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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

 รายวิชา ว15101                             วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                                                                           เวลา  120   ชั่วโมง 

 

 ศึกษาโครงสรางของสิ่งมีชีวิตท่ีปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไมมีชีวิต  บทบาทหนาท่ีในหวงโซอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และความคลายคลึงกันระหวางบุคคล  ในครอบครัว 

กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสสาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสสาร  การผันกลับไดและ

การผนักลับไมไดของสสาร การหาแรงและแรงลัพธ แรงเสียดทาน การหาแรงเสียดทาน การเขียนแผนภาพแสดง

แนวของแรงและแรงเสียดทาน การไดยินเสียผานตัวกลางของเสียง  เสียงดัง เสียงเบา  การวัดระดับความดังของ

เสียง  มลภาวะของเสียงและการปองกัน ดาวฤกษ ดาวเคราะห แผนท่ีดาว การข้ึนตกของดวงดาว แหลงน้ำ วัฏ

จักรของน้ำ การอนุรักษน้ำ กระบวนการในการเกิด เมฆ หมอก ฝน หิมะ น้ำคาง น้ำคางแข็ง และการใชเหตุผลเชิง

ตรรกะในการแกปญหา มาใชพิจารณาในการแกปญหา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณผลลัพธ ศึกษา

การออกแบบโปรแกรมอยางงายโดยใช storyboard ศึกษาการใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู การใชคำคนท่ีตรง

ประเด็น กระชับ การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล ศึกษาการรวบรวมขอมูล การประมวลผลอยางงาย 

วิเคราะหผลและสรางทางเลือกท่ีเปนไปได ตลอดจนประเมินทางเลือก พรอมท้ังการนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาม

ความเหมาะสม ศึกษาการใชซอฟตแวรเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจาวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน เคารพในสิทธิในสิทธิของผูอ่ืน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในการสืบเสาะหาความรู สืบคนขอมูล 

วิเคราะห อภิปรายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ี

เรียนรูได นำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม 
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รวมท้ังหมด 32 ตัวช้ีวัด 



 

การวิเคราะหตัวช้ีวัด 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด พฤติกรรมสำคัญ สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ว 1.1 ป.5/1 บรรยายโครงสรางและลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการ

ดำรงชีวิตซ่ึงเปนผลมาจากการ

ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละ

แหลงท่ีอยู  

 

-บรรยายโครงสรางและลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการ

ดำรงชีวิตซ่ึงเปนผลมาจากการ

ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลง

ท่ีอยู  

 

สิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวมีโครงสราง

และลักษณะ ท่ีเหมาะสมในแตละแหลง

ท่ีอยู ซ่ึงเปนผลมาจาก การปรับตัวของ

สิ่งมีชีวิต เพ่ือใหดำรงชีวิตและอยูรอด

ไดในแตละแหลงท่ีอยู เชน ผักตบชวามี

ชองอากาศ ในกานใบ ชวยใหลอยน้ำได 

ตนโกงกางท่ีข้ึนอยู ใน ปาชายเลนมีราก

คาจุนทำใหลำตนไมลม ปลามีครีบชวย

ในการเคลื่อนท่ีในน้ำ 

ว 1.1 ป.5/2 อธิบายความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต 

กับสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชน

ตอการดำรงชีวิต 

-อธิบายความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต 

กับสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอ

การดำรงชีวิต 

ในแหลงท่ีอยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี

ความสัมพันธ ซ่ึงกันและกันและ

สัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชน

ตอการดำรงชีวิต เชน ความสัมพันธกัน 

ดานการกินกันเปนอาหาร เปนแหลงท่ี

อยูอาศัย หลบภัยและเลี้ยงดูลูกออน 

ใชอากาศในการหายใจ 

ว 1.1 ป.5/3 เขียนโซอาหารและระบุบทบาท

หนาท่ีของสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูผลิต

และผูบริโภคในโซอาหาร 

-เขียนโซอาหาร 

-ระบุบทบาทหนาท่ีของสิ่งมีชีวิตท่ี

เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร 

สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร โดย

กินตอกันเปนทอด ๆ ในรูปแบบของโซ

อาหาร ทำใหสามารถระบุบทบาท

หนาท่ีของสิ่งมีชีวิตเปนผูผลิตและ

ผูบริโภค 

ว 1.1 ป.5/4 ตระหนักในคุณคาของ

สิ่งแวดลอมท่ีมีตอการดำรงชีวิต

ของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมใน

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

-ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม

ท่ีมีตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

โดยมีสวนรวมในการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม 

ประโยชนของการอนุรักษสิ่งแวดลอม 



รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด พฤติกรรมสำคัญ สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมท่ี

มีการถายทอดจากพอแมสูลูก

ของพืช สัตว และมนุษย 

 

-อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมี

การถายทอดจากพอแมสูลูกของ

พืช สัตว และมนุษย 

 

สิ่งมีชีวิตท้ังพืช สัตว และมนุษย เม่ือโต

เต็มท่ีจะมีการสืบพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวน

และดำรงพันธุ  

โดยลูก ท่ีเกิดมาจะไดรับการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมจากพอแมทำให

มีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเฉพาะ

แตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 

ว 1.3 ป.5/2 แสดงความอยากรูอยากเห็น 

โดยการถามคำถามเก่ียวกับ

ลักษณะท่ีคลายคลึงกันของ

ตนเองกับพอแม 

-แสดงความอยากรูอยากเห็น โดย

การถามคำถามเก่ียวกับลักษณะท่ี

คลายคลึงกันของตนเองกับพอแม 

พืชมีการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม เชน ลักษณะของใบ สีดอก 

สัตวมีการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม เชน สีขน ลักษณะของขน 

ลักษณะของหูมนุษยมีการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม เชน เชิงผมท่ี

หนาผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การ

หอลิ้น ลักษณะของติ่งหู 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของ

สสาร เม่ือทำใหสสารรอนข้ึน

หรือเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ 

-อธิบายการเปลี่ยนสถานะของ

สสาร เม่ือทำใหสสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

การเปลี่ยนสถานะของสสารเปน 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เม่ือเพ่ิม

ความรอนใหกับสสารถึงระดับหนึ่งจะ

ทำใหสสารท่ีเปนของแข็งเปลี่ยน

สถานะเปนของเหลว เรียกวา  

การหลอมเหลว และเม่ือเพ่ิมความรอน

ตอไปจนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะ

เปลี่ยนเปนแกส เรียกวา การกลายเปน

ไอ แตเม่ือลดความรอนลงถึงระดับหนึ่ง 

แกสจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 

เรียกวาการควบแนน และถาลดความ

รอนตอไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลว

จะเปลี่ยนสถานะ 



รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด พฤติกรรมสำคัญ สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เปนของแข็ง เรียกวา การแข็งตัว สสาร

บางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจาก

ของแข็งเปนแกส 

โดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา 

การระเหิด สวนแกสบางชนิดสามารถ

เปลี่ยนสถานะ 

เปนของแข็งโดยไมผานการเปน

ของเหลว เรียกวา การระเหิดกลับ 

ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการละลายของสารในน้ำ 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

-อธิบายการละลายของสารในน้ำ 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

เม่ือใสสารลงในน้ำแลวสารนั้นรวมเปน 

เนื้อเดียวกันกับน้ำท่ัวทุกสวน แสดงวา

สารเกิดการละลาย เรียกสารผสมท่ีได

วาสารละลาย 

ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ

สารเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมี โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

-วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสาร

เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

เม่ือผสมสาร 2 ชนิดข้ึนไปแลวมีสาร

ใหมเกิดข้ึน ซ่ึงมีสมบัติตางจากสารเดิม

หรือเม่ือสารชนิดเดียว เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหมเกิดข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา การ

เปลี่ยนแปลง ทางเคมี ซ่ึงสังเกตไดจาก

มีสีหรือกลิ่นตางจากสารเดิม หรือมี

ฟองแกส หรือมีตะกอนเกิดข้ึน หรือมี

การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอุณหภูมิ 

ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะหและระบุการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและ

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

-วิเคราะหและระบุการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

เม่ือสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว สาร

สามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได 

เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได เชน 

การหลอมเหลว การกลายเปนไอ การ

ละลาย แตสารบางอยางเกิดการ

เปลี่ยนแปลง แลวไมสามารถเปลี่ยน

กลับเปนสารเดิมได 



รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด พฤติกรรมสำคัญ สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ว 2.2 ป.5/1 อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของ

แรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ี

กระทำตอวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู

นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 

-อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรง

หลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระทำ

ตอวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยูนิ่งจาก

หลักฐานเชิงประจักษ 

แรงลัพธเปนผลรวมของแรงท่ีกระทำ

ตอวัตถุ โดยแรงลัพธของแรง ๒ แรงท่ี

กระทำตอวัตถุเดียวกันจะมีขนาด

เทากับผลรวมของแรงท้ังสองเม่ือแรง

ท้ังสองอยูในแนวเดียวกันและมีทิศทาง

เดียวกัน แตจะมีขนาดเทากับผลตาง

ของแรงท้ังสองเม่ือแรงท้ังสองอยูใน

แนวเดียวกันแตมีทิศทางตรงขามกัน 

สำหรับวัตถุท่ีอยูนิ่งแรงลัพธท่ีกระทำ

ตอวัตถุมีคาเปนศูนย 

ว 2.2 ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทำตอวัตถุท่ีอยูในแนว

เดียวกันและแรงลัพธท่ีกระทำ

ตอวัตถุ 

-เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำ

ตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกันและ

แรงลัพธท่ีกระทำตอวัตถุ 

การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำตอ

วัตถุสามารถเขียนไดโดยใชลูกศร โดย

หัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง และ

ความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรง

ท่ีกระทำตอวัตถุ 

ว 2.2 ป.5/3 ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ี

กระทำตอวัตถุ 

-ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ี

กระทำตอวัตถุ 

ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ีกระทำ

ตอวัตถุ 

ว 2.2 ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 

-ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี

ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ 

แรงเสียดทานเปนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวาง

ผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือตานการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุ เพ่ือตานการเคลื่อนท่ี

ของวัตถุนั้น โดยถาออกแรงกระทำตอ

วัตถุท่ีอยูนิ่งบนพ้ืนผิวหนึ่งใหเคลื่อนท่ี 

แรงเสียดทานของพ้ืนผิวนั้นจะตานการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุ แตถาวัตถุกำลัง

