แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
รหัสวิชา ว 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เรื่อง สารและการจาแนกสาร
เวลา 4 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สารและการจาแนกสาร เป็ นหน่วยหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ( ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้เวลาจัดการเรี ยนการสอน จานวน 4 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จัดทาขึ้นตามกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งประกอบดังนี้
หัวเรื่อง
1. ความหมายของสาร

2. สมบัติของสาร

3. การจาแนกประเภทของสาร

เทคนิคการเรียนรู้
การอ่านเพื่อวิเคราะห์
การสารวจ
การใช้กลุ่มอภิปราย
การนาเสนอ
การสื บเสาะหาความรู้ (5E)
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การเขียนแผนผัง
โครงงาน
การอ่านเพื่อวิเคราะห์
การเขียนแผนผัง
เกม
รวม

เวลา (ชั่วโมง)
1

2

1

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
รายวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว21102
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เรื่อง สารและการจาแนกสาร
เวลา 4 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………
มาตรฐาน ว 3.1
เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคมีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้ น ว 3.1.1
สังเกตสารวจตรวจสอบวิเคราะห์อภิปรายสมบัติต่าง ๆ ของสาร จาแนกสารออกเป็ นกลุ่ม
ตามเนื้อสารหรื อขนาดของอนุภาค
ตัวชี้วดั
ทดลองและจาแนกสารเป็ นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรื อขนาดอนุภาคเป็ นเกณฑ์ และอธิ บาย
สมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม (ว 3.1 ม 1/1)
จุดประสงค์ การเรียนรู้
- ด้ านความรู้
- วิเคราะห์และอธิบายสมบัติทางกายภาพของสาร
- จาแนกสารเป็ นกลุ่มตามลักษณะของเนื้อสารและขนาดของอนุภาค
- ด้ านทักษะและกระบวนการ
สามารถสารวจและคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสารที่อยูร่ อบตัวและทดลองเพื่อจาแนก
สมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
- ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
คุณลักษณะ
พฤติกรรมบ่ งชี้
ความรับผิดชอบ
- ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ใฝ่ รู้ – สร้างสรรค์
- ชอบศึกษาค้นคว้า/ทดลองในเรื่ องต่างๆ/กระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิงาน
ความสามัคคี
- ให้ความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานของ
ส่ วนรวมให้สาเร็ จลุล่วง
กล้าแสดงออก
- ริ เริ่ มสร้างสรรค์ผลงาน กล้าทาในสิ่ งที่ถูกต้อง

