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ค าน า 

 
 
  ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้  สารรอบตัว  รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว  21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ตามสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  
และตัวชี้วัดของหลักสูตร  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยเรียบเรียงเน้ือหา
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างละเอียด  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อจบหน่วย 
การเรียนรู้ 
  ชุดการสอนชุดน้ีประกอบด้วยคู่มือครู  แผนการจัดการเรียนรู้  คู่มือนักเรียน  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งถ้านักเรียนได้ศึกษาเน้ือหา และ  
ฝึกกิจกรรมตามขั้นตอนก็จะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้มากขึ้น  สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ  ในการจัดท าชุดการสอนนี้  ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และต าราต่างๆ  เป็นจ านวนมาก  ตลอดจนใช้ประสบการณ์จากการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
มาอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้เป็นชุดการสอนที่มีเน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด  ชุดการสอนชุดน้ี 
จะมีประโยชน์และคุณค่าช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  
  ชุดการสอนชุดน้ีส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์  ผู้จัดท าต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ 
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้จัดท า  ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
และครูโรงเรียนพระบางวิทยาทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
ทุกท่านในการจัดท าชุดการสอนนี้  และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร  ต าราต่างๆ ที่ใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงเป็นอย่างสูง 
 
 
       นางดวงเดือน   อาจหาญ 
        โรงเรียนพระบางวิทยา 
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คู่มือนักเรียนชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว  

ชุดการเรียนที่ 1 เร่ือง สาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร 
 

ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หน่วยการเรียนรู้   
สารรอบตัว  ชุดการสอนที่ 1  เร่ือง  สาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร  ใช้เวลาเรียน   
3  ชั่วโมง   มีส่วนประกอบของชุดการสอน  ดังน้ี 
 1) ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2) แบบทดสอบก่อนเรียน 
3) บัตรค าชี้แจง 
4) บัตรค าสั่ง 
5) บัตรกิจกรรม 
6) บัตรเน้ือหา 
7) บัตรเฉลยบัตรกิจกรรม 
8) บัตรฝึกหัด 
9) บัตรเฉลยบัตรฝึกหัด 
10) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
11) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
12) แบบบันทึกคะแนนประจ ากลุ่ม 
13) การประเมินผล 

14.1 คะแนนบัตรกิจกรรม  และบัตรฝึกหัด 
14.2 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนส่วนประกอบของชุดการสอน 

ส่วนประกอบของชุดการสอนท่ี 1 เร่ือง สาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร 
 หน่วยย่อยท่ี 1.1 สารและสสาร  ประกอบด้วย 
  1. ตัวชี้วัด   และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. บัตรค าสั่ง หน่วยย่อยที่  1.1  เร่ือง สาร และสสาร 
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3. บัตรกิจกรรม หน่วยย่อยที่  1.1  เร่ือง สาร และสสาร 
4. บัตรเน้ือหา หน่วยย่อยที่  1.1  เร่ือง สาร และสสาร 
5. แบบบันทึกบัตรกิจกรรม หน่วยย่อยที่  1.1  เร่ือง สาร และสสาร 
6. บัตรฝึกหัด หน่วยย่อยที่  1.1  เร่ือง สาร และสสาร 

  7. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยย่อยที่  1.1  เร่ือง สาร และสสาร 
  8. กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยย่อยที่  1.1   
      เร่ือง สาร และสสาร 

9. ใบบันทึกคะแนนที่ 1.1   แบบบันทึกคะแนนของสมาชิกกลุ่ม เร่ือง  
    สาร และสสาร 

          หนว่ยย่อยท่ี 1.2 สมบัติของสาร  ประกอบด้วย 
  1. ตัวชี้วัด   และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. บัตรค าสั่ง หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
3. บัตรกิจกรรม หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง การทดสอบสมบัติของสาร 
4. บัตรเน้ือหา หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
5. แบบบันทึกบัตรกิจกรรม หน่วยย่อยที่  1.2 เร่ือง การทดสอบสมบัติของสาร 
6. บัตรฝึกหัด  หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 

  7. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
  8. กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยย่อยที่  1.2  
      เร่ือง สมบัติของสาร 

9. ใบบันทึกคะแนนที่ 1.2 แบบบันทึกคะแนนของสมาชิกกลุ่ม เร่ือง  
    สมบัติของสาร 

         หน่วยย่อยท่ี 1.3 การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  ประกอบด้วย 
  1. ตัวชี้วัด   และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. บัตรค าสั่ง หน่วยย่อยที่  1.3  เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  
3. บัตรกิจกรรม หน่วยย่อยที่ 1.3 เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง ของเหลว  แก๊ส  
4. บัตรเน้ือหา หน่วยย่อยที่  1.3  เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง  ของเหลว แก๊ส  
5. แบบบันทึกบัตรกิจกรรม หน่วยย่อยที่  1.3  เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง   
   ของเหลว  แก๊ส 
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6. บัตรฝึกหัด หน่วยย่อยที่  1.3  เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง  ของเหลว  
   แก๊ส 
7. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยย่อยที่  1.3  เร่ือง การจัดเรียง  

                               อนุภาค ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส 
  8. กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยย่อยที่  1.3   

    เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  
9. ใบบันทึกคะแนนที่ 1.3   แบบบันทึกคะแนนของสมาชิกกลุ่ม 

      เร่ือง การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง สาร  สมบัติของสาร และสถานะของสาร                                                                                          

 
5 

 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการใช้ชุดการสอนส าหรับนักเรียน 
 

 
ศึกษาค าชี้แจงในการใช้ชุดการสอนอย่างละเอียด 

 
ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ท ากิจกรรมตามบัตรกิจกรรม 

 
อ่านบัตรเนื้อหาอย่างละเอียดรอบคอบ 

 
ท ากิจกรรมตามบัตรฝึกหัด 

 
ตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยบัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยบัตรฝึกหัด 

 
ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
จบหน่วยการเรียนรู้ ชุดการสอนท่ี 1 
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ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 
ชุดการสอนท่ี  1  เร่ือง สาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร   

 
 
 
สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว.3.1 เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง  
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสาร  
สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัดท่ี 