เคลื่อนท่ีแรงเสียดทานจะทำใหวัตถุ

เคลื่อนท่ีชาลงและหยุดนิ่ง 

ว 2.2 ป.5/5 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียด

ทานและแรงท่ีอยูในแนว

เดียวกันท่ีกระทำตอวัตถุ 

-เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน

และแรงท่ีอยูในแนวเดียวกันท่ี

กระทำตอวัตถุ 

เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ

แรงท่ีอยูในแนวเดียวกันท่ีกระทำตอ

วัตถุ 
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ว 2.3 ป.5/1 อธิบายการไดยินเสียงผาน

ตัวกลางจากหลักฐานเชิง

ประจกัษ 

-อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลาง

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง โดย

อาจเปนของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ 

เสียงจะสงผานตัวกลางมายังห ู

ว 2.3 ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง และ

อธิบายลักษณะและการเกิด

เสียงสูง เสียงต่ำ 

-ระบุตัวแปรการเกิดเสียงสูง เสียง

ต่ำ 

-ทดลองการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 

-อธิบายลักษณะและการเกิดเสียง

สูง เสียงต่ำ 

เสียงท่ีไดยินมีระดับสูงต่ำของเสียง

ตางกันข้ึนกับความถ่ีของการสั่นของ

แหลงกำเนิดเสียง โดยเม่ือแหลงกำเนิด

เสียงสั่นดวยความถ่ีต่ำจะเกิดเสียงต่ำ  

แตถาสั่นดวยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูง 

สวนเสียงดังคอยท่ีไดยินข้ึนกับพลังงาน

การสั่นของแหลงกำเนิดเสียง โดยเม่ือ

แหลงกำเนิดเสียงสั่นดวย 

ว 2.3 ป.5/3 ออกแบบการทดลองและ

อธิบายลักษณะและการเกิด

เสียงดัง เสียงคอย 

-ออกแบบการทดลองลักษณะและ

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

-ทดลองลักษณะและการเกิดเสียง

ดัง เสียงคอย 

-อธิบายลักษณะและการเกิดเสียง

ดัง เสียงคอย 

เสียงท่ีไดยินมีระดับสูงต่ำของเสียง

ตางกันข้ึนกับความถ่ีของการสั่นของ

แหลงกำเนิดเสียง โดยเม่ือแหลงกำเนิด

เสียงสั่นดวยความถ่ีต่ำจะเกิดเสียงต่ำ  

แตถาสั่นดวยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูง 

สวนเสียงดังคอยท่ีไดยินข้ึนกับพลังงาน

การสั่นของแหลงกำเนิดเสียง โดยเม่ือ

แหลงกำเนิดเสียงสั่นดวย 

ว 2.3 ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือ

วัดระดับเสียง 

-วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัด

ระดับเสียง 

วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับ

เสียง 

ว 2.3 ป.5/5 ตระหนักในคุณคาของความรู

เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะ

แนวทางในการหลีกเลี่ยงและ

ลดมลพิษทางเสียง 

-ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่อง

ระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทาง

ในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง

เสียง 

เสียงดังมาก ๆ เปนอันตรายตอการได

ยินและเสียงท่ีกอใหเกิดความรำคาญ

เปนมลพิษทางเสียงเดซิเบลเปนหนวย

ท่ีบอกถึงความดังของเสียง 

ว 3.1 ป.5/1 เปรียบเทียบความแตกตางของ

ดาวเคราะหและดาวฤกษจาก

แบบจำลอง 

-เปรียบเทียบความแตกตางของ

ดาวเคราะหและดาวฤกษจาก

แบบจำลอง 

ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟาอยูในอวกาศ

ซ่ึงเปนบริเวณท่ีอยูนอกบรรยากาศของ

โลก มีท้ังดาวฤกษและดาวเคราะห 

ดาวฤกษเปนแหลงกำเนิดแสง 
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จึงสามารถมองเห็นได สวนดาวเคราะห

ไมใช 

แหลงกำเนิดแสง แตสามารถมองเห็น

ไดเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตยตก

กระทบดาวเคราะหแลวสะทอนเขาสู

ตา 

ว 3.1 ป.5/2 ใชแผนท่ีดาวระบุตำแหนงและ

เสนทางการข้ึนและตกของกลุม

ดาวฤกษบนทองฟา และอธิบาย

แบบรูปเสนทางการข้ึนและตก

ของกลุมดาวฤกษบนทองฟาใน

รอบป 

-ใชแผนท่ีดาวระบุตำแหนงและ

เสนทางการข้ึนและตกของกลุม

ดาวฤกษบนทองฟา 

-อธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึน

และตกของกลุมดาวฤกษบน

ทองฟาในรอบป 

การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปรางตาง 

ๆ เกิดจากจินตนาการของผูสังเกต 

กลุมดาวฤกษตาง ๆ ท่ีปรากฏใน

ทองฟาแตละกลุมมีดาวฤกษแตละดวง

เรียงกันท่ีตำแหนงคงท่ี และมีเสนทาง

การข้ึนและตกตามเสนทางเดิมทุกคืน 

ซ่ึงจะปรากฏตำแหนงเดิม  

การสังเกตตำแหนงและการข้ึนและตก

ของดาวฤกษ และกลุมดาวฤกษ 

สามารถทำไดโดยใชแผนท่ีดาว  

ซ่ึงระบุมุมทิศและมุมเงยท่ีกลุมดาวนั้น

ปรากฏ ผูสังเกตสามารถใชมือในการ

ประมาณคาของมุมเงยเม่ือสังเกตดาว

ในทองฟา 

ว 3.2 ป.5/1 เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแตละ

แหลง และระบุปริมาณน้ำท่ี

มนุษยสามารถนำมาใช

ประโยชนได จากขอมูลท่ี

รวบรวมได 

-เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแตละ

แหลง 

-ระบุปริมาณน้ำท่ีมนุษยสามารถ

นำมาใชประโยชนได จากขอมูลท่ี

รวบรวมได 

โลกมีท้ังน้ำจืดและน้ำเค็มซ่ึงอยูใน

แหลงน้ำตาง ๆ ท่ีมีท้ังแหลงน้ำผิวดิน 

เชน ทะเล มหาสมุทร บึง แมน้ำ และ

แหลงน้ำใตดิน เชน น้ำในดิน และ 

น้ำบาดาล น้ำท้ังหมดของโลกแบงเปน

น้ำเค็มประมาณรอยละ ๙๗.๕ ซ่ึงอยูใน

มหาสมุทรและแหลงน้ำอ่ืน ๆ และท่ี

เหลืออีกประมาณรอยละ ๒.๕ เปนน้ำ

จืด ถาเรียงลำดับปริมาณ 
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น้ำจืดจากมากไปนอยจะอยูท่ี ธาร

น้ำแข็ง และ 

พืดน้ำแข็ง น้ำใตดิน ชั้นดินเยือกแข็งคง

ตัวและน้ำแข็งใตดิน ทะเลสาบ 

ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ 

บึง แมน้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต 

ว 3.2 ป.5/2 ตระหนักถึงคุณคาของน้ำโดย

นำเสนอแนวทางการใชน้ำอยาง

ประหยัดและการอนุรักษน้ำ 

-ตระหนักถึงคุณคาของน้ำ 

-โดยนำเสนอแนวทางการใชน้ำ

อยางประหยัดและการอนุรักษน้ำ 

น้ำจืดท่ีมนุษยนำมาใชไดมีปริมาณนอย

มากจึงควรใชน้ำอยางประหยัดและ

รวมกันอนุรักษน้ำ 

ว 3.2 ป.5/3 สรางแบบจำลองท่ีอธิบายการ

หมุนเวียนของนำ้ในวัฏจักรน้ำ 

-สรางแบบจำลอง 

-อธิบายการหมุนเวียนของน้ำในวัฏ

จักรน้ำ 

วัฏจักรน้ำ เปนการหมุนเวียนของน้ำท่ี

มีแบบรูป ซ้ำเดิม และตอเนื่องระหวาง

น้ำในบรรยากาศน้ำผิวดิน และน้ำใต

ดิน โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืช

และสัตวสงผลตอวัฏจักรน้ำ 

ว 3.2 ป.5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด

เมฆ หมอก น้ำคาง และน้ำคาง

แข็ง จากแบบจำลอง 

-เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 

หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็ง จาก

แบบจำลอง 

ไอน้ำในอากาศจะควบแนนเปนละออง

น้ำเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เชน เกลือ 

ฝุนละออง ละอองเรณูของดอกไม เปน

อนุภาคแกนกลาง เม่ือละอองน้ำ

จำนวนมากเกาะกลุมรวมกันลอยอยูสูง

จากพ้ืนดินมาก เรียกวา เมฆ แต

ละอองน้ำท่ีเกาะกลุมรวมกันอยูใกล

พ้ืนดิน เรียกวา หมอก สวนไอน้ำท่ี

ควบแนนเปนละอองน้ำเกาะอยูบน

พ้ืนผิววัตถุใกลพ้ืนดิน เรียกวา น้ำคาง  

ถาอุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ำกวาจุดเยือก

แข็งน้ำคางก็จะกลายเปนน้ำคางแข็ง 

ว 3.2 ป.5/5 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด

ฝน หิมะ และลูกเห็บ จาก

ขอมูลท่ีรวบรวมได 

-เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน 

หิมะ และลูกเห็บ จากขอมูลท่ี

รวบรวมได 

ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนหยาดน้ำฟาซ่ึง

เปนน้ำท่ีมีสถานะตาง ๆ ท่ีตกจากฟาถึง

พ้ืนดิน ฝนเกิดจากละอองน้ำในเมฆท่ี
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รวมตัวกันจนอากาศไมสามารถพยุงไว

ไดจึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำใน

อากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ำแข็ง 

รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากข้ึนจนเกิน

กวาอากาศจะพยุงไวจึงตกลงมา 

ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำท่ีเปลี่ยนสถานะ

เปนน้ำแข็งแลวถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำ

มาในเมฆฝนฟาคะนอง 

ท่ีมีขนาดใหญและอยูในระดับสูงจน

เปนกอนน้ำแข็งขนาดใหญข้ึนแลวตก

ลงมา 

ว 4.2 ป.5/1 ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ 

แกปญหา การอธิบาย 

การทำงาน การคาดการณ

ผลลัพธจาก 

ปญหาอยางงาย 

-ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ 

แกปญหา 

-การอธิบายการทำงาน การ

คาดการณผลลัพธจาก 

ปญหาอยางงาย 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำ

กฎเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีครอบคลุมทุก

กรณีมาใชพิจารณาในการแกปญหา

การอธิบายการทำงาน หรือการ

คาดการณผลลัพธ 

• สถานะเริ่มตนของการทำงานท่ี

แตกตางกันจะใหผลลัพธท่ีแตกตางกัน 

• ตัวอยางปญหา เชน เกม Sudoku 

โปรแกรม 

ทำนายตัวเลข โปรแกรมสรางรูป

เรขาคณิต 

ตามคาขอมูลเขา การจัดลำดับการ

ทำงานบาน 

ในชวงวันหยุด จัดวางของในครัว 

ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ี

มีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยาง

งาย ตรวจหาขอผิดพลาดและ

แกไข 

-ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมี

การใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย 

-ตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได

โดย 

เขียนเปนขอความหรือผังงาน 



รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด พฤติกรรมสำคัญ สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี

การ 

ตรวจสอบเง่ือนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณี

เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีถูกตองตรงตาม

ความตองการ 

• หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการ

ทำงาน 

ทีละคำสั่ง เม่ือพบจุดท่ีทำใหผลลัพธไม

ถูกตอง 

ว 4.2 ป.5/3 ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสาร 

และทำงานรวมกัน ประเมิน

ความนาเชื่อถือ 

ของขอมูล 

-ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสาร 

-ทำงานรวมกัน ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

• การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต และ

การพิจารณาผลการคนหา 

• การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต 

เชน อีเมล 

บล็อก โปรแกรมสนทนา 

• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชา

ภาษาไทย) 

• การใชอินเทอรเน็ตในการ

ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน เชน 

ใชนัดหมายในการประชุมกลุม

ประชาสัมพันธกิจกรรมในหองเรียน 

การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นใน

การเรียน ภายใตการดูแลของครู 

• การประเมินความนาเชื่อถือของ

ขอมูล เชน 

เปรียบเทียบความสอดคลอง สมบูรณ

ของขอมูล 

จากหลายแหลง แหลงตนตอของขอมูล 

ผูเขียน 

วันท่ีเผยแพรขอมูล 



รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด พฤติกรรมสำคัญ สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• ขอมูลท่ีดีตองมีรายละเอียดครบทุก

ดาน เชน ขอดีและขอเสีย ประโยชน

และโทษ 

ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอ

ขอมูลและสารสนเทศตาม

วัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร

หรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ี

หลากหลาย เพ่ือแกปญหา 

ในชีวิตประจำวัน 

-รวบรวม ขอมูลและสารสนเทศ

ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร

หรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ี

หลากหลาย เพ่ือแกปญหา 

ในชีวิตประจำวัน 

-ประเมิน ขอมูลและสารสนเทศ

ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร

หรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ี

หลากหลาย เพ่ือแกปญหา 

ในชีวิตประจำวัน 

-นำเสนอ ขอมูลและสารสนเทศ

ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร

หรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ี

หลากหลาย เพ่ือแกปญหา 

ในชีวิตประจำวัน 

• การรวบรวมขอมูล ประมวลผล สราง

ทางเลือกประเมินผล จะทำใหได

สารสนเทศเพ่ือใชในการแกปญหาหรือ

การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การใชซอฟตแวรหรือบริการบน

อินเทอรเน็ต 

ท่ีหลากหลายในการรวบรวม 

ประมวลผล 

สรางทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ 

จะชวยให 

การแกปญหาทำไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง และ 

แมนยำ 

• ตัวอยางปญหา เชน ถายภาพ และ

สำรวจแผนท่ีในทองถ่ินเพ่ือนำเสนอ

แนวทางในการจัดการ 

พ้ืนท่ีวางใหเกิดประโยชนทำแบบ

สำรวจความ 

คิดเห็นออนไลนและวิเคราะหขอมูล 

นำเสนอขอมูลโดยการใชblog หรือ 

web page 

ว 4.2 ป.5/5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัยมีมารยาทเขาใจสิทธิ

และหนาท่ีของตน เคารพใน

สิทธิของ 

-ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัยมีมารยาทเขาใจสิทธิและ

หนาท่ีของตน เคารพในสิทธิของ 

ผูอ่ืน 

การแกปญหาอยางเปนข้ันตอนจะชวย

ใหแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำ

กฎเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีครอบคลุมทุก

กรณีมาใชพิจารณา 



รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด พฤติกรรมสำคัญ สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของเม่ือพบ

ขอมูลหรือบุคคลท่ีไมเหมาะสม 

-แจงผูเก่ียวของเม่ือพบขอมูลหรือ

บุคคลท่ีไมเหมาะสม 

ในการแกปญหา 

• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ 

และเง่ือนไข 

• การพิจารณากระบวนการทำงานท่ีมี

การทำงานแบบวนซ้ำหรือเง่ือนไขเปน

วิธีการท่ีจะชวยใหการออกแบบวิธีการ

แกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

• ตัวอยางปญหา เชน การคนหาเลข

หนาท่ีตองการใหเร็วท่ีสุด การทายเลข 

๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบใหถูกภายใน 

๒๐ คำถาม การคำนวณเวลาในการ

เดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา

จุดหยุดพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การรวมกลุมตัวช้ีวัดในหนวยการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด คำสำคัญ แนวทางการประเมิน 
หลักฐานการเรียนรู 

(ภาระงานรวบยอด) 

วิธีการประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการ

เปลี่ยนสถานะของสสาร เม่ือ

ทำใหสสารรอนข้ึนหรือเย็นลง 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

- อธิบาย 

 

ใหผูเรียนเปรียบเทียบ 

และอธิบายหนวยแรง  

แรงลัพธและแรงเสียด

ทาน แลวนำขอมูลมา

จัดทำ Pop-up 

Pop-up “แรง” ตรวจผลงาน

การทำ  

Pop-up 

“แรง”” 

เกณฑการให

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการ

ละลายของสารในน้ำ โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

- อธิบาย 

 

ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของสารเม่ือเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดย

ใชหลักฐานเชิงประจักษ 

- วิเคราะห 

ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะหและ

ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไดและการเปลี่ยนแปลงท่ี

ผันกลับไมได 

- วิเคราะห 

- ระบุ 

ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบ และ

เขียนโปรแกรมท่ีมีการใช

เหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย 

ตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข 

- ออกแบบ 

- เขียน 

ว 4.2 ป.5/3 ใชอินเทอรเน็ต

คนหาขอมูล ติดตอสื่อสาร 

และทำงานรวมกัน ประเมิน

ความนาเชื่อถือ 

ของขอมูล 

-ใช 

-คนหา 

-ทำงาน 



 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชา ว15101                                                  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    

จำนวน 120 ชั่วโมง/ป                                                                  สัดสวนคะแนน 70 : 30 

 

ลำดับ 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

ภาระงานรวบ

ยอด/ช้ินงาน 

1 ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

- ปญหาเสนทางของขยะจากมือเรา 

โดยทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและใชอินเทอรเน็ต

คนหาขอมูล 

7 5 เขียนแผนท่ี

เสนทางการขนสง

ขยะ 

2 

 

 

 

แรงและการ

เคลื่อนท่ี 

 

 

ว 2.2 ป.5/1 

ว 2.2 ป.5/2 

ว 2.2 ป.5/3 

ว 2.2 ป.5/4 

ว 2.2 ป.5/5 

ว 4.2 ป5/1 

การเกิดแรง แรงลัพธ  แรงเสียด

ทาน และการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 

10 5 Pop up แรง   

 

3 พลังงานเสียง ว 2.3 ป.5/1 

ว 2.3 ป.5/2 

ว 2.3 ป.5/3 

ว 2.3 ป.5/4 

ว 2.3 ป.5/5 

 

การเกิดเสียงและการไดยินเสียง 

ผานตัวกลางของเสียง เสียงดัง 

เสียงเบา  ระดับของเสียง ท่ีเปน

อัตรายมลพิษทางเสียง การสืบคน

ในการทำรายงานเรื่องมลพิษทาง

เสียง 

11 5 Pop up เสียง

และพลังงาน 

สอบกอนกลางป 

ว 2.2 ป.5/1 

ว 2.2 ป.5/2 

ว 2.2 ป.5/3 

ว 2.3 ป.5/1 

ว 2.3 ป.5/2 

ว 2.3 ป.5/3 

ขอสอบโรงเรียน 

 
1 5 - 



ลำดับ 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

ภาระงานรวบ

ยอด/ช้ินงาน 

ว 2.3 ป.5/4 

ว 2.3 ป.5/5 

ว 4.2 ป.5/1 

4 การเปลี่ยนแปลง

ของสาร 

ว 2.1 ป.5/1 

ว 2.1 ป.5/2 

ว 2.1 ป.5/3 

ว 2.1 ป.5/4 

ว 4.2 ป.5/2 

ว 4.2 ป.5/3 

 

การเปลี่ยนสถานะของสสาร การ

ละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได 

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

22 10 แผนพังของการ

เปลี่ยนแปลงเรื่อง

สาร 

สอบกลางป 

 

 

 

ว 2.1 ป.5/1 

ว 2.1 ป.5/2 

ว 2.1 ป.5/3 

ว 2.1 ป.5/4 

ว 4.2 ป.5/1 

ว 4.2 ป.5/2 

ว 4.2 ป.5/3 

ขอสอบโรงเรียน 

 
1 5 - 

5 วัฏจักรน้ำดวงดาว

และการสืบคน

ขอมูล 

ว 3.2 ป.5/1 

ว 3.2 ป.5/2 

ว 3.2 ป.5/3 

ว 3.2 ป.5/4 

ว 3.2 ป.5/5 

ว 3.1 ป.5/1 

ว 3.1 ป.5/2 

ว 4.2 ป.5/2 

ว 4.2 ป.5/4 

แหลงน้ำบนโลก การอนุรักษน้ำ 

วัฏจักของน้ำ การเกิด เมฆ หมอก 

น้ำคาง และน้ำคางแข็ง  ดาว

เคราะห ดาวฤกษ การใชแผนท่ี

ดาว การสืบคนรปูแบบของ

ดวงดาว ออกแบบโปรแกรมหรอื

พังงานวัฏจักรน้ำได 

25 10 ใบงานกลุมดาว

และขาวพยากรณ

อากาศ 

สอบกอนปลายป ว 3.2 ป.5/1 ขอสอบโรงเรียน 1 5 - 



ลำดับ 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

ภาระงานรวบ

ยอด/ช้ินงาน 

ว 3.2 ป.5/2 

ว 3.2 ป.5/3 

ว 3.2 ป.5/4 

ว 3.2 ป.5/5 

ว 3.1 ป.5/1 

ว 3.1 ป.5/2 

 

6 พันธุกรรม ว 1.3 ป.5/1 

ว 1.3 ป.5/2 

ว 4.2 ป.5/4 

ว 4.2 ป.5/5 

 

 