แนวความคิดหลัก
สารต่าง ๆ รอบตัวเรามีมากมายหลายชนิด สารแต่ละชนิดมีสมบัติหลายประการ เช่น
แก๊สออกซิ เจน มีสถานะเป็ นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ช่วยให้ไฟติด แก๊สไฮโดรเจน มีสถานะเป็ น
แก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และติดไฟได้ สมบัติของสารมีท้ งั สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
เนื่องจากสารมีจานวนมากมายเพื่อความสะดวกในการศึกษา จาต้องจาแนกสารออกเป็ นหมวดหมู่
โดยใช้สมบัติของสารประการใดประการหนึ่งเป็ นเกณฑ์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชัว่ โมงที่ 1 เรื่ อง ความหมายของสสาร (การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ,การสารวจ,การอภิปราย,
การนาเสนอ)
1.ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (15 นาที)
1.1 นักเรี ยนสังเกตภายในห้องเรี ยนว่านักเรี ยนพบเห็นสิ่ งใดบ้างและสิ่ งต่าง ๆ ที่
นักเรี ยนเห็นมีลกั ษณะและคุณสมบัติอย่างไร มีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง ( 5 นาที )
1.2 ครู แจ้งเรื่ อง จุดประสงค์การเรี ยนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการ
พัฒนา
1.3 นักเรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง สารและการจาแนก จานวน
10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
2.ขั้นสาร้ างองค์ ความรู้ (35 นาที)
2.1 แบ่งกลุ่มนักเรี ยนแบบคละกันโดยใช้เกมแยกสี ประมาณกลุ่มละ 4 คน (โดย
แบ่งแล้วล่วงหน้าจากแผนการสอนปฐมนิเทศ) แต่งตั้งประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มโดยให้แต่
ละกลุ่มร่ วมกันทากิจกรรม ดังต่อไปนี้ (10 นาที)
- นักเรี ยนสามารถนาสิ่ งของของนักเรี ยนที่อยูบ่ นโต๊ะใส่ ลงไปในกล่องได้
ทั้งหมดหรื อไม่
- นักเรี ยนสามารถนาสิ่ งของที่อยูบ่ นโต๊ะชูให้เพื่อดูได้หรื อไม่
- นักเรี ยนนาสิ่ งของบนโต๊ะไปชัง่ เพื่อหามวลได้หรื อไม่
- นักเรี ยนเป่ าลูกโป่ ง 2 ใบให้มีขนาดต่างกันแล้วนาไปผูกไว้ที่ปลายไม้บรรทัดทั้ง
2 ด้าน แล้วสังเกตผลการเปลี่ยนแปลง
2.2 จากกิจกรรมที่นกั เรี ยนทา นักเรี ยนร่ วมกันระดมสมองว่าสิ่ งของของนักเรี ยน
ที่อยูบ่ นโต๊ะมีคุณสมบัติอย่างไร ครู สุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม เพื่อนาเสนอ ( 10 นาที )

2.3 ทุกกลุ่มรับใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง สารและการจาแนกสาร สมาชิกร่ วมกัน
ศึกษาในหน้าที่ 1 ในหัวข้อความหมายของสารและสสาร โดยสมาชิกช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ( 5
นาที)
2.4 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ 1.1 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสารว่าสิ่ ง
ที่ครู กาหนดให้สิ่งใดจัดเป็ นสารและสิ่ งใดไม่ใช่สารโดยสรุ ปผลการวิเคราะห์ดว้ ยว่าเหตุใดจึงเป็ น
เช่นนี้ ( 10 นาที )
3. ขั้นสรุ ป ( 10 นาที )
3.1 ครู สุ่มตัวแทน 3 กลุ่ม นาเสนอผลการทากิจกรรมใบงานที่ 1.1 เรื่ อง การคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับสาร
3.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเนื้อหาสาคัญ
- ความหมายของสารและสสาร
3.3 นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสาร จานวน 6 ข้อ
นักเรี ยนเปลี่ยนกันตรวจกับกลุ่มอื่น โดยครู เฉลยแบบฝึ กหัดบนกระดาน
3.4 นักเรี ยนทากิจกรรมการสารวจสื บค้นเพื่อคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสารที่อยู่
รอบตัวที่มีประโยชน์และเป็ นพิษเกิดอันตรายต่อมนุษย์หรื อสิ่ งแวดล้อม ลงในใบงานที่ 1.2 เรื่ อง
การสารวจการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสารที่อยูร่ อบตัว โดยทานอกเวลาเรี ยนและส่ งในชัง่ โมงต่อไป
3.5 นักเรี ยนแต่ละคนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในแผนการเรี ยนรู ้น้ ีลง
ในสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ
ชั่วโมงที่ 2 – 3 เรื่อง สมบัติของสาร (กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (5E) กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ , การเขียนแผนผัง)
1. ขั้นสร้ างความสนใจ ( 5 นาที )
1.1 ครู แจกลูกอมให้นกั เรี ยนคนละ 1 เม็ด แล้วให้นกั เรี ยนบอกครู วา่ ลูกอมเป็ น
สารหรื อไม่
1.2 ให้นกั เรี ยนแกะเปลือกลูกอมออกแล้วสังเกตลักษณะภายนอกของลูกอมว่ามี
ลักษณะอย่างไร เช่น สี กลิ่น
1.3 นักเรี ยนกินลูกอม แล้วบอกครู วา่ ลูกอมมีรสชาดอย่างไร
1.4 เมื่อนักเรี ยนสังเกตลูกอมเสร็ จแล้วครู ใช้คาถามนาเพื่อให้นกั เรี ยนคิด ดังนี้
- ลูกอมจัดเป็ นสารเพราะอะไร
- ลักษณะที่นกั เรี ยนสังเกตได้ คือ สี กลิ่น รส ของลูกอม เรี ยกว่าอะไร