ว.3.1 ม.1/2 อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียง
อนุภาคของสาร 
สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว.8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้   
การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้  ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ตัวชี้วัดท่ี 
 ว.8.1 ม. 1-3/1 – ม. 1-3/9 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หน่วยย่อยท่ี 1.1 สารและสสาร 
 1.  นักเรียนบอกความหมายของสสารและสารได้                                                                                                       
 2.  นักเรียนยกตัวอย่างสสารในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.  นักเรียนมีความสามารถในจ าแนกสารที่มีประโยชน์และสารที่ก่อให้เกิดพิษ 
                    ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง 
         4. นักเรียนน าเสนอผลจัดกลุ่มสิ่งที่เป็นสสารและไม่เป็นสสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
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หน่วยย่อยท่ี 1.2 สมบัติของสาร 
 1.  นักเรียนอธิบายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
     2.  นักเรียนบอกความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
 3. นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพและสมบัติ 
                    ทางเคมีของสารเป็นเกณฑ์ได้    
 4.  นักเรียนทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
 5.  นักเรียนสามารถตรวจสอบสมบัติของสารโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ  
                      น าเสนอผลการทดลองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
หน่วยย่อยท่ี 1.3 การจัดเรียงอนุภาคของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  

1. นักเรียนอธิบายแบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคและการเคลื่อนไหวของอนุภาคสาร  
         ในสถานะต่างๆได้ 
   2.   นักเรียนอธิบายสมบัติบางประการของสารในสถานะของแข็ง  ของเหลว และก๊าซ  
         โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 

    3.   นักเรียนทดลองการจัดเรียงตัวของอนุภาคสารในสถานะของแข็ง ของเหลว  
                       และแก๊สได้ 
    4.   นักเรียนน าเสนอผลการทดลองการจัดเรียงตัวของอนุภาคสารในสถานะของแข็ง 
                       ของเหลว   และแก๊สโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
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หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 
ชุดการสอนที่  1  เร่ือง สาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร   

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
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ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน  หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 
ชุดการสอนที่  1  เร่ือง สาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร   

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 

ว 3.1  ม.1/2 อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสารโดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียง
อนุภาคของสาร 

ว 8.1  ม. 1-3/1 – ม. 1-3/9 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนอธิบายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
     2.  นักเรียนบอกความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
 3. นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพและสมบัติ 
                    ทางเคมีของสารเป็นเกณฑ์ได้    
 4.  นักเรียนทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
 5.  นักเรียนสามารถตรวจสอบสมบัติของสารโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ  
                      น าเสนอผลการทดลองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
 

ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ชุดการสอนท่ี  1  เร่ือง สาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร   

หน่วยย่อยท่ี  1.2 เร่ือง  สมบัติของสาร 
 การใช้ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้  สารรอบตัว เร่ือง  

สาร สมบัติของสาร และสถานะของสาร  ให้นักเรียนศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้  
  1. ศึกษาค าชี้แจง การใช้ชุดการเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ  
  2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  3. ศึกษารายละเอียดของ บัตรกิจกรรม  บัตรเน้ือหา และบัตรฝึกหัด ที่ต้องปฏิบัติ
จากคู่มือนักเรียนทุกขั้นตอนตามล าดับเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
  4. ปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรม  และบัตรค าถาม ทีละขั้นตอนอย่างรอบคอบ  
ซักถามและอภิปรายอย่างเต็มความสามารถ  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบ  
ไม่ก่อกวน และชักชวนเพื่อนให้ปฏิบัติไม่เหมาะสม 
  5. ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและปฏิบัติตามค าชี้แจงอย่างเคร่งครัด  
  6. การปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละชุดการเรียน  ควรท าให้เสร็จทันตามก าหนดเวลา  
หากมีข้อสงสัยให้ซักถามครูผู้สอนจนเข้าใจ 
  7. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยความซื่อสัตย์ 
  8. ประเมินผลด้วยตนเองโดยตรวจค าตอบจากในบัตรเฉลยบัตรกิจกรรมและ  
บัตรเฉลยบัตรฝึกหัด  ให้คะแนนตนเองด้วยความซื่อสัตย์  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้
กลับไปศึกษาบัตรเน้ือหา และท าบัตรกิจกรรม บัตรฝึกหัดใหม่ให้ถูกต้อง 
  9. เก็บวัสดุอุปกรณ์  และชุดการเรียนส่งคืนครูเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 
  10. ท าความสะอาดสถานที่ที่ใช้ในการเรียนให้เรียบร้อย 
การประเมินผลการเรียน 
  1. การประเมินด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบ 
  2. การประเมินผลระหว่างเรียน โดยใช้ 
   2.1 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 

2.2 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดอง 
2.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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บัตรค าสั่งที่ 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
 

ชุดการสอนน้ีเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียน  
ได้ปฏิบัติทดลองด้วยตนเอง  สามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้   ในการใช้ชุดการสอนนั้น  
นักเรียนจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดด้วยตนเอง  สามารถปรึกษากัน หรือ
ช่วยเหลือกันในกลุ่มได้   นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อนเป็น
อันขาด  เพราะจะท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสคิดวิเคราะห์ โดยปฏิบัติดังน้ี  
1. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม 
2. ประธานกลุ่มอ่านหน้าที่ของประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มฟัง ดังนี้ 

หน้าท่ีของประธานกลุ่ม 
1. รับบัตรต่างๆในชุดการสอนไปแจกสมาชิกในกลุ่ม 
2. อ่านบัตรค าสั่งให้สมาชิกฟัง 
3. ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามบัตรค าชี้แจง กระตุ้นให้สมาชิกร่วมกิจกรรม 

หน้าท่ีของเลขานุการกลุ่ม 
1. จดบันทึกผลการอภิปราย 
2. สรุปค าตอบจากบัตรกิจกรรม  บัตรฝึกหัด และคะแนนจากแบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน-หลังเรียนของสมาชิก 

หน้าท่ีของสมาชิก 
1. ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
2. จดบันทึกความรู้ที่ได้จากเนื้อหาของเร่ืองและปฏิบัติกิจกรรมภายในชุดการเรียน  

3. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยย่อยที่ 1.2 จ านวน 10 ข้อ 
4. ประธานกลุ่มรับบัตรกิจกรรมที่ 1.2 จากครูให้สมาชิกทุกคนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม และนักเรียน 
    ทุกคนในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้าหัวข้อในบัตรกิจกรรม ดังนี้  
  4.1 วิเคราะห์จุดประสงค์การทดลอง 
  4.2 ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ 
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  4.3 ศึกษาวิธีการทดลอง 
4.4 บันทึกผลการทดลอง 

     และบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 
5. ประธานกลุ่มรับบัตรเน้ือหาที่ 1.2 จากครูให้สมาชิกทุกคนร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป 
    เลขานุการจดบันทึก แล้วอ่านให้สมาชิกฟัง 
6.ประธานกลุ่มรับบัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.2 จากครูและให้เลขานุการเป็นผู้จดบันทึกคะแนน 
   สมาชิกในกลุ่มถ้านักเรียนท าไม่ถูกต้องให้กลับไปศึกษาและท าความเข้าใจบัตรกิจกรรมใหม่  
   แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง 
7. ประธานกลุ่มรับบัตรฝึกหัดที่ 1.2 จากครู แล้วสมาชิกภายในกลุ่มระดมความคิด และช่วยกันท า 
    บัตรฝึกหัด 
8. ประธานกลุ่มรับบัตรเฉลยบัตรฝึกหัดที่ 1.2 จากครูมาเฉลย และให้เลขานุการเป็นผู้จดบันทึก 
    คะแนนสมาชิกในกลุ่ม ถ้านักเรียนท าไม่ถูกต้อง อย่ารีบร้อนเปลี่ยนค าตอบตามเฉลย  การตอบผิด  
   ไม่เสียหายอะไร  ขอให้ย้อนกลับไปศึกษาบัตรเน้ือหาหรือบัตรกิจกรรมใหม่ จะท าให้นักเรียน  
    เข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น แล้วกลับมาท าบัตรฝึกหัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
9. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยย่อยที่ 1.2 จ านวน 10 ข้อ  
10. ประธานกลุ่มรับเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนจากครูแล้วเฉลยให้สมาชิกตรวจ 
   ให้คะแนน ข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ผิดให้ 0 คะแนน โดยการเปลี่ยนกันตรวจภายในกลุ่ม 
    เลขานุการกลุ่มบันทึกคะแนน 
11. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน 
12. เมื่อหมดเวลาเรียน ให้เก็บอุปกรณ์ ใส่คืนซองเดิมให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งคืนครูผู้สอน  
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยย่อยท่ี  1.2   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง สมบัติของสาร   จ านวน 10 ข้อ   คะแนน  10  คะแนน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนอธิบายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
     2.  นักเรียนบอกความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
 3. นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพและสมบัติ 
                    ทางเคมีของสารเป็นเกณฑ์ได้    
 4.  นักเรียนทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  ลงใน 
           กระดาษค าตอบ  โดยใช้เวลาท าเพียง 10 นาที 
1. จากเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันเหตุการณ์ใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

ก. การวางตะปูทิ้งในอากาศ เกิดสารสีน้ าตาลแดงเกาะ 
ข. การใส่เกลือแกงในน้ า 
ค. วางน้ าแข็งไว้ในแก้ว 
ง. การเกิดน้ าค้าง 

2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสารไม่ถูกต้อง  
          ก. เป็นสมบัติที่ตรวจสอบได้ง่ายจากลักษณะภายนอกของสาร 
          ข. เป็นสมบัติทีส่ังเกตได้จาก โครงสร้างภายในของสาร 
          ค. เป็นสมบัติที่สังเกตได้ง่ายด้วยประสาทสัมผัส 
          ง. เป็นสมบัติทีไ่ม่ใช้ปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวบ่งชี้    
3. ถ่านกับเกลือแกงมีความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพใดที่เด่นชัดที่สุด 
          ก. การละลายน้ า 
          ข. จุดหลอมเหลว 
          ค. จุดเยือกแข็ง 
          ง. จุดเดือด 
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4. การน าไฟฟ้าเป็นสมบัติของวัตถุด้านใด 
   ก. ทางเคมี 
 ข. ทางชีวภาพ 
 ค. ทางกายภาพ 
 ง. ทางกายภาพและชีวภาพ 
5. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติทางกายภาพของสาร 
 ก. สถานะของสาร 
 ข. ความสามารถในการละลายน้ า 
 ค. จุดเดือดจุดหลอมเหลว 

ง. การเกิดปฏิกิริยาของสาร 
6. ข้อความใดกล่าวถึงสมบัติทางเคมีของสาร 
 ก. เกลือแกงมีลักษณะเป็นของแข็ง  สีขาวขุ่น  ละลายน้ าได้ 
 ข. น้ าตาลมีลักษณะเป็นของแข็ง  สีขาวใส 
 ค. หินปูนเมื่อท าปฏิกิริยากับกรดจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
 ง. เอทานอลเป็นของเหลวใส ไม่มีสี 
7. การเกิดสนิมของเหล็กเป็นสมบัติด้านใด 
 ก. ทางเคมี 
 ข. ทางกายภาพ 

ค. ทางชีวภาพ-กายภาพ 
ง. ทุกด้านที่กล่าวมา 

8. สมบัติของสารในข้อใดต่างไปจากข้ออ่ืน  
ก. การติดไฟ  
ข. การเกิดสนิม  
ค. การน าไฟฟ้า  
ง. ความเป็นกรด - เบส  
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9. สารชนิดหน่ึงเมื่อน้ าทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสีแดง พบว่ากระดาษลิตมัสสีแดงไม่เปลี่ยนสี  
   สารดังกล่าวควรมีสมบัติตามข้อใด  

ก. เป็นกรด  
ข. เป็นเบส  
ค. เป็นกลาง  
ง. ยังสรุปชัดเจนไม่ได้ 

10. “แคลเซียมออกไซด์มีสูตรเป็น CaO มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว จุดหลอมเหลว 2,580  
     องศาเซลเซียสละลายน้ าได้สารละลายที่เปลีย่นสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นน้ าเงิน”  
     ข้อใดถูกต้อง  

ก. สมบัติทางเคมี 2 ประการ สมบัติทางกายภาพ 4 ประการ  
ข. สมบัติทางเคมี 1 ประการ สมบัติทางกายภาพ 4 ประการ  
ค. สมบัติทางเคมี 2 ประการ สมบัติทางกายภาพ 3 ประการ  
ง. สมบัติทางเคมี 1 ประการ สมบัติทางกายภาพ 3 ประการ 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยย่อยท่ี  1.2   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง สมบัติของสาร   จ านวน 10 ข้อ   คะแนน  10  คะแนน 

 
ชื่อ.....................................................................................เลขที่...........ชั้น ม.1/........ กลุ่มที่........... 
 