การถายทอดลักษณะ ทาง

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต พืชสัตว 

คน ลักษณะทางพันธุกรรมท่ี

คลายคลึงกับพอและแม สืบคนใน

การหาขอมูลและแกไขปญหา

อยางถูกตองเหมาะสม 

18 10 แผนพัง

ความสัมพันธ

ภายในครอบครัว 

7 ระบบนิเวศและ

การสืบคนขอมูล 

ว 1.1 ป.5/1 

ว 1.1 ป.5/2 

ว 1.1 ป.5/3 

ว 1.1 ป.5/4 

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใหเขากับ

สภาพแวดลอมท่ีเราอาศัยอยู 

บทบาทในระบบนิเวศ 

- หวงโซอาหาร 

- การดูแลรักษาสิ่งแสดลอม 

21 10 สวนแกวในระบบ

นิเวศ 

สอบปลายป 

ว 2.1 ป.5/1 

ว 2.1 ป.5/2 

ว 2.1 ป.5/3 

ว 2.1 ป.5/4 

ว 2.2 ป.5/1 

ว 2.2 ป.5/2 

ว 2.2 ป.5/3 

ว 2.3 ป.5/1 

ว 2.3 ป.5/2 

ว 2.3 ป.5/3 

ขอสอบโรงเรียน 1 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับ 
ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

ภาระงานรวบ

ยอด/ช้ินงาน 

ว 2.3 ป.5/4 

ว 2.3 ป.5/5 

ว 3.1 ป.5/1 

ว 3.1 ป.5/2 

ว 3.2 ป.5/1 

ว 3.2 ป.5/2 

ว 3.2 ป.5/3 

ว 3.2 ป.5/4 

ว 3.2 ป.5/5 

ว 4.2 ป.5/1 

ว 4.2 ป.5/2 

ว 2.2 ป.5/3 

ว 2.3 ป.5/1 

ว 2.3 ป.5/2 

ว 2.3 ป.5/3 

ว 2.3 ป.5/4 

ว 2.3 ป.5/5 

ว 3.1 ป.5/1 

ว 3.1 ป.5/2 

ว 3.2 ป.5/1 

ว 3.2 ป.5/2 

ว 3.2 ป.5/3 

ว 3.2 ป.5/4 

ว 3.2 ป.5/5 

 

 

ขอสอบกลาง (สพฐ) 20% 2 6 - 

รวม 120 100 - 

 

 

 



 

แบบบันทึกหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี  4                                      เรื่อง การเปล่ียนแปลงของสาร 

รหัสวิชา ว15101          วิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5      

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5                        

ภาคเรียนท่ี 1                                            เวลา   22  ช่ัวโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด        

1. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสาร 

กับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง สถานะของสสาร การเกิด

สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

   มาตรฐาน  ว 4.2  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและ

เปนระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทํางานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เม่ือทำใหสสารรอนข้ึนหรือเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย ตรวจหาขอผิดพลาดและ

แกไข 

ว 4.2 ป.5/3  ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน ประเมินความนาเชื่อถือข 

ขอมูล 

 

สาระสำคัญ 

 สสารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งเม่ือไดรับหรือสูญเสียความรอน การเปลี่ยนแปลงนี้ 

เรียกวา การเปลี่ยนสถานะ สารหลายชนิดเม่ือใสลงไปในน้ำ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการแตกออกเปนอนุภาค



เล็ก ๆ และรวมเปนเนื้อเดียวกันกับน้ำ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวาสารละลาย สารท่ีเปลี่ยนสถานะและสารท่ีละลาย

อยูในน้ำยังคงเปนสารเดิมไมเปลี่ยนเปนสารใหม การเปลี่ยนสถานะและการละลายจึงเปนการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ 

สาระการเรียนรู            

สาระการเรียนรู 

 ความรู 

 1.การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 2.การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 3.การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและผันกลับไมได 

ทักษะ/กระบวนการ 

1.สืบคนขอมูล  

2.สังเกตบันทึกผล  

3.นำเสนอขอมูล  

4.อธิบาย  

5.อภิปราย 

สมรรถนะสำคัญ 

   สมรรถนะท่ี 1 ความสามารถในการสื่อสาร  

           ตัวชี้วัดท่ี 1 ใชภาษาถายทอดความรูความเขาใจ ความคิด ความรูสึกและ            

ทัศนะของตนเอง ดวยการพูดและการเขียน    

          สมรรถนะท่ี 5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

          ตัวชี้วัดท่ี 1 เลือกและใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ขอท่ี 4 ใฝเรียนรู          

 ตัวชี้วัดท่ี 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่อ

อยางเหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได    

พฤติกรรมบงชี้          

 1. ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียนและเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม       



 2. บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู สรุปเปนองคความรู   

 3. แลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการดังกลาวและนำไปใชในชีวิตประจำวัน  

อาน คิดวิเคราะห และเขียน  

 -         

 

 

 

 

 

2. การประเมินผลรวบยอด 

 ช่ือภาระงานรวบยอด  แผนพังของการเปล่ียนแปลงของสาร  

 หนวยการเรียนรูท่ี 2    เรื่อง “ปอปอัฟเรื่องสาร”                    เวลา 22 ช่ัวโมง  

          เวลาในการปฏิบัติภาระงานรวบยอด     เวลา  2 ช่ัวโมง 

คะแนนในหนวยการเรียนรู 8 คะแนน  คะแนนจากประเด็นการประเมิน 10 คะแนน 

ลักษณะงาน 

    กำหนดใหนักเรียนทำpop-up โดยใหนักเรียนคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ (ขอท่ี 4 ใฝเรียนรู ตัวชี้วัดท่ี 

4.2) แลวดำเนินการดังนี้ 

           - ใหนักเรียนสืบคนขอมูลอธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เม่ือทำใหสสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ (ว2.1 ป.5/1) อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ(ว2.1 ป.5/2) อธิบายความสัมพันธระหวางรูปรางกับการทำหนาท่ีของเซลล (ว2.1 ป.5/3) 

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

(ว2.1 ป.5/4) วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

(ว4.2 ป.5/2) ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย ตรวจหาขอผิดพลาดและ

แกไข (ว4.2 ป.5/3)  ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน ประเมินความนาเชื่อถือ

ของขอมูล 

           - ใหนักเรียนจัดทำเปนpop-up “สาร”ใหนักเรียนนำขอมูล บรรยายขอความ และใสภาพตกแตง

ใหชัดเจนและสวยงาม   

 

 

 



ประเด็นการประเมิน(มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด) 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

อธิบายการเปลี่ยนสถานะของ

สสาร เม่ือทำใหสสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ 

(ว 2.1 ป.5/1) อธิบายการเปลี่ยน

สถานะของสสาร เม่ือทำใหสสาร

รอนข้ึนหรือเย็นลง โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของ

สสาร เม่ือทำใหสสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ 

 

บกพรอง 1 รายการ บกพรองมากกวา 1 รายการ 

อธิบายการละลายของสารในน้ำ 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

(ว 2.1 ป.5/2) อธิบายการละลาย

ของสารในน้ำ โดยใชหลักฐานเชิง

ประจกัษ 

- อธิบายการละลายของสารในน้ำ 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

 

บกพรอง 1 รายการ บกพรองมากกวา 1 รายการ 

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ

สารเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

(ว 2.1 ป.5/3) วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของสารเม่ือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

- วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ

สารเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

บกพรอง 1 รายการ บกพรองมากกวา 1 รายการ 

วิเคราะหและระบุการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

(ว 2.1 ป.5/4) วิเคราะหและระบุ

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและ

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

- วิเคราะหและระบุการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

 

บกพรอง 1 รายการ บกพรองมากกวา 1 รายการ 



ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมี

การใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย 

ตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข 

(ว4.2 ป.5/2) ออกแบบ และ

เขียนโปรแกรมท่ีมีการใชเหตุผล

เชิงตรรกะอยางงาย ตรวจหา

ขอผิดพลาดและแกไข 

- ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ี

มีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยาง

งาย ตรวจหาขอผิดพลาดและ

แกไข 

 

บกพรอง 1 รายการ บกพรองมากกวา 1 รายการ 

ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน 

ประเมินความนาเชื่อถือของ

ขอมูล 

ว 4.2 ป.5/3  ใชอินเทอรเน็ต

คนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและ

ทำงานรวมกัน ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

- ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน 

ประเมินความนาเชื่อถือของ

ขอมูล 

 

บกพรอง 1 รายการ บกพรองมากกวา 1 รายการ 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

คะแนน 9-12   หมายถึง  ดี 

คะแนน 5-8   หมายถึง  พอใช 

คะแนน 0-4  หมายถึง  ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการประเมิน (คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ขอท่ี 4 .ใฝเรียนรู 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2  แสวงหาความรูรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่ออยาง

เหมาะสม สรุปเปนองคความรู และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

แสวงหาความรูจาก

แหลงเรียนรูเลือกใช

สื่ออยางเหมาะสม 

สรุปเปนองคความรู 

และสามารถ

นำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได 

จัดทำเนื้อหาตามท่ี

กำหนดให 

 

จัดทำเนื้อหาตามท่ี

กำหนดใหพรอมท้ัง

บอกรายละเอียดให

ชัดเจน 

จัดทำเนื้อหาตามท่ี

กำหนดให แตไม

สามารถบอก

รายละเอียดให

ชัดเจน 

 

ตัดสินใจทำเนื้อหา

ตามท่ีกำหนดให 

ไมจัดทำเนื้อหา

ตามท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

หนวยการเรียนรูท่ี………. 

คำช้ีแจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริง 

เกณฑการใหคะแนน  

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ำเสมอ  ให  4  คะแนน    

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางบอยครั้ง   ให  3  คะแนน    ปฏิบัติ

หรือแสดงพฤติกรรมอยางบางครั้ง    ให  2  คะแนน     ไม

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม                 ให  1  คะแนน        

     

ความสามารถดาน พฤติกรรมท่ีแสดงออก ระดับพฤติกรรม 

4 3 2 1 

1. การส่ือสาร 1.1 พูด บอกความคิด ความรูสึกของตนเก่ียวกับผลงานของ

ตนเองได 

    

2. การใช

เทคโนโลยี 

5.1 เลือกและใชเทคโนโลย ีในการเรียนรูอยาง สรางสรรคและ

มี คุณธรรม 

    

5.2 เลือกและใชเทคโนโลยี ในการทำงานและนำเสนอ ผลงาน

อยางสรางสรรค 

    

                                                                                    คะแนนรวม 

                                                                             คะแนนรวมท้ังหมด 

    

 

 

สรุปผลการประเมิน เขียนเครื่องหมาย ลงในชวงวาง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ               

       ดีมาก (10-12)         ด ี(7-9)             พอใช (4-6)            ปรับปรุง (0-3) 

 

หมายเหตุ การหาระดับคุณภาพหาไดจากการนำคะแนนรวมในแตละชองมาบวกกัน จะไดคะแนนรวมท้ังหมด 

แลวนำมาเทียบกับเกณฑการตัดสินคุณภาพ 

 



 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

ครั้งท่ี 

(เวลา) 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 

จุดประสงค 

การเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู/ 

แหลงเรียนรู 

1.  