1.5 ครู แจ้งเรื่ องจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการ
พัฒนา
2. ขั้นสารวจและค้ นหา ( 60 นาที )
2.1 ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสังเกตวัตถุในตระกร้าที่ครู เตรี ยมให้ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง สารและการจาแนกสาร ใบงานที่ 1.3 เรื่ อง การจาแนกสมบัติ
ของสาร โซเดียมคลอไรด์ แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ น้ าส้มสายชู เอทานอล น้ ามันพืช น้ า ช้อน
เบอร์ 1 ช้อนโลหะ หลอดทดลองขนาดกลาง กระบอกตวง ตะเกียงแอลกอฮอล์ ที่ก้ นั ลม
กระดาษลิตมัส พร้อมตั้งคาถามว่าถ้านักเรี ยนจะตรวจสอบสารทั้ง 5 ชนิด คือ โซเดียมคลอไรด์
แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ น้ าส้มสายชู เอทานอล น้ ามันพืช โดยจะตรวจสอบ สถานะ สี การ
ละลายน้ า การเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัส การเผาไหม้ นักเรี ยนจะมีวธิ ี การอย่างไร แล้วให้นกั เรี ยน
ช่วยกันวางแผน สารวจตรวจสอบเพื่อหาคาตอบ โดยนักเรี ยนร่ วมกันคิดวางแผนในประเด็นต่าง
ๆ ดังต่อไปนี้
- กาหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และตัวแปรอย่างไร
- จะใช้วสั ดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
- จะออกแบบการทดลองอย่างไร
- จะบันทึกผลการทดลองอย่างไร
- จะสรุ ปและอภิปรายผลอย่างไร
ในการคิดวางแผนทาการทดลองและออกแบบการทดลองตามประเด็นต่าง ๆ นั้น
นักเรี ยนสามารถปรึ กษาครู ผสู ้ อนได้ในกรณี ที่เกิดความสงสัย หากนักเรี ยนไม่สามารถวางแผนได้
ครอบคลุม ครู ผสู ้ อนควรชี้แนะเพื่อเป็ นการฝึ กการใช้เครื่ องมือ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางานกลุ่มตลอดจนการสื บค้นข้อมูลด้วยตนเองของนักเรี ยน ควร
มีการวางแผนการดาเนินงาน แบ่งหน้าที่กนั ในการทางานให้ทวั่ ถึงพร้อมระบุหน้าที่ของแต่ละคน
ให้ชดั เจน พร้อมหมุนเวียนหน้าที่กนั ในครั้งต่อไป
2.2 นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อตรวจสอบสมบัติของสาร
บันทึกผลและจัดทารายงานการทดลองตามรายละเอียดในใบงานที่ 1.3 เรื่ อง การจาแนกสมบัติของ
สาร พร้อมนาเสนอผลการทดลอง บนกระดาษชาร์ ทหน้าชั้นเรี ยน ระหว่างการทากิจกรรมครู เปิ ด
เพลงเบา ๆ ตามเวลาที่กาหนด
3. ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป ( 30 นาที )
3.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทดลอง ครู สุ่มตัวแทนกลุ่มจานวน 3 กลุ่ม
โดยการจับฉลาก ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มควรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ช่วยเหลือกัน นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม

พลัดเปลี่ยนกันประเมินผลตามแบบประเมินที่กาหนดให้ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันให้ขอ้ เสนอแนะ
การออกแบบการทดลองของแต่ละกลุ่ม
3.2 ครู นาอภิปรายโดยใช้แนวคาถามต่อไปนี้เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ป
- สารทั้ง 5 ชนิด มีลกั ษณะเฉพาะตัวเหมือนกันหรื อไม่
- สิ่ งที่แตกต่างกันของสารทั้ง 5 ชนิด เป็ นการกาหนดสิ่ งใดของสาร
- จากการทดลองเราแบ่งสมบัติของสารออกเป็ นกี่ประเภทอะไรบ้าง
3.3 จากการทดลองนักเรี ยนควรสรุ ปร่ วมกันได้วา่ สารแต่ละชนิดมีลกั ษณะ
บางอย่างเหมือนกันและบางอย่างแตกต่างกัน เพราะสารแต่ละชนิดมีลกั ษณะเฉพาะตัว เรี ยกว่า
สมบัติของสารแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ สมบัติทางกายภาพ ซึ่งสังเกตได้ดว้ ยประสาทสัมผัส
หรื อใช้เครื่ องมือช่วยทดสอบได้ดว้ ยการทดลองง่าย ๆ ได้แก่ สี กลิ่น รส จุดเดือด จุดหลอมเหลว
การนาไฟฟ้ า การนาความร้อน ความแข็ง ความหนาแน่น ความถ่วงจาเพาะ การละลาย สมบัติ
ทางเคมี เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายใน สังเกตไม่ได้จากสภาพภายนอก แต่ทราบได้จากการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เช่น การเกิดสนิม การติดไฟ ความเป็ นกรด - เบส
4. ขั้นขยายความรู้ ( 10 นาที )
4.1 นักเรี ยนทากิจกรรม การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของสาร ในแบบฝึ กหัด
ที่ 1.2 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของสาร จานวน 6 ข้อ นักเรี ยนเปลี่ยนกันตรวจกับ
เพื่อนโดยครู เฉลยคาตอบให้บนกระดาน
4.2 ครู อธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่นกั เรี ยนยังไม่เข้าใจ โดยดูจากการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับสมบัติของสารในแบบฝึ กหัดที่ 1.2
5. ขั้นประเมิน ( 15 นาที )
5.1 นักเรี ยนสรุ ปองค์ความรู้โดยใช้ผงั ความคิดในใบงานที่ 1.4 เรื่ อง สมบัติของ
สารและอักษรไขว้ในใบงานที่ 1.5 เรื่ อง การจาแนกสมบัติของสาร
5.2 นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงการนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษา เรื่ อง สมบัติของ
สารไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน โดยจัดทาโครงงานประเภทสารวจ เรื่ อง สมบัติของสาร
โดยมีระยะเวลาในการศึกษาจัดทาชิ้นงาน 1 สัปดาห์ จากการสารวจสื บค้นข้อมูลจากแหล่งความรู ้
ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์ เน็ต ตามหัวข้อดังนี้
- จุดมุ่งหมายในการสารวจ (สารวจสมบัติของสารที่ใช้ในบ้านและ
ในโรงเรี ยน)
- ขอบเขต (ในโรงเรี ยนและในบ้าน)
- เกณฑ์ในการจาแนกกลุ่มตามสมบัติ (สถานะ,สี ,การละลาย,pH)