ค าสั่ง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย    ลงในข้อที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     6     
2     7     
3     8     
4     9     
5     10     

 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว   

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง  สมบัติของสาร 
 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

10  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยย่อยท่ี  1.2   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง สมบัติของสาร   จ านวน 10 ข้อ   คะแนน  10  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     6     
2     7     
3     8     
4     9     

5     10     
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บัตรกิจกรรมที่ 1.2  
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง การทดสอบสมบัติของสาร 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนอธิบายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
     2.  นักเรียนบอกความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
 3. นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพและสมบัติ 
                    ทางเคมีของสารเป็นเกณฑ์ได้    
 4.  นักเรียนทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
ค าชี้แจง 
 1.  ให้นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานภายในกลุ่มและบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึก
บัตรกิจกรรมที่ 1.2  
 2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับบัตรกิจกรรม  แบบบันทึกบัตรกิจกรรมที่ 1.2  
เร่ือง การทดสอบสมบัติของสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
 3. จากนั้นแต่ละกลุ่มปฏิบัติการทดลอง พร้อมกับบันทึกผลการทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง และตอบค าถามในแบบบันทึกบัตรกิจกรรมที่ 1.2 เร่ือง การทดสอบสมบัติของสาร ส่งครู 
กลุ่มละ 1 ชุด 
วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

 1. หลอดทดลองขนาดกลาง  5   หลอด    
2. ช้อนส าหรับตักสาร เบอร์ 1  1   อัน  

  3. แท่งแก้วส าหรับคนสาร  5   อัน 
  4. กระบอกตวงน้ า   1  อัน  

5. น้ าสะอาด    25 cm3     
6. น้ าปูนใส    5 cm3   
7. น้ ามันพืช    5 cm3 
8. เอทานอล    5 cm3 
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9. เกลือ    5 g 
10. น้ าส้มสายชู   5 cm3 
11. จานหลุมโลหะ   1 อัน 
12. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม 1 ชุด 

วิธีการทดลอง 
 1. น าหลอดทดลองขนาดกลางมา  5  หลอด น ามาติดหมายเลขและชื่อสารทั้ง 5 ชนิด 
จากนั้นเทสารที่น ามาทดสอบ ได้แก่ น้ าปูนใส  น้ ามันพืช   เอทานอล  น้ าส้มสายชู อย่างละ 5 cm3  
และเกลือ จ านวน  5  g  ใส่ลงในหลอดทดลองแต่ละอัน ดังน้ีภาพข้างล่าง 
    
 
 
 
 
 
 
 2.สังเกตลักษณะของสารในหลอดทดลองทั้ง  5   แล้วบันทึกผล 
 3. เทน้ าสะอาดลงในหลอดทดลองทั้ง  5  หลอดๆ ละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร เขย่าให้เข้ากัน
ทิ้งไว้สักครู่  บันทึกผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ใช้แท่งแก้วจุ่มสารละลายในแต่ละหลอดน ามาแตะกับกระดาษลิตมัส  สังเกตการเปลี่ยน
สีของกระดาษลิตมัส  บันทึกผลการทดลอง (ขั้นตอนการทดสอบนี้จะสามารถแบ่งสารออกเป็น   
3  กลุ่มคือ )  
  สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง มีสมบัติเป็น กรด 
  สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน มีสมบัติเป็น เบส 
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  สารที่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสีน้ าเงินและสีแดง มีสมบัติเป็น กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 5. ใช้ช้อนตักสารทั้ง  5  ชนิด  ใสใ่นจานหลุม  หลุมละ 1  ชนิด  น าไปเผาไฟโดยใช้ตะเกียง
แอลกอฮอล์  สังเกตการเผาไหม้แล้วบันทึกผลการทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.2.1 แสดงขั้นตอนการทดลองการทดสอบสมบัติของสาร 

ท่ีมา : นางดวงเดือน  อาจหาญ ถ่ายขณะปฏิบัติการทดลองจริง วันที่  14 มิถุนายน 2555 
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แบบบันทึกบัตรกิจกรรมที่ 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง การทดสอบสมบัติของสาร 
 

ชื่อกลุ่ม..................................................................................ชั้น............................... 
  สมาชิก 1. .........................................................ประธาน 
   2. .........................................................เลขานุการ 
   3. .......................................................... 
   4. .......................................................... 
   5. .......................................................... 
   6. .......................................................... 
1. จุดประสงค์ของกิจกรรม (1 คะแนน) 
 1.......................................................................................................................................... 
 2.......................................................................................................................................... 
 3.......................................................................................................................................... 
 4.......................................................................................................................................... 
2. วัสดุอุปกรณ์  (2 คะแนน) 
 1.......................................................................................................................................... 
 2.......................................................................................................................................... 
 3.......................................................................................................................................... 
 4......................................................................................................................................... 
 5.......................................................................................................................................... 
 6.......................................................................................................................................... 
 7.......................................................................................................................................... 
 8.......................................................................................................................................... 
 9.......................................................................................................................................... 
 10........................................................................................................................................ 
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3. วิธีการทดลอง  (2 คะแนน) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 1………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………… 
   
 
 
 
 
 
 
 
 3………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.2.1 แสดงขัน้ตอนการทดลองการทดสอบสมบัติของสาร 

ท่ีมา : นางดวงเดือน  อาจหาญ ถ่ายขณะปฏิบัติการทดลองจริง วันที่  14 มิถุนายน 2555 
 5………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ตารางบันทึกผลการทดลอง (2 คะแนน) 
 

สาร 

ผลการทดลอง 

สถานะ 
ของสาร 

สีของสาร การละลายน้ า 
การเปลี่ยนสี
กระดาษ
ลิตมัส 

การเผาไหม้ 

เกลือ      
น้ าปูนใส      
น้ าส้มสายชู      
เอทานอล      
น้ ามันพืช      
5. ค าถามหลังการทดลอง (2 คะแนน) 
1.  สารที่ท าการทดลองมีสถานะใดบ้าง แต่ละสถานะประกอบด้วยสารอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. สารที่ละลายน้ าได้ ได้แก่สารชนิดใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. สารใดเผาไฟแล้วติดไฟได้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  สารใดเผาไฟแล้วไม่ติดไฟได้ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. จากการตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-เบส ของสารด้วยกระดาษลิตมัส  พบว่าสารแต่ละชนิด 
   มีสมบัติอย่างไร 
 สารที่มีสมบัติเป็นกรด ได้แก่........................................................................................... 
 สารที่มีสมบัติเป็นเบส ได้แก่........................................................................................... 
 สารที่มีสมบัติเป็นกลาง ได้แก่........................................................................................... 
6. สมบัติทางกายภาพของสารที่น ามาทดลอง ได้แก่.......................................................................... 
   สมบัติทางเคมีของสารที่น ามาทดลอง ได้แก่................................................................................... 
6. สรุปผลการทดลอง (1 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน  บอกจุดประสงค์ได้ถูกต้อง 
   2 คะแนน  บอกวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