(2 ช่ัวโมง) 

(14 ก.ย.63) 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบาย

การเปลี่ยนสถานะ

ของสสาร เม่ือทำให

สสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใช

หลักฐานเชิง

ประจักษ  

ว 4.2 ป.5/3  ใช

อินเทอรเน็ตคนหา

ขอมูล ติดตอสื่อสาร

และทำงานรวมกัน 

ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

  

  

  

   

1.อธิบายการเปลี่ยน

สถานะของสารได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

2.อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพของสารได 

(ว 2.1 ป.5/1) 

3. ใชอินเทอรเน็ต

คนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสารและ

ทำงานรวมกัน 

ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

(ว 4.2 ป.5/3 )  

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ  

1.ครูช ักชวนใหนักเรียนสังเกตรูป 

และอานเนื้อเรื่องในหนา 76 โดยครู 

ฝ กท ักษะการอ านตามว ิธ ีการท่ี

เหมาะสมก ับความสามารถของ 

นักเรียน ครูตรวจสอบความเขาใจใน

การอานของนักเรียน โดยใช คำถาม

ตอไปนี้        

1.1 เรื ่องนี้ กลาวถึงอะไร (ไอศกรีม

และการทำไอศกรีม)  

1.2 ไอศกรีมมีสวนประกอบอะไรบาง 

(นม น้ำตาล และสารแตงกลิ่น)  

1 .3 เราต องทำอย  า ง ไร เพ ื ่ อ ให

สวนผสมตาง ๆ ของไอศกรีมแข็งตัว 

เปนแทง (นำสวนผสมไปแชในตูที ่มี

อุณหภูมิต่ำ)  

ข้ันสำรวจและคนหา 

2.1นักเรียนแบงกลุม กลุมละเปน 10 

กลุม กลุมละ 4-5 คน แตละกลุม

ศึกษาใบกิจกรรม เรื่องการเปลี่ยน

สถานะของสารจากนัน้ครู

กำหนดเวลาท่ีทำการสำรวจ รวมท้ัง

อธิบายวิธีการบันทึกผลและการใช

1.น้ำแข็งกอนเล็ก ๆ             

2. ไมขีดไฟ        

 3.ชุดตะเกียง

แอลกอฮอล  

4.ถุงพลาสติกใส 

5.ยางรัดของ                     

6.กระปองทราย

สำหรับดับไฟ       

7.ขวดรปูกรวย 



เครื่องมืออยางถูกตองและเปด

โอกาสใหนักเรียนซักถามจนเขาใจ 

2.2นักเรียนอานชื่อเรื่อง และคิดกอน

อาน ในหนังสือเรียนหนา 78 แลว

รวมกัน อภิปรายในกลุมเพ่ือตอบ

คำถามคิดกอนอานตามความเขาใจ

ของกลุม ใหนักเรียนบันทึกคำตอบ

ลงในใบงานการเปลี่ยนสถานะของ

สาร 

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

1. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุม 

นำเสนอผลการสืบคนหนาชั้นเรียน 

เพ่ือเปรียบเทียบและตรวจสอบความ

ถูกตอง 

2.นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือ

เรียนหนา 79 โดยครูฝกทักษะการ

อานตาม วิธีการอานท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน ครูใช

คำถามเพ่ือ ตรวจสอบความเขาใจ

จากการอาน ดังนี้    

2.1 สสารมีสถานะ อะไรบาง (สสาร

มีสถานะของแข็ง ของเหลวและ

แกส)  

ข้ันขยายความรู 

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องท่ี

อานซ่ึงควรสรุปไดวาสสารรอบตัวเรา

มีสาม สถานะ สสารเปลี่ยนจาก

สถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่ง

เม่ือสสารไดรับ หรือสูญเสียความ

รอน สสารท่ีเปลี่ยนสถานะแลวยังคง



เปนสารเดิม การเปลี่ยนสถานะจึง

จัดเปนการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ  

ข้ันประเมิน 

5.1นักเรียนตอบคำถามเพ่ือประเมิน

แนวความคิด ดังนี้ 

5.1.1 สารรอบตัวมีก่ีสถานะ           

แนวคำตอบ 3 สถานะ 

 5.1.2 การเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ หมายถึง 

แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงท่ีตัว

สารสามารถกลับไปเปนอยางเดิมได 

2.  

(2 ช่ัวโมง) 

(15 ก.ย.63) 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบาย

การเปลี่ยนสถานะ

ของสสาร เม่ือทำให

สสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใช

หลักฐานเชิง

ประจักษ 

ว 4.2 ป.5/3  ใช

อินเทอรเน็ตคนหา

ขอมูล ติดตอสื่อสาร

และทำงานรวมกัน 

ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

1.อธิบายการเปลี่ยน

สถานะของสารจาก

ของแข็งกลายเปน

ของเหลวได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

2. ทดลองการเปลี่ยน

สถานะของสารจาก

ของแข็งกลายเปน

ของเหลวได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

3. ใชอินเทอรเน็ต

คนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสารและ

ทำงานรวมกัน 

ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

(ว 4.2 ป.5/3 )  

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E) 

ข้ันสรางความสนใจ 

1.ครใูหนักเรียนดูภาพสารในพาว

เวอรพอยดท่ีมีสถานะตาง ๆ เชน 

แปงมัน  นำ้แข็ง  นำ้นมสด อากาศ

ในลูกโปง นำ้ตาลทราย เกลือแกง เอ

ทานอล  แกสออกซิเจน และแกส

คารบอนไดออกไซด และสุมบัตร

ภาพเพ่ือ แจกนักเรยีนคนละ 1 ใบ 

นักเรียนวิเคราะหสถานะของสารใน    

บัตรภาพแลวนำไปเขียนใหตรงกับ

กลุมของสถานะท่ีครูเขียนไวบน 

กระดานดำ 

2.ครูนำอภิปรายเพ่ือ

ตรวจสอบคำตอบบนกระดาน และ

หากพบวา บางบัตรภาพจำแนกไว

1.น้ำแข็งกอนเล็ก ๆ             

2. ไมขีดไฟ        

 3.ชุดตะเกียง

แอลกอฮอล  

4.ถุงพลาสติกใส 

5.ยางรัดของ                     

6.กระปองทราย

สำหรับดับไฟ       

7.ขวดรปูกรวย 



ผิดกลุมใหครูแกไขใหถูกตอง 

(นักเรียนควร ตอบไดวาแปงมัน 

น้ำแข็ง นำ้ตาลทราย  เกลือแกงเปน

ของแข็ง นำ้ เอทานอล  นมสดเปน

ของเหลว อากาศในลูกโปง แกส

ออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด 

เปนแกส) 

ข้ันสำรวจและคนหา 

1.นักเรียนแบงกลุม กลุมละเปน 10 

กลุม กลุมละ 4-5 คน แตละกลุม

ศึกษาใบกิจกรรม เรื่องการเลี่ยน

สถานะของสารจากนั้นครู

กำหนดเวลาท่ีทำการสำรวจ รวมท้ัง

อธิบายวิธีการบันทึกผลและการใช

เครื่องมืออยางถูกตองและเปด

โอกาสใหนักเรียนซักถามจนเขาใจ 

2.นักเรียนอานทำอยางไร โดยครูฝก

อานตามความเหมาะสมกับ 

ความสามารถของนักเรียน จากนั้น

รวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปข้ันตอน 

การทำกิจกรรม ครูตรวจสอบความ

เขาใจข้ันตอนการทำกิจกรรมโดย ใช

คำถามดังนี้   

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

หลังจากทำกิจกรรมแลว ครูสุม

ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลการทำ 

กิจกรรมโดยอาจบันทึกผลในตารางท่ี

ครูเขียนไวบนกระดาน หรือใช 



เครื่องฉายแผนทึบฉายแบบบันทึก

ของนักเรียนข้ึนจอใหนักเรียนรวม 

ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมวาไดผล

ท่ีถูกตองหรือไมและอภิปราย สาเหตุ

ท่ีทำใหผลการทำกิจกรรม

คลาดเคลื่อน  

ข้ันขยายความรู1.ครูและนักเรียน

รวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวา 

สสาร เชน นำ สามารถเปลี่ยนจาก

สถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งได

เม่ือไดรับ หรือสูญเสียความรอน การ

เปลี่ยนแปลงนี ้เรียกวาการเปลี่ยน

สถานะ และเม่ือสสารเปลี่ยนสถานะ

แลวสามารถเปลี่ยนกลับสูสถานะ

เดิมได เม่ือสสารไดรับหรือสูญเสีย

ความรอน โดยการทำใหสสารรอน

ข้ึนหรือ ทำ ใหสสารเย็นลง  

ข้ันประเมิน 

5.1นักเรียนตอบคำถามเพ่ือประเมิน

แนวความคิด ดังนี้ 

5.1.1 น้ำแข็งมีการเปลี่ยนสถานะ

อยางไรบาง 

 แนวคำตอบ ได 3 สถานะ  

ของเหลว ของแข็ง แก็ส 

5.1.2 การเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็ง

เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือ

การเปลี่ยนทางกายภาพ 

แนวคำตอบ การเปลี่ยนทาง



กายภาพ เพราะน้ำเปลี่ยนแปลงท่ีตัว

สารสามารถกลับไปเปนอยางเดิมได 

3.  

