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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สารในชีวิตประจ าวนั ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนก

ประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

จดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงเป็นการพฒันานกัเรียนให้ไดรั้บความรู้และทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์  ปลู ก ฝั งให้นัก เ รี ยน รู้จัก ใช้ความ คิดของตนเอง  สามารถ                      

สืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน และสามารถวิเคราะห์ขอ้มูล

ไดด้ว้ยตนเองโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนกประเภท     

ของสาร  ซ่ึงประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจง มาตรฐาน ตวัช้ีวดั ผลการเรียนรู้  จุดประสงค์

การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกกิจกรรม และ

แบบทดสอบหลัง เ รียน  จึ งหวัง เ ป็นอย่างยิ่งว่ า ชุดกิจกรรมการเ รียน รู้สารใน

ชีวิตประจ าวนั  ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนกประเภทของสาร  เล่มน้ี จะเป็นส่ือ     

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนมากท่ีสุด 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารในชีวิตประจ าวนั ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนก

ประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จดัท าข้ึนเพื่อ

เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการการเรียนรู้แบบ   

สืบเสาะหาความรู้ซ่ึงเป็นการพฒันาให้นักเรียนได้รับความรู้และทกัษะกระบวนการ        

ทางวิทย าศาสต ร์ส าห รับนัก เ รี ยน ชั้ นมัธยม ศึกษ า ปี ท่ี1 ให้นัก เ รี ยนได้ รู้ จัก                     

สารในชีวิตประจ าวนัโดยใชค้วามคิดของตนเอง สามารถสืบเสาะหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน  สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองและสามารถสร้าง        

องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ลกัษณะของชุดกจิกรรม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารในชีวิตประจ าวนั มีจ  านวนทั้งส้ิน 5 ชุด ชุดกิจกรรม          
ท่ี 2 เร่ืองการจ าแนกประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงแต่ละชุดจะ
ประกอบไปดว้ย มาตรฐาน ตวัช้ีวดั ผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  ใบความรู้ ใบกิจกรรม  แบบฝึกกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน        
พร้อมเฉลย โดยจะเรียงเน้ือหาจากง่ายไปหายาก และในแต่ละชุดกิจกรรมจะมีรูปภาพ
ประกอบ สีสันสวยงาม เหมาะสมกบัเน้ือหาและวยัของนกัเรียน 
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 ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมส าหรับนกัเรียน    จ 
 มาตรฐาน  ตวัช้ีวดั       ฉ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้       ซ 
 ค าแนะน าชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การจ าแนกประเภทของสาร  ฌ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารในชีวิตประจ าวนั ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนก

ประเภทของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนท่ีนกัเรียน

จะท ากิจกรรมกลุ่มใหศึ้กษาส่ิงต่อไปน้ี 

1. ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนกประเภทของสารน้ี ใชเ้วลาในการท ากิจกรรม 

4 ชัว่โมง 

2. ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนกประเภทของสาร  ประกอบดว้ย 

2.1   แบบทดสอบก่อนเรียน    จ านวน    1   ชุด 

2.2  ใบความรู้       จ านวน    4   ชุด 

2.3  ใบกิจกรรม       จ านวน    9   ชุด 

2.4   แบบฝึกกิจกรรม     จ านวน    2    ชุด 

2.5  แบบทดสอบหลงัเรียน    จ านวน    1   ชุด 

3. ตวัแทนกลุ่มแจก ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนกประเภทของสารท่ีไดรั้บให้

สมาชิกในกลุ่ม 

4. ด าเนินการตาม ชุดกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองการจ าแนกประเภทของสารท่ีไดรั้บ

ตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนด 

5. ขณะท่ีนกัเรียนด าเนินการตามชุดกิจกรรมอยู่นั้น เม่ือมีปัญหาให้ปรึกษาและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม หากแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ไดใ้ห้แจง้

ครูผูส้อนเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป 

6. การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ครูผูส้อนเป็น              

ผูป้ระเมินโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินจากคู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม 

ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรมส าหรับนักเรียน 
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 มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานว 3.1 เข้าใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ            
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร 
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ              
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ               
สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่            
มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่
ในช่วงเวลานั้น  เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั 
ตัวช้ีวดั 

1. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชเ้น้ือสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ ์
และอธิบายสมบติัของสารในแต่ละกลุ่ม 

2. อธิบายสมบติัและการเปล่ียนสถานะของสาร โดยใชแ้บบจ าลองการจดัเรียง
อนุภาคของสาร   
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถบอกความหมายของการจ าแนกและและตั้งสมมติฐานการจ าแนก
ประเภทของสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑไ์ด ้ 

2. สามารถจ าแนกประเภทของสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑไ์ด ้ 
3. ท าการทดลอง สรุปผลและเปรียบเทียบแรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาคของสาร 

และลกัษณะการเปล่ียนรูปร่างของสารในสถานะของแขง็ ของเหลวและแก๊สได ้
 

มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด 
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1. ความรู้ 
1.1 บอกความหมายของการจ าแนกประเภทของสารและอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของสารท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัได ้
1.2 บอกความหมายและตั้งสมมติฐานการจ าแนกประเภทของสารโดยใช้

สถานะเป็นเกณฑไ์ด ้ 
1.3 ก าหนดปัญหา  ตั้งสมมติฐานและระบุตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปร

ควบคุมจากปัญหาการทดลองท่ีก าหนดใหไ้ด ้ 
2. ด้านทกัษะ  กระบวนการ 

2.1 สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าแนกประเภทของสารได ้
2.2 ท าการทดลองเพื่อจ  าแนกประเภทของสารโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆใน         

การจ าแนกได ้
2.3 สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกับความหมายและตั้งสมมติฐานการจ าแนกประเภท

ของสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑไ์ด ้
2.4 ท าการทดลอง สรุปผลและเปรียบเทียบแรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาคของ

สารและลกัษณะการเปล่ียนรูปร่างของสารในสถานะของแขง็ ของเหลวและแก๊สได ้
 3.  ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

3.1  มุ่งมัน่ในการท างาน 

3.2  ใฝ่เรียนรู้ 

 3.3  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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1. นกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมเล่มท่ี 2 เร่ืองการจ าแนก
ประเภทของสาร 

2. ประธานกลุ่มอ่านขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มทราบและ               
ท  าความเขา้ใจ 

3. ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.1 นกัเรียนอภิปรายเก่ียวกบัสมบติัของสารและสารท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
3.2 นกัเรียนส ารวจขอ้มูลของสารท่ีอยูร่อบตวัจากแหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนดให ้

1) หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 
2) โรงอาหาร 
3) บริเวณโรงเรียน 
4) หอ้งพยาบาล 

4. ศึกษาใบความรู้เพิ่มเติม 
5. บนัทึกสรุปผลการทดลอง 
6. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติักิจกรรม 
7. ตอบค าถามในใบกิจกรรม 
8. ท าแบบฝึกกิจกรรม 
9. คดัเลือกนกัเรียน 1 คน ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม 
10. ส่งผลงานกลุ่ม 
11. นกัเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การจ าแนกประเภทของสาร 

 

ค าแนะน าชุดกจิกรรมท่ี 2 

เร่ือง การจ าแนกประเภทของสาร 