2 คะแนน  บอกวิธีท าการทดลองได้ถูกต้อง 
2 คะแนน  บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้อง 
2 คะแนน  ตอบค าถามหลังการทดลองได้ถูกต้อง 
1 คะแนน  สรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง 

คะแนนบัตรกิจกรรมที่ 1.2  
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

10  
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บัตรเฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง การทดสอบสมบัติของสาร 
 
1. จุดประสงค์ของกิจกรรม (1 คะแนน) 
 1.  นักเรียนอธิบายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
     2.  นักเรียนบอกความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
 3. นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพและสมบัติ 
                   ทางเคมีของสารเป็นเกณฑ์ได้    
 4.  นักเรียนทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
2. วัสดุอุปกรณ์  (2 คะแนน) 

 1. หลอดทดลองขนาดกลาง  5   หลอด    
2. ช้อนส าหรับตักสาร เบอร์ 1  1   อัน  

  3. แท่งแก้วส าหรับคนสาร  5   อัน 
  4. กระบอกตวงน้ า   1  อัน  

5. น้ าสะอาด    25 cm3     
6. น้ าปูนใส    5 cm3   
7. น้ ามันพืช    5 cm3 
8. เอทานอล    5 cm3 
9. เกลือ    5 g 
10. น้ าส้มสายชู   5 cm3 
11. จานหลุมโลหะ   1 อัน 
12. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม 1 ชุด 

3. วิธีการทดลอง  (2 คะแนน) 
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 1. น าหลอดทดลองขนาดกลางมา  5  หลอด จากนั้นเทสารที่น ามาทดสอบ ได้แก่ น้ าปูน
ใส  น้ ามันพืช   เอทานอล  น้ าส้มสายชู อย่างละ 5 cm3  และเกลือ จ านวน  5  g  ใส่ลงในหลอด
ทดลองแต่ละอัน  
 2. สังเกตลักษณะของสารในหลอดทดลองทั้ง  5   แล้วบันทึกผล   
 
 
 
 
 
 
 

1. เทน้ าสะอาดลงในหลอดทดลองทั้ง  5  หลอดๆ ละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร เขย่าให้เข้ากัน
ทิ้งไว้สักครู่  บันทึกผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 4. ใช้แท่งแก้วจุ่มสารละลายในแต่ละหลอดน ามาแตะกับกระดาษลิตมัส  สังเกตการเปลี่ยน
สีของกระดาษลิตมัส  บันทึกผลการทดลอง 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.2.1 แสดงขั้นตอนการทดลองการทดสอบสมบัติของสาร 

ท่ีมา : นางดวงเดือน  อาจหาญ ถ่ายขณะปฏิบัติการทดลองจริง วันที่  14 มิถุนายน 2555 
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 5. ใช้ช้อนตักสารทั้ง  5  ชนิด  ใส่ในจานหลุม  หลุมละ 1  ชนิด  น าไปเผาไฟโดยใช้ตะเกี ยง
แอลกอฮอล์  สังเกตการเผาไหม้แล้วบันทึกผลการทดลอง 
4. ตารางบันทึกผลการทดลอง (2 คะแนน) 

สาร 
ผลการทดลอง 

สถานะ 
ของสาร 

สีของสาร 
การละลาย

น้ า 
การเปลี่ยนสี
กระดาษลิตมัส 

การเผาไหม้ 

เกลือ ของแข็ง ขาว ละลาย ไม่เปลี่ยนสี ไม่ติดไฟ 
น้ าปูนใส ของเหลว ขาว ละลาย แดงเป็นน้ าเงิน ไม่ติดไฟ 
น้ าส้มสายชู ของเหลว ใสไม่มีส ี ละลาย น้ าเงินเป็นเงิน ไม่ติดไฟ 
เอทานอล ของเหลว ใสไม่มีส ี ละลาย ไม่เปลี่ยนสี ติดไฟ 
น้ ามันพืช ของเหลว สีเหลืองอ่อน ไม่ละลาย ไม่เปลี่ยนสี ไม่ติดไฟ 
5. ค าถามหลังการทดลอง (2 คะแนน) 
1.  สารที่ท าการทดลองมีสถานะใดบ้าง แต่ละสถานะประกอบด้วยสารอะไรบ้าง 
      มี  2  สถานะ  คือ ของแข็ง  ได้แก่  เกลือ   ของเหลว ได้แก่  น้ าปูนใส   น้ าส้มสายชู    
      เอทานอล  น้ ามันพืช 
2. สารที่ละลายน้ าได้ ได้แก่สารชนิดใดบ้าง 
     สารที่ละลายน้ าได้  ได้แก่   เกลือ   น้ าปูนใส   น้ าส้มสายชู   เอทานอล 
3. สารใดเผาไฟแล้วติดไฟได้   
     สารที่ติดไฟได้  ได้แก่  เอทานอล 
4.  สารใดเผาไฟแล้วไม่ติดไฟได้ 
      สารที่ไม่ติดไฟ  ได้แก่   เกลือ   น้ าปูนใส   น้ าส้มสายชู  น้ ามันพืช 
5. จากการตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-เบส ของสารด้วยกระดาษลิตมัส  พบว่าสารแต่ละชนิ 
   มีสมบัติอย่างไร 
 สารที่มีสมบัติเป็นกรด ได้แก่  น้ าส้มสายชู 
 สารที่มีสมบัติเป็นเบส ได้แก่  น้ าปูนใส 
 สารที่มีสมบัติเป็นกลาง ได้แก่  เกลือ   เอทานอล  น้ ามันพืช 
6. สมบัติทางกายภาพของสารที่น ามาทดลอง ได้แก่.  สถานะของสาร   สีของสาร  การละลายน้ า 
   สมบัติทางเคมีของสารที่น ามาทดลอง ได้แก่ การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส (ความเป็นกรด-เบส)    
   การเผาไหม้ 
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6. สรุปผลการทดลอง (1 คะแนน) 
 สารที่น ามาทดลองมีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ดังนี้ 
 1. สมบัติทางกายภาพของสารที่น ามาทดลอง ได้แก่.  สถานะของสาร   สีของสาร   
การละลายน้ า 
    2. สมบัติทางเคมีของสารที่น ามาทดลอง ได้แก่  การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส (ความเป็น
กรด-เบส)   การเผาไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง สาร  สมบัติของสาร และสถานะของสาร                                                                                          