(2 ช่ัวโมง) 

(16 ก.ย.63) 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบาย

การเปลี่ยนสถานะ

ของสสาร เม่ือทำให

สสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใช

หลักฐานเชิง

ประจักษ 

ว 4.2 ป.5/3  ใช

อินเทอรเน็ตคนหา

ขอมูล ติดตอสื่อสาร

และทำงานรวมกัน 

ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

1.อธิบายการเปลี่ยน

สถานะของสารจาก

ของเหลวกลายเปน

ของแข็งได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

2.ทดลองการเปลี่ยน

สถานะของสารจาก

ของเหลวกลายเปน

ของแข็งได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

3. ใชอินเทอรเน็ต

คนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสารและ

ทำงานรวมกัน 

ประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล 

(ว 4.2 ป.5/3)   

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ 

 11. ครนูำเขาสูบทเรียนโดยครูและ

นักเรียนรวมกันสนทนาในประเด็น 

ดังตอไปนี้ 

1.1 ถาตองการทำใหนำ้เปลี่ยนเปน

น้ำแข็งจะทำอยางไร (นักเรียน ตอบ

ตามความเขาใจ นักเรียนอาจตอบวา 

นำน้ำไปแชในชองแช แข็งของตูเย็น)  

1.2 ชองแชแข็งของตูเย็นทำใหน้ำ

เปลี่ยนเปนนำ้แข็งไดอยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจ ซ่ึง

ควรตอบไดวาเพราะชองแช แข็งมี

อุณหภูมิต่ำมากจนทำใหนำ้

เปลี่ยนเปนนำ้แข็งได)   

1.3 ถาเราไมมีตูเย็น เราจะทำใหนำ้

เปลี่ยนเปนนำ้แข็งไดหรือไม อยางไร 

(นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ ครู

อาจพูดคุยเพ่ิมเติม เก่ียวกับการ

แข็งตัวของของเหลวอ่ืน ๆ ใน

ชีวิตประจำวัน)   

ข้ันสำรวจและคนหา 

1.นักเรียนแบงกลุม กลุมละเปน 10 

กลุม กลุมละ 4-5 คน แตละกลุม

1.น้ำผลไม                 

2. น้ำแข็งปน             

3.เกลือแกง              

4.อางพลาสติก 

5.แกวพลาสติกใส

หรือขวดพลาสติก                

6.ชอน  

7.หนังสือเรียน

วิทยาศาสตรชั้นปท่ี 5 

เลม 1 

8.กิจกรรมท่ี 1.2 น้ำ

ผลไมเปนเกล็ด

น้ำแข็งไดอยางไร 

 



ศึกษาใบกิจกรรม เรื่องการเลี่ยน

สถานะของสารจากนัน้ครู

กำหนดเวลาท่ีทำการสำรวจ รวมท้ัง

อธิบายวิธีการบันทึกผลและการใช

เครื่องมืออยางถูกตองและเปด

โอกาสใหนักเรียนซักถามจนเขาใจ 

2.นักเรียน อานชื่อกิจกรรม และ ทำ

เปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 84 

จากนั้น ครูตรวจสอบความเขาใจ

ของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีจะ เรียนใน

กิจกรรมนี้  โดยใชคำถามดังตอไปนี้   

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

1.หลังจากทำกิจกรรมแลว ให

นักเรียนเก็บอุปกรณใหเรียบรอยและ 

สุมนักเรียนนำเสนอผลการทำ

กิจกรรม ครูบันทึกผลการทำ

กิจกรรม ของนักเรียนไวบนกระดาน 

จากนั้นครูนำอภิปรายผลการทำ 

กิจกรรมของนักเรียนโดยครูอาจใช

คำถามดังนี้   

1.1 กอนการทำกิจกรรมน้ำผลไมใน

แกวมีสถานะใด และมีสมบัติ 

อยางไร (กอนการทำกิจกรรม น้ำ

ผลไมในแกวมีสถานะเปน ของเหลว 

รูปรางเปลี่ยนแปลงตามภาชนะ 

ปริมาตรคงท่ี ผิวหนาเรียบเสมอกัน

ในแนวระดับ)       

ข้ันขยายความรู 



1.จากสิ่งท่ีคนพบสรุปไดวาอยางไร  

(เม่ือทำใหสสารท่ีเปน ของเหลวเย็น

ลงจนถึงระดับหนึ่งจะเปลี่ยนสถานะ

เปนของแข็ง เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ 

วา การแข็งตัว สวนของแข็งเม่ือ

ไดรับ ความรอนจะเปลี่ยนสถานะ

เปนของเหลวเรียกวา  การ

หลอมเหลว การแข็งตัวและการ

หลอมเหลวเปน  การเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ) 

2.ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย

และลงขอสรุปวา ของเหลวเม่ือ 

สูญเสียความรอน ของเหลวจะ

เปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง เรียกการ 

เปลี่ยนสถานะนี้ วา การแข็งตัว และ

เม่ือของแข็งไดรับความรอนจะ 

เปลี่ยนสถานะเปนของเหลวไดเรียก

การเปลี่ยนสถานะนี้ วา การ 

หลอมเหลว การเปลี่ยนสถานะเปน

การเปลี่ยนแปลงท่ีสารยังเปน 

สารเดิมจึงเปนการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ 

ข้ันประเมิน 

5.1นักเรียนตอบคำถามเพ่ือประเมิน

แนวความคิด ดังนี้ 

5.1.1 น้ำผลไมเปนเกล็ดน้ำแข็งได

อยางไร 

แนวคำตอบ น้ำผลไมมีสถานะเปน

ของเหลว เม่ือทำใหเย็นลงถึงระดับ



หนึ่ง จะกลายเปนเกล็ดน้ำแข็ง 

5.1.2 เกล็ดน้ำแข็งผลไมกลายเปน

น้ำไดหรือไม 

แนวคำตอบ ได เม่ือเกล็ดน้ำแข็ง

ไดรับความรอน 

4. 

(2ช่ัวโมง) 

(17 ก.ย.63) 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบาย

การเปลี่ยนสถานะ

ของสสาร เม่ือทำให

สสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใช

หลักฐานเชิง

ประจักษ 

 

1.อธิบายการเปลี่ยน

สถานะของสารจาก

ของแข็งกลายเปน

แกสได (ว 2.1 ป.5/1) 

2.ทดลองการเปลี่ยน

สถานะของสารจาก

ของแข็งกลายเปน

แกสได (ว 2.1 ป.5/1) 

 

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ  

1. น้ำเขาสูบทเรียนโดยทบทวน

ความรูเก่ียวกับการหลอมเหลวของ 

น้ำแข็งและนำพิมเสนของจริงมาให

นักเรียนสังเกตแลวถามนักเรียน วา  

               1.1 เม่ือวางน้ำแข็งไว 

น้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนสถานะอยางไร 

(น้ำแข็งเปลี่ยนจากของแข็งเปน

ของเหลว)            

1.2 การหลอมเหลวของน้ำแข็งเกิด

จากสาเหตุใด (น้ำแข็งไดรับ ความ

รอน)  

1.3 เม่ือวางพิมเสนไว พิมเสนจะ

เปลี่ยนสถานะเหมือนน้ำแข็ง หรือไม 

อยางไร (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจ) ครูชักชวนนักเรียนหาคำตอบ

เก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะ ของ

พิมเสนจากการทำกิจกรรม 

ข้ันสำรวจและคนหา 

1.ครูแบงนักเรียนออก เปน 10 กลุม 

กลุมละ 4-5 คน แตละกลุมศึกษาใบ

กิจกรรม ท่ี 1.3 พิมเสนมีการเปลี่ยน

1.หนังสือเรียน

วิทยาศาสตรชั้นปท่ี 5 

เลม 1              

2. ใบกิจกรรมท่ี 1.3 

พิมเสนมีการเปลี่ยน

สถานะอยางไร         

3.แกวพลาสติกใส4.

บีกเกอรขนาด 250 

ลูกบาศกเซนติเมตร 

5.กระปองทราย

สำหรับดับไฟ                     

6.ไมขีดไฟ              

7.ชุดตะเกียง

แอลกอฮอล 

8.พิมเสน  

 



สถานะอยางไร จากนั้นครู

กำหนดเวลาท่ีทำการสำรวจ รวมท้ัง

อธิบายวิธีการบันทึกผลและการใช

เครื่องมืออยางถูกตองและเปด

โอกาสใหนักเรียนซักถามจนเขาใจ 

2. เม่ือตรวจสอบจนแนใจวานักเรียน

เขาใจวิธีทำกิจกรรม ครูเตือน เรื่อง 

ความปลอดภัยในการใชตะเกียง

แอลกอฮอล  โดยระวังไม เอียง

ตะเกียงซ่ึงจะทำใหแอลกอฮอลหก

และตองวางตะเกียงบน โตะท่ีม่ันคง 

ไมถือตะเกียงแอลกอฮอลไปมาขณะ

จุดไฟ ไมสัมผัส บีกเกอรขณะรอน 

จากนั้นครูใหนักเรียนรับอุปกรณแลว

เริ่มทำ กิจกรรมตามข้ันตอน ครูย้ำ

ใหนักเรียนระบุชื่อแหลงขอมูลท่ี 

สืบคนดวย  

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

1.หลังจากทำกิจกรรมแลว ให

นักเรียนเก็บอุปกรณใหเรียบรอย ครู

สุมนักเรียนนำเสนอผลการทำ

กิจกรรมการทดลองของกลุมตัวเอง 

โดยครูนำใบบันทึกผลการทดลอง

ของกลุมติดบนกระดานเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจ 

2.ครูเพ่ิมเติมประเด็นท่ียังไมสมบูรณ

ใหครบถวน ถูกตอง จากนัน้นำ

อภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยครู

ใชคำถามดังนี้ 



2.1 พิมเสนมีสี มีกลิ่นและสถานะ

อยางไร (พิมเสนมีสีขาว มี กลิ่น

เฉพาะตัวและมีสถานะเปนของแข็ง)          

ข้ันขยายความรู 

ครูอธิบายเพ่ิมเติมวาเราสามารถใช

ประโยชนจากการเปลี่ยนสถานะของ

สารไดดังนี้ 

1. การเปลี่ยนสถานะของสารจาก

ของแข็งเปนของเหลว เชน การหลอ

เทียน การหลอพระพุทธรูป การหลอ

เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ โดยนำสาร

ท่ีจะหลอมาหลอมเหลวแลวใสใน

แมพิมพ เปนตน 

2. การเปลี่ยนสถานะของสารจาก

ของแข็งเปนแกส เชน การระเหิด

ของลูกเหม็น เปนตน 

 3. การเปลี่ยนสถานะของสารจาก

แกสไปเปนของเหลว เชน การทำ

ฝนเทียมโดยใชสารเคมีเพ่ือทำใหเกิด

การควบแนนของไอน้ำในอากาศ

กลายเปน ฝน ในกระบวนการกลั่น

น้ำมันปโตรเลียม ตองอาศัยหลักการ

ควบแนนของสาร เปนตน 

ข้ันประเมิน 

 5.1นักเรียนตอบคำถามเพ่ือประเมิน

แนวความคิด ดังนี้ 

5.1.1 พิมเสนเม่ือไดรับความรอน

เปลี่ยนสถานะอยางไร 

แนวคำตอบ เม่ือไดรับความรอน



พิมเสนจะเปลี่ยนเปนไอ ซ่ึงมีสถนะ

เปนแกส 

5.1.2 เม่ือหยุดใหความรอนพิมเสนมี

การเปลี่ยนแปลงอยางไร 

แนวคำตอบ ไอของพิมเสนจะเกิด

การแข็งตัวการเปนผลึก 

5. 

