณหภูมิลดลง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น  

– ถ้าเราทิ้งแกงกะทิไว้นอกตู้เย็น 1 คืน นักเรียนคิดว่าวันต่อมาแกงกะทิจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร (แนวคำตอบ เปลี่ยนแปลง โดยแกงกะทิจะบูด) 

– นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งใด (แนวคำตอบ แกงกะทิมีฟองแก๊สเกิดขึ้นและมีกลิ่น
เหม็น) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้จากลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่ งในบางกรณีต้องสังเกตลักษณะต่างๆ 
ควบคู่กันไป จึงจะสรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น 

(2) ครูให้นักเรียนสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในบริเวณโรงเรียน พร้อมกับระบุลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี แล้วจำแนกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดประโยชน์และเกิดโทษ 

 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ บริเวณที่นักเรียนสำรวจ
และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– การเปลี่ยนแปลงทางเคมีลักษณะใดเกิดขึ้นมากที่สุด (แนวคำตอบ การเกิดกลิ่น)  
– การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดประโยชน์มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ การสุกของอาหารและการ

กำจัดคราบของน้ำยาล้างห้องน้ำ)   
– การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดโทษมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ การเกิดสนิมและการบูดของ

อาหาร)   
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้ นให้นักเรียนเข้าใจว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถสังเกตได้จากลักษณะต่าง ๆ เช่น การเกิดฟองแก๊ส การเปลี่ยนสี การเกิดตะกอน 
การเกิดกลิ่น และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิ
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนเล่นเกม ค้นหาคำศัพท์ จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– นักเรียนมวิีธีสังเกตอาหารบูดอย่างไร (แนวคำตอบ สงัเกตว่ามีฟองแก๊สหรือมีกล่ินเหมน็หรือไม่) 
– นักเรียนมีวิธีสังเกตน้ำเสียในคลองอย่างไร (แนวคำตอบ สังเกตว่ามีกลิ่นเหม็นหรือสีของน้ำ

เปลี่ยนไปหรือไม่) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยร่วมกันเขียนเป็นแผน
ที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์    

2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ของนักเรียน 

3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนช่ัวโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– น้ำนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นตัวทำละลาย นักเรียนคิดว่า เราสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำ
แต่ละแหล่งมาใช้ประโยชน์ได้เท่ากันหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อความสำคัญของน้ำ 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แบบทดสอบหลังเรียน 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลงัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