 
32 

บัตรเนื้อหาท่ี 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
 

สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสสารที่สามารถชี้ได้ว่าสสารน้ันคืออะไร  
สสารแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกัน 
           สาร ( Substance ) คือ สสารที่ทราบสมบัติ หรือ สสารที่จะศึกษา ดังนั้นจึงเป็นสสาร 
ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีสมบัติของสาร  2 ประเภท คือ  
      1. สมบัติกายภาพ ( Physical Property ) หมายถึง สมบัติที่สังเกตได้จากลักษณะภายนอก 
และ เกี่ยวกับวิธีการทางฟิสิกส์ เช่น ความหนาแน่น , จุดเดือด , จุดหลอมเหลว 
      2. สมบัติทางเคมี ( Chemistry Property ) หมายถึง สมบัติที่เกิดขึ้นจากการท าปฏิกิริยาเคมี 
เช่น การติดไฟ , การเป็นสนิม , ความเป็น กรด - เบส ของสาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2.2 แสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดสารใหม่ 
ท่ีมา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=72414 

 
 
 

ปฏิกิริยาเคม ีคือ การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดสารใหม ่

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=72414
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สมบัติของสาร น้ าบริสุทธิ์ เอทานอล 
ผลเปรียบเทียบ 

เหมือนกัน แตกต่างกัน 
1. สถานะ  ของเหลว  ของเหลว  /  
2. สี  ใส ไม่มีสี  ใส ไม่มีสี  /  
3. กลิ่น  ไม่มีกลิ่น  มีกลิ่นฉุน   / 
4. จุดเดือด  100 ๐C  78.5 ๐C   / 

ตารางท่ี 1.2.1  แสดงการเปรียบเทียบสมบัติของน้ าบริสุทธิ์และเอทานอล 
ท่ีมา : ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะรัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์ และสุภาภรณ์ หรินทรนิตย์. 2549, : หน้า 5 

จากตารางจะเห็นได้ว่า สมบัติเฉพาะตัวที่ต่างกันของน้ าและเอทานอล คือ กลิ่นและ  
จุดเดือด ส่วนสมบัติทั่วไปที่เหมือนกันของน้ าและเอทานอล คือ สถานะ และสี 

สมบัติของสาร ก ามะถัน แนฟทาลีน 
ผลเปรียบเทียบ 

เหมือนกัน แตกต่างกัน 
1. สถานะ  ของแข็ง  ของแข็ง  /  
2. สี  สีเหลือง  สีขาว   / 
3. กลิ่น  มีกลิ่นฉุน

เล็กน้อย  
มีกลิ่นฉุนมาก   / 

4. การละลายน้ า  ไม่ละลาย  ไม่ละลาย  /  
5. จุดหลอมเหลว  113 ๐C  81 ๐C   / 
6. การระเหิด  ไม่ระเหิด  ระเหิด   / 

ตารางที่  1.2.2  แสดงการเปรียบเทียบสมบัติของก ามะถันและแนฟทาลีน (ลูกเหม็น) 
ท่ีมา : ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะรัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์ และสุภาภรณ์ หรินทรนิตย์. 2549 :  หน้า 5  

จากตารางจะเห็นได้ว่า สมบัติเฉพาะตัวที่ต่างกันของก ามะถัน และแนฟทาลีน คือ ส ีกลิ่น  
จุดหลอมเหลว และการระเหิด ส่วนสมบัติทั่วไปที่เหมือนกันของกามะถันและแนฟทาลีน คือ 
สถานะ และการละลายน้ า  จากตารางสรุปได้ดังนี้  

1. ในการศึกษาสมบัติของสารจากตารางพบว่า สมบัติบางประการของสารสามารถ สังเกต
ได้จากลักษณะภายนอก ได้แก่ สถานะ สี กลิ่น เน้ือสาร เช่น   

    - ทองแดง เป็นของแข็ง มีสีแดงส้ม   
    - ก ามะถัน เป็นของแข็ง มีสีเหลือง  
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2. สารแต่ละชนิดอาจมีสมบัติบางประการคล้ายคลึงกัน และสมบัติบางประการ แตกต่าง
กัน เช่น  คลอรีน เป็นก๊าซสีเขียวอ่อน ละลายในน้ าได้เล็กน้อย สารละลายมีฤทธิ์เป็นกรด  
ไนโตรเจน เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่ละลายน้ า แสดงว่าสารทั้ง 2 ชนิด มีสมบัติต่างกัน แต่ก็มีสมบัติ 
บางประการเหมือนกัน คือ มีสถานะเช่นเดียวกัน 

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร เราสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
สังเกตได้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในของสาร แต่เกิดการจัดเรียงตัวของอนุภาค
ใหม่เท่านั้น เช่น การเปลี่ยนสถานะของน้ าแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะหลอมเหลวกายเป็นน้ าในรูป
ของเหลว และเมื่อได้รับความร้อนต่อไปอีกสามารถเปลี่ยนเป็นไอน้ าได้ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบภายในของน้ าแต่อย่างใด  
 2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ภายในของสสาร เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้เพราะมีปฏิกิริยาเคมีนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ได้แก่ การเผาไหม้ การย่อยอาหาร การเกิดสนิม การรวมตัวของโมเลกุลของสารต่าง ๆ เป็นต้น   
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี จะท าให้เกิดสารใหม่ขึ้นเสมอ เช่น การเกิดนมเปรี้ยว  การปิ้งขนมปัง   
การเกิดสนิมของตะปู การจุดไม้ขีดไฟ เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
 ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ

และสมบัติทางเคมีของสารจะ
เหมือนเดิม แต่รูปร่างภายนอกอาจ
แตกต่างจากเดิม 

 ท าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ง่าย 

 เกิดปฏิกิริยาเคมี 
 มีสารใหม่เกิดขึ้น 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสารใหม่ที่ได้จะมี

องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีแตกต่างจาก
เดิม 

 ท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยาก 

 
ตารางท่ี 1.2.3  แสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

กับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ท่ีมา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ. 2547, หน้า 108. 
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บัตรฝึกหัดท่ี 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
 
ชื่อกลุ่ม..................................................................................ชั้น............................... 
 สมาชิก 1. .........................................................ประธาน 
   2. .........................................................เลขานุการ 
   3. .......................................................... 
   4. .......................................................... 
   5. .......................................................... 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมและศึกษาจากบัตรเน้ือหา 
              โดยตอบค าถามต่อไปนี้  ( 5 คะแนน) 
1.      สมบัติของสาร 
                                    หมายถึง(1 คะแนน) 
 

 
 

 แบ่งออกเป็น   (1 คะแนน) 
 
 
 

มีลักษณะส าคัญคือ(2 คะแนน) 
          

 
 

 
  ได้แก่   (1 คะแนน)    ได้แก่ 
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2.  จากสิ่งที่ก าหนดให้ จงจ าแนกว่ารูปใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และรูปใดเป็น 
     การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะเหตุใด ( ข้อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 
 2.1       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง................................................ 
      เพราะเหตุใด................................................................... 
      ........................................................................................ 
      ....................................................................................... 
 