(1 ช่ัวโมง) 

(18 ก.ค.63) 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบาย

การเปลี่ยนสถานะ

ของสสาร เม่ือทำให

สสารรอนข้ึนหรือ

เย็นลง โดยใช

หลักฐานเชิง

ประจักษ 

 

1.อธิบายการเปลี่ยน

สถานะของสารจาก

ของแข็ง ของเหลว 

แกส ได  

(ว 2.1 ป.5/1) 

2. ทดลองการเปลี่ยน

สถานะของสารจาก

ของแข็ง ของเหลว 

แกสได (ว 2.1 ป.5/1) 

 

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ  

1.ครูและนักเรียนรวมกันทบทวน

ความรูเรื่อง ของแข็ง ของเหลว ท่ี

เรียนผานมาดังนี้ 

-  ของแข็งมีมวลตองการท่ีอยูมี

ปริมาตรคงท่ีและรูปรางไม

เปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ 

-  ของเหลว มีมวล ตองการท่ีอยู มี

ปริมาตรคงท่ี แตรูปรางเปลี่ยนแปลง

ตามรูปรางของภาชนะท่ีบรรจุ 

-  แกส มีมวล ตองการท่ีอยูปริมาตร

และรูปรางเปลี่ยนแปลงตามภาชนะ

ท่ีบรรจุ  ฟุงกระจายเต็มภาชนะท่ี

บรรจุเสมอ 

2. ครูนำการอภิปรายโดยถามคำถาม

เพ่ือกระตุนความคิดของนักเรียนเพ่ือ

นำเขาสูกิจกรรมท่ี การเปลี่ยน

สถานะของสาร ดังนี้ 

ข้ันสำรวจและคนหา 

2.1 นักเรียนแบงกลุม กลุมละเปน 

10 กลุม กลุมละ 4-5 คน แตละกลุม

1. เทียนไข                                                              

2. บีกเกอรขนาด 

250 ml 

3. ไมขีดไฟ                                                              

4. แกวน้ำใส 

5. ตะเกียง

แอลกอฮอลพรอมท่ี

ก้ันลมและตะแกรง

ลวด            

 6. แผนอะลูมิเนียม

ฟอยด 

7. หลอดทดลอง

ขนาดใหญ                                           

8. ไมหนีบ 

9.บีกเกอรขนาด100 

ml        

10. กระดาษแข็ง

ขนาด 15 cmX15 

cm เจาะรูขนาด 0.5 

cm จำนวน 5 รู 

11. ถวยกระเบื้อง                                                     

12. การบูร 



ศึกษาใบกิจกรรม เรื่องการเลี่ยน

สถานะของสารจากนั้นครู

กำหนดเวลาท่ีทำการสำรวจ รวมท้ัง

อธิบายวิธีการบันทึกผลและการใช

เครื่องมืออยางถูกตองและเปด

โอกาสใหนักเรียนซักถามจนเขาใจ 

2.2 นักเรียนศึกษาความรูเก่ียวกับ

การเปลี่ยนสถานะ จากหนังสือเรียน

วิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

1. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุม 

นำเสนอผลการสืบคนหนาชั้นเรียน 

เพ่ือเปรียบเทียบและตรวจสอบความ

ถูกตอง 

2.  ครูอธิบายความรูเก่ียวกับการเปลี่ย

สถานะของสา ใหนักเรียนฟง และให

นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

หนา 114-117 

ข้ันขยายความรู 

ครูใหนักเรียนวาดภาพแสดงการ

เปรียบเทียบผลการเคลื่อนท่ีของวัตถุ

กับพ้ืนผิวสัมผัสตาง ๆ โดยการท่ีครู

ใหนักเรียนวาดภาพและ ระบายสี

เพ่ือพัฒนาปญญาทางดานศิลปะของ

นักเรียน 

ข้ันประเมิน 

5.1นักเรียนตอบคำถามเพ่ือประเมิน

แนวความคิด ดังนี้ 

13. แบบฝกวิชา

วิทยาศาสตร เรื่อง 

สารในชีวิตประจำวัน       

14.สมุดเรียน 



5.1.เทียนไขเม่ือไดรับความรอน

เปลี่ยนสถานะอยางไร 

แนวคำตอบ เม่ือไดรับความรอน

เทียนไขจะเปลี่ยนเปนน้ำตาเทียน ซ่ึง

มีสถนะเปนของเหลว 

5.1.2 เม่ือหยุดใหความรอนพิมเสนมี

การเปลี่ยนแปลงอยางไร 

แนวคำตอบ ไอของพิมเสนจะเกิด

การแข็งตัวการเปนผลึก 

6. 

(2 ช่ัวโมง) 

(19 ก.ย 63) 

ว2.1ป.5/2 อธิบาย

การละลายของสาร

ในน้ำ โดยใช

หลักฐานเชิง

ประจกัษ 

1.อธิบายสมบัติของ

สาร เม่ือสารเกิดการ

ละลาย  

(ว 2.1 ป.5/2) 

2.เปรียบเทียบสมบัติ

ของสาร เม่ือสารเกิด

การละลาย  

(ว 2.1 ป.5/2) 

 

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ  

1. ครูทบทวนความรูเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและให

นักเรียน (ยกตัวอยาง เชน น้ำ

กลายเปนน้ำแข็ง เรียกการเปลี่ยน

สถานะแบบนี้วา การแข็งตัว) 

2. ครูใหนักเรียนสังเกตเกลือแกง น้ำ

และสารผสมระหวางเกลือแกงกับน้ำ 

อภิปรายโดยใชคำถามตอไปนี้   

2.1 เม่ือนำเกลือแกงผสมกับนำเกิด

การเปลี่ยนแปลงหรือไม รูไดอยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขา 

เชน เกิดการเปลี่ยนแปลง เกลือแกง 

จะหายไปอยูในน้ำ)  

สำรวจและคนหา 

3. ครูใหนักเรียนอาน ชื่อเรื่อง และ 

คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 95 

1.หนังสือเรียน

วิทยาศาสตรชั้นปท่ี 5 

เลม 1              

2.ใบกิจกรรมเรื่อง

สารละลายเปน

อยางไร         

 



แลว รวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหา

แนวคำตอบตามความเขาใจของกลุม  

4. นักเรียนอานคำใน คำสำคัญ ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก

นักเรียน อานไมได ครูควรสอนอาน

ใหถูกตอง) จากนัน้ครูชักชวนให

นักเรียนอธิบาย ความหมายของคำ

ภายหลังจากการอานเนื้อเรื่อง  

5. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือ

เรียนหนา 95 โดยครูฝกการอานดวย

วิธีท่ี เหมาะสมกับความสามารถของ

นักเรียน  

อธิบายและลงขอสรุป 

7. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุม 

นำเสนอผลการสืบคนหนาชั้นเรียน 

เพ่ือเปรียบเทียบและตรวจสอบความ

ถูกตอง 

8. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปราย

และแสดงความคิดเห็นหลังทำ

กิจกรรม โดยครูถามคำถามหลังทำ

กิจกรรมดังนี้ 

 8.1 เพราะเหตุใดน้ำทะเลจึงมีรส

เค็ม (น้ำฝนจะละลายเกลือแกงและ

ไหลลง สูทะเลเม่ือเวลาผานไป

ปริมาณเกลือแกงในนำ้ทะเลมีมาก

ข้ึนเรื่อย ๆ จึงทำใหนำ้ทะเลมีรสเค็ม) 

ครูใหความรูเพ่ิมเติมวา เกลือแกงท่ี

อยูในน้ำทะเลเกิดจากการสะสม 

ปริมาณเกลือแกงในนำ้ทะเลอยาง 

ชา ๆ 



ขยายความรู 

ครูอธิบายเพ่ิมเติมวา นักเรียนดู

ภาพในหนังสือเรียน   แลวพิจารณา

วาแตละภาพเก่ียวของกับการละลาย

อยางไร มีการนำไปใชประโยชนและ

เกิดผลเสียอยางไร โดยให  1 กลุม

พิจารณา 1 ภาพ ดังนี้ 

- การซักลาง ใชน้ำละลายสารซักลาง 

เพ่ือทำความสะอาดเสื้อผา และ

ภาชนะตาง ๆ แตน้ำท่ีเหลือจากการ

ซักลาง เม่ือเทลงทอระบายน้ำก็จะ

ไหลไปสูแหลงน้ำใหญเปนประจำทุก

วัน จุลินทรียในน้ำยอยสลายสารเคมี

ซ่ึงเปนสวนประกอบของสารซักลาง

ไมหมดทำใหมีสารเคมีตกคางอยูใน

น้ำ และปริมาณออกซิเจนในน้ำก็

ลดลงดวยซ่ึงมีผลตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

ประเมินผล 

5.1นักเรียนตอบคำถามเพ่ือประเมิน

แนวความคิด ดังนี้ 

5.1.1น้ำแข็งเปลี่ยนเปนน้ำเปนการ

ละลายหรือไมเพราะเหตุใด 

แนวคำตอบ ไมเปนการละลาย การ

เปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งซ่ึงเปน

ของแข็งซ่ึงเปนของแข็งไปเปนน้ำมี

สถานะเปนของเหลวเรียกวาการ

หลอมเหลว 



5.1.2 ยกตัวอยางสารท่ีมีการละลาย 

 แนวคำตอบ การละลายของเกลือ 

การละลายของน้ำตาล 
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(2 ช่ัวโมง) 

(20 ก.ย 63 ) 

ว 2.1 ป.5/2 อธิบาย

การละลายของสาร

ในน้ำ โดยใช

หลักฐานเชิง

ประจักษ 

1.ทดลองสมบัติของ

สาร เมื่อสารเกิดการ

ละลาย (ว 2.1 ป.5/2) 

2.นำเสนอสมบัติของ

สาร เมื่อสารเกิดการ

ละลาย (ว 2.1 ป.5/2) 

 

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ  

1. ครูทบทวนความรูเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและให

นักเรียน (ยกตัวอยาง เชน น้ำ

กลายเปนน้ำแข็ง เรียกการเปลี่ยน

สถานะแบบนี้วา การแข็งงตัว) 

2. ครูใหนักเรียนใหนักเรียนดูสารคดี 

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็ง

ข้ัวโลก  

 2.1 ครูซักถามในประเด็นท่ีวา ทำ

ไหมผูบรรยายจึงใชคำพูดวา กอน

น้ำแข็งไดแตกออกแลวละลายเปน 

น้ำอยางรวดเร็ว การท่ีผูบรรยายใช

คำวา กอนน้ำแข็งท่ีละลายเปนน้ำ

เปนความเขาใจถูกตองหรือไม 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

นักเรียน)  

สำรวจและคนหา 

3.ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม 

กลุมละ 4-5 คน จำนวน 9 กลุม 

แตงตั้งหัวหนากลุม 

4. นักเรียนอานสิ่งท่ีตองใช ในการ

ทำกิจกรรม   

5. นักเรียนอานทำอยางไรขอท่ี 1 

และ ขอท่ี 2 ครูตรวจสอบความ

1.หนังสือเรียน

วิทยาศาสตรชั้นปท่ี 5 

เลม 1              

2.ใบกิจกรรมเรื่อง

การละลายเปน

อยางไร         

3.แปงมัน  

4.น้ำมันพืช       

5.แกวพลาสติก            

6.น้ำตาลทราย      

7.พิมเสน 

8.น้ำ                

9.เอทานอล       

10.ชอนตักสารเบอร 

2     

11.แทงแกวคน  

 