- ดาเนินการสารวจ
- จัดกระทาข้อมูล
- สรุ ปและอภิปรายผลการนาไปใช้ประโยชน์
5.3 นักเรี ยนแต่ละคนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในแผนการเรี ยนรู ้น้ ีลง
ในสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ)
ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การจาแนกประเภทของสาร (การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ,การเขียนแผนผัง
,เกม)
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ( 5 นาที )
1.1 ครู นาหลอดทดลองมา 2 หลอด หลอดที่ 1 ครู ใส่ น้ าลงไป 10 cm3 หลอดที่
2 ครู ใส่ น้ าลงไป 5 cm3 แล้วเติมน้ ามันพืชลงไปอีก 5 cm3 แล้วชูให้นกั เรี ยนดูแล้วถามนักเรี ยนว่า
สาร 2 หลอดนี้เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร ถ้าเหมือนเหตุใดจึงคิดว่าเหมือนถ้าต่างเหตุใดจึงคิดว่า
ต่าง นักเรี ยนใช้อะไรเป็ นเกณฑ์มาแยกว่าสาร 2 ชนิดนี้เหมือนหรื อต่างกัน
1.2 ครู แจ้งเรื่ อง จุดประสงค์การเรี ยนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการ
พัฒนา
2. ขั้นสร้ างองค์ ความรู้ ( 35 นาที )
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง สารและการจาแนกสารโดยร่ วมกัน
ศึกษาหน้า 2 – 3 โดยช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
2.2 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรี ยนชายและกลุ่มนักเรี ยนหญิงเพื่อ
แข่งขันเกม ฉันคือสารชนิดใด โดยครู เขียนแผนผังการจัดจาแนกสารบนกระดาษ 2 ด้าน โดย
ด้านซ้ายเป็ นของนักเรี ยนชาย ด้านขวาเป็ นของนักเรี ยนหญิง
2.3 นักเรี ยนส่ งตัวแทนนักเรี ยนชาย 2 คน และนักเรี ยนหญิง 2 คน ออกมา
แข่งขันเกม โดยครู แจกบัตรคาให้นกั เรี ยนชาย 1 ชุด นักเรี ยนหญิง 1 ชุด ให้นกั เรี ยนติดบน
กระดาษในฝั่งของตนเองใครเสร็ จก่อนและถูกต้องจะเป็ นผูช้ นะ
2.4 ครู แลนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายคาตอบบนกระดาน นักเรี ยนทุกคนเขียน
คาตอบที่ถูกต้องลงในใบงานที่ 1.6 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการจาแนกสาร นักเรี ยนสรุ ปผล
การวิเคราะห์ (10 นาที)
2.5 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ 1.7 เรื่ อง การจาแนกสาร สมาชิกในกลุ่ม
ร่ วมกันปฏิบตั ิตามใบงานโดยเขียนผังความคิดเกี่ยวกับการจาแนกสารโดยดูตวั อย่างจากใบงานแล้ว
ร่ วมกันเขียนเป็ นของกลุ่มตนเองและตกแต่งให้สวยงามแล้วติดไว้ที่บอร์ ดหลังห้องเรี ยน นักเรี ยน
แต่ละกลุ่มผลัดกันประเมินผลตามแบบประเมินที่กาหนดให้ ( 25 นาที )

3. ขั้นสรุ ป ( 20 นาที )
3.1 สุ่ มกลุ่มนักเรี ยนเพื่อนาเสนอผังความคิดจานวน 2 กลุ่ม ใช้เวลากลุ่มละ 1
นาที
3.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปอีกครั้งเพื่อปรับความเข้าใจของนักเรี ยน
ให้ถูกต้องตรงกัน ( 5 นาที )
3.3 นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดที่ 1.3 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการจาแนกสาร
จานวน 6 ข้อ (ใช้เวลา 5 นาที )
3.4 นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง สารและการจาแนก จานวน 10 ข้อ
(เวลา 10 นาที)
3.5 นักเรี ยนแต่ละคนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในแผนการเรี ยนรู ้น้ ีลง
ในสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ
สื่ ออุปกรณ์ และแหล่ งการเรียนรู้
1. สื่ อและอุปกรณ์
1) ใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง สารและการจาแนกสาร
2) ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสาร
3) ใบงานที่ 1.2 เรื่ อง การสารวจการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสารที่อยูร่ อบตัว
4) ใบงานที่ 1.3 เรื่ อง การจาแนกสมบัติของสาร
5) ใบงานที่ 1.4 เรื่ อง สมบัติของสาร
6) ใบงานที่ 1.5 เรื่ อง การจาแนกสมบัติของสาร
7) ใบงานที่ 1.6 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการจาแนกสาร
8) ใบงานที่ 1.7 เรื่ อง จาแนกสาร
9) แบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่ อง การวิเคราะห์เกี่ยวกับสาร
10) แบบฝึ กหัดที่ 1.2 เรื่ อง การวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของสาร
11) แบบฝึ กหัดที่ 1.3 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการจาแนกสาร
12) แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง สารและการจาแนก
13) แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง สารและการจาแนก
14) อุปกรณ์การทดลองตามใบงานที่ 1.3 เรื่ อง การจาแนกสมบัติของสาร
15) แบบประเมิน

2. แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด หนังสื ออ่านประกอบหมวด 500 กลุ่มวิทยาศาสตร์
2) อินเตอร์เน็ต
- http ://www.siclinks.org
- http ://www.go.hrw.com
- http ://www.yahoo.com
- http ://www.lpst.ac.th
- http ://www.chemistry.about.com
- http ://www.sic.port.ac.uk
- http ://www.chem.ualberta.ca
- http ://www.chem4kids.com
3) ห้องปฏิบตั ิการเคมี อาคารวิทยาศาสตร์
การวัดผลประเมินผล
1. ครู ประเมิน
- ประเมินความรู้
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ประเมินทักษะการปฏิบตั ิการทดลอง
- ประเมินการนาเสนอผลงาน
- ประเมินแผนผังความคิด
- ประเมินผลงาน
2. นักเรี ยนประเมินเพื่อน จากการนาเสนอผลงาน
3. นักเรี ยนประเมินตนเอง และประเมินการสอนจากบันทึกของนักเรี ยน
ด้ านความรู้ (K) นา้ หนักคะแนน 3 คะแนน
- วิเคราะห์และอธิบายสมบัติทางกายภาพได้
- จาแนกสารเป็ นกลุ่มตามลักษณะของเนื้อสาร และขนาดของอนุภาค
ด้ านทักษะและกระบวนการ (P) นา้ หนักคะแนน 5 คะแนน
- สารวจและคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสารที่อยูร่ อบตัวและทดลองเรื่ องจาแนกสมบัติของสาร
โดยใช้กระบวนการกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (A) นา้ หนักคะแนน 2 คะแนน
- มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใฝ่ รู้สร้างสรรค์
กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน มีความสามัคคี ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิงานของส่ วนรวมให้สาเร็ จ
ลุล่วง กล้าแสดงออก ริ เริ่ มสร้างสรรค์ผลงาน กล้าทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
เครื่องมือการประเมิน
1. แบบบันทึก ก
การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. แบบบันทึก ข
การปฏิบตั ิการทดลอง
3. แบบบันทึก ค
การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. แบบบันทึก ง
การประเมินผังความคิด
5. แบบบันทึก จ
การประเมินผลงาน
6. แบบบันทึก ฉ
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
เกณฑ์ การประเมินผล
- การประเมินการอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพของการนาเสนอผลงาน ดีมาก ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของการนาเสนอผลงาน ดี
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของการนาเสนอผลงาน ปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของการนาเสนอผลงาน พอใช้ ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของการนาเสนอผลงาน ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน 1 คะแนน
- การประเมินการทดลอง
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ดีมาก ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ดี
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
พอใช้ ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน 1 คะแนน
- การประเมินผังความคิด
ระดับคุณภาพของผลงาน
ดีมาก ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
พอใช้ ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน 1 คะแนน

- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ มากที่สุด
ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ มาก
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ น้อย
ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด
ได้คะแนน 1 คะแนน
- การประเมินผลแบบทดสอบความรู้
ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
ต่ากว่า 60% ลงมา ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์
- การประเมินผลงานนักเรียน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ดีมาก ได้คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
ได้คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ปานกลาง ได้คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
พอใช้ ได้คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน
หลักฐานการเรียนรู้ ของนักเรียน
1. รายงานการทดลองตามใบงานที่ 1.3 เรื่ อง การจาแนกสมบัติของสาร
2. แผ่นชาร์ ทการนาเสนอผลการทดลอง
3. ผังความคิด
4. แบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสาร
แบบฝึ กหัดที่ 1.2 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของสาร
แบบฝึ กหัดที่ 1.3 เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการจาแนกสาร
5. ผลการทดสอบก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน
6. สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของนักเรี ยน
7. โครงงานการสารวจ เรื่ อง สมบัติของสารในชีวติ ประจาวัน

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

บันทึกผลการสอน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยภาพรวม
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะรูปร่างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
หลายเซลล์, เขียนแผนภาพแสดงส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์, อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่
สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ ส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องทากิจกรรมซ่อม
เสริมเพื่อให้เกณฑ์ตามจุดประสงค์
ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยภาพรวม
นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่เล่นกันคือห้อง 5-6 ในกรณีที่
บางการทดลองใช้เวลาในการปฏิบัตินานๆ
ผลการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย (ใบงาน/ชิ้นงาน/การนาเสนอผลงาน)
นักเรียนสามารถเตรียมสไลด์สดเพื่อศึกษาลักษณะและรูปร่างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เซลล์เดียวและ
หลายเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์, สังเกตและเขียนแผนภาพแสดงส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์, สืบค้นข้อมูลเพื่ออธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้
ส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องทากิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้เกณฑ์ตามจุดประสงค์
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวม
นักเรียนมีความใฝ่รู้ – สร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้า/ทดลองในเรื่องต่าง ๆ / กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องคอยเตือนตลอดเวลา
ผลการประเมินบรรยากาศในการเรียนการสอน
นักเรียนมีความสุขในการเรียน สังเกตจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
ผลการประเมินความรู้สึกของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชอบกิจกรรมที่ครูจัดให้สังเกตจากบันทึกหลังเรียนของนักเรียน
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นแผนการสอนที่เหมาะสมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาคควรเพิ่มเติมเนื้อหาให้แก่นักเรียน

ลงชื่อ

ผู้สอน
( นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์ )
ตาแหน่ง ครู คศ. 3

แบบบันทึก … การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการที่สังเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.การวางแผนและการมีส่วนร่ วม
2.เนื้อหาสาระที่นาเสนอ
3.สื่ อ อุปกรณ์และเทคนิคการนาเสนอ
4.บุคลิกภาพ
5.ภาษาที่ใช้
6.การรักษาเวลา
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุ ง

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

แบบบันทึก … การปฏิบัติการทดลอง
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.การวางแผนการทดลอง
2.การปฏิบตั ิการทดลอง
3.การบันทึกและการจัดกระทา
กับข้อมูล
4.การอภิปรายผลการทดลองและ
การนาเสนอข้อสรุ ป
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุ ง

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

แบบบันทึก … การสั งเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ใฝ่ รู้สร้างสรรค์กระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิงาน มีความสามัคคี
ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิงานข
องส่ วนรวมให้สาเร็ จ ลุล่วง
กล้าแสดงออก ริ เริ่ มสร้างสรรค์
ผลงาน กล้าทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

แบบบันทึก … การประเมินผังความคิด
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.ความถูกต้องของเนื้อหา
2.ความคิดสร้างสรรค์
3.ความสวยงาม
4.การเชื่อมโยงสื่ อความหมาย
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุ ง

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

แบบบันทึก … การประเมินผลงาน
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
2.ความคิดสร้างสรรค์
3.ความเรี ยบร้อย
4.ส่ งตรงต่อเวลา
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุ ง

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