              ภาพท่ี 1.2.3 แสดงการหิมะ 
                ท่ีมา : www.ibtv99.com  
 
 2.2       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง................................................ 
      เพราะเหตุใด.................................................................... 
      ........................................................................................ 
      ........................................................................................ 
        ภาพท่ี 1.2.4 แสดงเทียนไขลุกไหม้ 
              ท่ีมา : www.munjeed.com  
 
 2.3       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง................................................ 
      เพราะเหตุใด................................................................... 
.      ........................................................................................ 
      ........................................................................................ 
            ภาพท่ี 1.2.5 แสดงการต้มไข่ 
       ท่ีมา : www. webboard.yenta4.com 
 
 2.4       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง................................................ 
      เพราะเหตุใด................................................................... 
.      ....................................................................................... 
      ....................................................................................... 
          ภาพท่ี 1.2.6  แสดงน้ าแข็งละลาย 
            ท่ีมา : www. vcharkarn.com 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=LA6NWM7L8fefaM&tbnid=0eVX-XanoTtQgM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ibtv99.com%2Fviwe_story.php%3Fstory_id%3D520&ei=rbOuUe6DGavyiAfC-YHYAg&bvm=bv.47380653,d.aGc&psig=AFQjCNF_v93Y6a4grAVEwqHrHh4lGq5CSA&ust=1370490133388272
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=59Hf1XVi4bit3M&tbnid=CN1TEHx7YipEnM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.munjeed.com%2Fnews_detail.php%3Fid%3D95621&ei=WrWuUdCpM-mdiAe8x4CADw&bvm=bv.47380653,d.aGc&psig=AFQjCNE4a0yBiHL3KkjqA3JFWaMBPDGC3A&ust=1370490571084657
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=59Hf1XVi4bit3M&tbnid=CN1TEHx7YipEnM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.munjeed.com%2Fnews_detail.php%3Fid%3D95621&ei=WrWuUdCpM-mdiAe8x4CADw&bvm=bv.47380653,d.aGc&psig=AFQjCNE4a0yBiHL3KkjqA3JFWaMBPDGC3A&ust=1370490571084657
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=59Hf1XVi4bit3M&tbnid=CN1TEHx7YipEnM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.munjeed.com%2Fnews_detail.php%3Fid%3D95621&ei=WrWuUdCpM-mdiAe8x4CADw&bvm=bv.47380653,d.aGc&psig=AFQjCNE4a0yBiHL3KkjqA3JFWaMBPDGC3A&ust=1370490571084657
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 2.5       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง................................................. 
      เพราะเหตุใด.................................................................... 
      ........................................................................................ 
      ........................................................................................ 
        ภาพท่ี 1.2.7  แสดงโลหะเกิดสนิม 
                ท่ีมา : www.tpa.or.th 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 คะแนน  ตอบค าถามถูกต้อง 
 

คะแนนบัตรฝึกหัดที่ 1.2  
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

10  
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บัตรเฉลยบัตรฝึกหัดท่ี 1.2 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมและศึกษาจากบัตรความรู้  
              โดยตอบค าถามต่อไปนี้  ( 10 คะแนน) 
 
1.     สมบัติของสาร 

      
หมายถึง (1 คะแนน) 

 
ลักษณะเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด 

 
 แบ่งออกเป็น   (1 คะแนน) 

 
                               สมบัติทางกายภาพ                                           สมบัติทางเคมี 

 
          มีลักษณะส าคัญคือ                (2 คะแนน)               มีลักษณะส าคัญคือ 
 
          สังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส   สังเกตจากภายนอกไม่ได้ 
          ใช้เคร่ืองมือช่วยในการสังเกตได้   สมบัติเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายใน 
           ทดสอบด้วยวิธีการง่ายๆได้                ทราบสมบัติได้จากปฏิกิริยาทางเคมี 
           องค์ประกอบภายในเหมือนเดิม    ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเดิม 
           ไม่มีสารใหม่ 

(1 คะแนน) 
 ได้แก่         ได้แก่ 
 สี , กลิ่น , รส , จุดเดือด           การเกิดสนิม   การเผาไหม้ 
 จุดหลอมเหลว,การละลาย     ความเป็นกรด-เบส  
             การน าไฟฟ้า , การน าความร้อน    
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2.  จากสิ่งที่ก าหนดให้ จงจ าแนกว่ารูปใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และว่ารูปใดเป็นการ 
     เปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะเหตุใด ( 5 คะแนน ) 
 2.1       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง   กายภาพ 
      เพราะเหตุใด  เป็นการเปลี่ยนสานะของน้ าจากของเหลว 
      เป็นของแข็ง  
       
              ภาพท่ี 1.2.3 แสดงการหิมะ 
                ท่ีมา : www.ibtv99.com  
 
 2.2       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง  เคมี 

เพราะเหตุใด  การจุดเทียนไขให้ลุกไหม้ มีสารใหม่
เกิดขึ้น เช่น  กลิ่น   ควัน   ความร้อน  การเปลี่ยนแปลง
ของไส้เทียน ซึ่งสารที่เกิดขึ้นใหม่สมบัติต่างจากขณะ 

        ภาพท่ี 1.2.4 แสดงเทียนไขลุกไหม้ ก่อนจุดเทียนไข 
             ท่ีมา : www.munjeed.com 
  
 2.3       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง  เคมี 

เพราะเหตุใด  การต้มไข่ ท าให้โปรตีนในไข่ขาวเกิด 
การเสียสภาพธรรมชาติ  คือไข่ขาวมีลักษณะแข็งขาวขุ่น 
ซึ่งแตกต่างจากก่อนต้มจะเป็นเมือกจับแล้วลื่นมือ  

              ภาพท่ี 1.2.5 แสดงการต้มไข่ 
       ท่ีมา : www. webboard.yenta4.com 
 
 2.4       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง   กายภาพ 
      เพราะเหตุใด  ขณะที่น้ าแข็งก าลังละลายจะดูดพลังงาน 
      ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะ 
      จากของแข็งเป็นของเหลว 
         ภาพท่ี 1.2.6  แสดงน้ าแข็งละลาย 
            ท่ีมา : www. vcharkarn.com 
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 2.5       เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง  เคมี 
เพราะเหตุใด  โลหะเกิดการผุกร่อนได้เมื่อสัมผัสกับ
ความชื้นและแก๊สออกซิเจนในอากาศ ท าให้เกิดสารใหม่ 
ที่มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลแดงเกาที่โลหะ ส่งผลท าให้ 

           ภาพท่ี 1.2.7  แสดงโลหะเกิดสนิม โลหะเกิดการผุกร่อน 
                    ท่ีมา : www.tpa.or.th 
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยย่อยท่ี  1.2   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง สมบัติของสาร   จ านวน 10 ข้อ   คะแนน  10  คะแนน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 1.  นักเรียนอธิบายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
     2.  นักเรียนบอกความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
 3. นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพและสมบัติ 
                   ทางเคมีของสารเป็นเกณฑ์ได้    
 4.  นักเรียนทดลองเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารได้  
ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  ลงใน 
            กระดาษค าตอบ  โดยใช้เวลาท าเพียง 10 นาที 
1. ถ่านกับเกลือแกงมีความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพใดที่เด่นชัดที่สุด 
          ก. การละลายน้ า 
          ข. จุดหลอมเหลว 
          ค. จุดเยือกแข็ง 
          ง. จุดเดือด 
2. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติทางกายภาพของสาร 
 ก. สถานะของสาร 
 ข. ความสามารถในการละลายน้ า 
 ค. จุดเดือดจุดหลอมเหลว 

ง. การเกิดปฏิกิริยาของสาร 
3. “แคลเซียมออกไซด์มีสูตรเป็น CaO มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว จุดหลอมเหลว 2,580  
     องศาเซลเซียสละลายน้ าได้สารละลายที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นน้ าเงิน”  
     ข้อใดถูกตอ้ง  

ก. สมบัติทางเคมี 2 ประการ สมบัติทางกายภาพ 4 ประการ  
ข. สมบัติทางเคมี 1 ประการ สมบัติทางกายภาพ 4 ประการ  
ค. สมบัติทางเคมี 2 ประการ สมบัติทางกายภาพ 3 ประการ  
ง. สมบัติทางเคมี 1 ประการ สมบัติทางกายภาพ 3 ประการ 
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4. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสารไม่ถูกต้อง  
          ก. เป็นสมบัติที่ตรวจสอบได้ง่ายจากลักษณะภายนอกของสาร 
          ข. เป็นสมบัติทีส่ังเกตได้จาก โครงสร้างภายในของสาร 
          ค. เป็นสมบัติที่สังเกตได้ง่ายด้วยประสาทสัมผัส 
          ง. เป็นสมบัติทีไ่ม่ใช้ปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวบ่งชี้    
5. สมบัติของสารในข้อใดต่างไปจากข้ออ่ืน  

ก. การติดไฟ  
ข. การเกิดสนิม  
ค. การน าไฟฟ้า  
ง. ความเป็นกรด - เบส  

6. การน าไฟฟ้าเป็นสมบัติของวัตถุด้านใด 
   ก. ทางเคมี 
 ข. ทางชีวภาพ 
 ค. ทางกายภาพ 
 ง. ทางกายภาพและชีวภาพ 
7. การเกิดสนิมของเหล็กเป็นสมบัติด้านใด 
 ก. ทางเคมี 
 ข. ทางกายภาพ 

ค. ทางชีวภาพ-กายภาพ 
ง. ทุกด้านที่กล่าวมา 

8. สารชนิดหน่ึงเมื่อน้ าทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสีแดง พบว่ากระดาษลิตมัสสีแดงไม่เปลี่ยนสี  
   สารดังกล่าวควรมีสมบัติตามข้อใด  

ก. เป็นกรด  
ข. เป็นเบส  
ค. เป็นกลาง  
ง. ยังสรุปชัดเจนไม่ได้ 
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9. จากเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันเหตุการณ์ใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ก. การวางตะปูทิ้งในอากาศ เกิดสารสีน้ าตาลแดงเกาะ 
ข. การใส่เกลือแกงในน้ า 
ค. วางน้ าแข็งไว้ในแก้ว 
ง. การเกิดน้ าค้าง 

10. ข้อความใดกล่าวถึงสมบัติทางเคมีของสาร 
 ก. เกลือแกงมีลักษณะเป็นของแข็ง  สีขาวขุ่น  ละลายน้ าได้ 
 ข. น้ าตาลมีลักษณะเป็นของแข็ง  สีขาวใส 
 ค. หินปูนเมื่อท าปฏิกิริยากับกรดจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
 ง. เอทานอลเป็นของเหลวใส ไม่มีสี 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยย่อยท่ี  1.2   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง สมบัติของสาร   จ านวน 10 ข้อ   คะแนน  10  คะแนน 

 
ชื่อ.........................................................................................เลขที่...........ชั้น ม.1/........ กลุ่มที่........... 
 

ค าสั่ง ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย    ลงในข้อที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     6     
2     7     
3     8     
4     9     
5     10     

 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว   

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง  สมบัติของสาร 
 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

10  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยย่อยท่ี  1.2   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง สมบัติของสาร   จ านวน 10 ข้อ   คะแนน  10  คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
1     6     
2     7     
3     8     

4     9     
5     10     
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ใบบันทึกคะแนนท่ี 1.2   แบบบันทึกคะแนนของสมาชิกกลุ่ม 
ชุดการเรียนที่  1  หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว 

หน่วยย่อยที่  1.2  เร่ือง สมบัติของสาร 
 
กลุ่มที่................................................................................................................ชั้น ม.1/............... 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

คะแนน 

ก่อนเรียน
(10) 

บัตร
กิจกรรม 
ที่1.2 (10) 

บัตร
ฝึกหัดที่ 
1.2 (10) 

คะแนน
รวมใน
กิจกรรม

(20) 

หลังเรียน 
(10) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
    ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึก 
     (…………………………..) 
    ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน 
       (นางดวงเดือน  อาจหาญ) 
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