เขาใจวิธีการทำกิจกรรม โดยให

นักเรียนสังเกตลักษณะของสารใน

แกวแตละใบ ไดแก แปงมัน พิมเสน 

น้ำตาลทราย น้ำมันพืช และ เอ

ทานอลและบันทึกลักษณะของสาร 

จากนั้นใหนักเรียนคาดคะเน คำตอบ

พรอมใหเหตุผลโดยใชคำถามดังนี ้

อธิบายและลงขอสรุป 

9.ครูสุม นักเรียนนำเสนอผลการทำ

กิจกรรมโดยใหนักเรียนเติมผลท่ีได

จาก การทำกิจกรรมลงในตารางท่ีครู

เขียนไวบนกระดานจากนั้นครูและ 

นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือ

ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมและ 

เพ่ิมเติมในประเด็นท่ียังไมสมบูรณให

ครบถวนถูกตอง โดยใชคำถามดังนี้ 

9.1 เม่ือผสมสารแตละชนิดกับน้ำมี

การเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง   

(1) แปงมันกระจายตัว อยูในน้ำ 

บางสวนจมนำ้  (2) พิมเสนลอยอยู

บนผิวนำ้  (3) น้ำตาลทรายมีขนาด

เล็กลงและรวมเปนเนื้อเดียวกับน้ำได 

ของเหลวใสไมมีสี (4) น้ำมันพืชแยก

ชันกับน้ำและลอยอยูบนผิวน้ำ 

(5) เอทานอลรวมเปนเนื้อเดียวกับ

น้ำไดของเหลวใสไมมีสี)   

ขยายความรู 

10.ครูใหความรูเพ่ิมเติมวาการท่ีสาร

เปลี่ยนแปลงโดยรวมเปนเนื้อ 

เดียวกับน้ำจนเราไมสามารถมองเห็น



สารนัน้ได เรียกวา การละลาย 

น้ำตาลทรายและเอทานอลละลายใน

น้ำไดโดยน้ำตาลทรายและ  เอ

ทานอลแตกออกเปนอนุภาคเล็ก ๆ 

แลวอนุภาคเหลานั้นกระจาย ตัว

แทรกอยูในน้ำอยางสม่ำเสมอทำให

มองเห็นเหมือนกันทุกสวน สารผสม

นี้ จึงมีลักษณะเปนสารเนื้อเดียว 

และเม่ือวางไวจะไม ตกตะกอน สาร

ผสมท่ีมีลักษณะเชนนี้  เรียกวา 

สารละลาย เม่ือสาร เกิดการละลาย

ยังคงแสดงสมบัติของสารเดิมอยู 

ดังนั้นการละลาย จึงเปนการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  สวนแปง

มัน พิมเสนและน้ำมันพืช ไมละลาย

น้ำ สังเกตได จากการมองเห็นสาร

เหลานัน้แยกสวนจากน้ำ 

8 

(2 ช่ัวโมง) 

(21 ก.ย 63 ) 

ว 2.1 ป.5/3 

วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของสาร

เม่ือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

 

1.อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี

ของสารได  

(ว 2.1 ป.5/3) 

 

 

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ  

1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานของ

นักเรียนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ของสารโดยอาจใชคำถามดังนี้ 

 1.1 สารมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร

บาง (สารมีการเปลี่ยนสถานะและ 

การละลาย)   

1.2 การเปลี่ยนสถานะและการ

ละลายเปนการเปลี่ยนแปลงทาง 

กายภาพ เพราะเหตุใด (เปนการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะ

1.หนังสือเรียน

วิทยาศาสตรชั้นปท่ี 5 

เลม 1              

2.ใบกิจกรรมเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี         

 



สารกอนและหลงัการเปลี่ยนแปลง

ยังคงเปนสารเดิม)  

สำรวจและคนหา 

3. ครูชักชวนนักเรียนตอบคำถาม

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน 

สำรวจความรูกอนเรยีน  

4. นักเรียนทำกิจกรรมสำรวจความรู

กอนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 114-115 โดยนักเรียนอาน

คำถามแตละขอ ครูตรวจสอบความ

เขาใจของนักเรยีนจนแนใจวา

นักเรียนสามารถทำไดดวยตนเอง จึง

ให 

ครูรับฟงเหตุผลของนักเรียนเปน

สำคัญ ครูยังไมเฉลยคำตอบใด ๆ  

แตชักชวนใหหาคำตอบท่ีถูกตองจาก

กิจกรรม ตาง ๆ ในบทเรียนนี้  

นักเรียนตอบคำถามโดยคำตอบของ

แตละคนอาจแตกตางกัน และ 

คำตอบอาจถูกหรือผิดก็ได 

อธิบายและลงขอสรุป 

7. หลังจากทำกิจกรรมแลว ให

นักเรียนเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

จากนั้นนักเรียนนำเสนอ โดยครูนำ

อภิปรายผลการทำกิจกรรม โดย ครู

ใชคำถามดังนี้ 

7.1 เม่ือใหความรอนแกน้ำตาลทราย

และเกลือแกง ผลท่ีได เหมือนกัน

หรือไมอยางไร (เม่ือนำน้ำตาลทราย

และเกลือแกง ไปใหความรอนผลท่ี



ไดแตกตางกัน เกลือแกงยังคงเปน

เกล็ดสี ขาวเหมือนเดิม สวนน้ำตาล

ทรายจะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลจนดำ

ไหมและมีกลิ่นไหม) 

ขยายความรู 

8.ครูใหความรูเพ่ิมเติมวาการให

ความรอนหรือเผาน้ำตาลทราย ทำ

ใหนำ้ตาลทรายเปลี่ยนเปนสารใหม

ซ่ึงมีลักษณะและสมบัติไมเหมือนเดิม 

การเปลี่ยนแปลงท่ีไดสารใหมนี้ 

เรียกวาการ เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

9.ครูอภิปรายรวมกับนักเรียน

เก่ียวกับผลท่ีสังเกตไดจากการเผา

เกลือ แกงวาเปนการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีหรือไม เพราะเหตุใด (การ

เปลี่ยนแปลงของเกลือแกงไมใชการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีแตเปน การ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะ

เกลือแกงเม่ือถูกเผา เกลือแกงยังเปน

สารเดิมแตท่ีเห็นเปนผงเพราะความ

ชื่นในเกลือแกงระเหยไปเม่ือเกลือ

แกงไดรับความรอนเปนเวลานาน ๆ 

การแหงของเกลือแกงจึงเปนการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ)    

ประเมินผล 

5.1นักเรียนตอบคำถามเพ่ือประเมิน

แนวความคิด ดังนี้ 

5.1.1 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีเปนอยางไร 

แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงทาง



เคมีคือการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสารใหม

เกิดข้ึน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจาก

เดิม   

5.1.2 การเปลี่ยนแปลงใดเปนการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี  

แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงทาง

เคมีคือการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสารใหม

เกิดข้ึน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจาก

เดิม  เชน การไหมของน้ำตาลทราย 

การสุกของผลไม 
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(2 ช่ัวโมง) 

(22 ก.ย 63 ) 

ว 2.1 ป.5/3 

วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของสาร

เม่ือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

 

1.อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี

ของสารได  

(ว 2.1 ป.5/3) 

2.ทดลองการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี

ของสารได  

(ว 2.1 ป.5/3) 

 

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ  

1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานของ

นักเรียนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ของสารโดยอาจใชคำถามดังนี้ 

1.1 สารมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร

บาง (สารมีการเปลี่ยนสถานะและ 

การละลาย)   

1.2 การเปลี่ยนสถานะและการ

ละลายเปนการเปลี่ยนแปลงทาง 

กายภาพ เพราะเหตุใด (เปนการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพราะ

สารกอนและหลังการเปลี่ยนแปลง

ยังคงเปนสารเดิม)  

สำรวจและคนหา 

2.1 ใหนักเรียนแบงกลุมโดยแบงเปน

กลุม 9 กลุม กลุมละ 5 - 6 คน (ใช

เกณฑคละกลุมเกง ปานกลาง ออน) 

1.หนังสือเรียน

วิทยาศาสตรชั้นปท่ี 5 

เลม 1              

2.ใบกิจกรรมเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี         

3.น้ำปูนใส       

4. น้ำ       

5. น้ำสมสายซู      

6.ผงฟู     

7.ปูนขาว 

8.แอมโมเนียมคลอ

ไรด       

9.สารละลายผงฟู  

10.บีกเกอร   

11.ทาแกวคน    

12. ชอนตักสารเบอร 

2       

12.แกวน้ำพลาสติก 



2.2 ครูชี้แจงการทำกิจกรรมการ

เรียนรู เรื่อง รูไดอยางไรวาเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

อุปกรณการทำกิจกรรม 1 กลุม 

ประกอบดวย 

 1. น้ำปูนใส 25 cm3            

 2. ผงฟู 2 ชอน เบอร 2 

3. สารละลายผงฟู 25 cm3    4. 

น้ำสมสายชู 15 cm3 

5. น้ำ 5 cm3                     

6. แอมโมเนียมคลอไรด 2 ชอน 

เบอร 2 

7. ปูนขาว 2 ชอน เบอร 2      8. 

ลูกโปง 1 ใบ 

9. ขวดแกวปากแคบ 1 ใบ      10. 

แกวน าพลาสติก 1 ใบ 

11. แทงแกวคน 1 อัน           

 12. บีกเกอรขนาด 100 cm3  2 

ใบ 

13. กระบอกตวงขนาด 10 cm3   1 

ใบ 

14. ชอนตักสารเบอร 2 1 อัน   

อธิบายและลงขอสรุป 

3.1 นักเรียนนำผลการทดลองของ

นักเรียนแตละกลุมไปติดท่ีกระดาน

หนาหองเรียน แลวครูถามนักวาผล

การทดลองของนักเรียนแตละกลุม

เหมือนหรือแตกตางจากเพ่ือน

อยางไร ครูและนักเรียนรวมกัน

อภิปรายผลการทดลอง ดังนี้ 

12.ลูกโปง  

13.ขวดแกวปากแคบ   

14.กระบอกตวง 

 



3.1.1 เม่ือผสมน้ำปูนใสกับ

สารละลายผงฟู สังเกตเห็นอะไรบาง 

(เกิดตะกอนสีขาว) 

3.1.2 น้ำปูนใสสารละลายผงฟูผงฟู

น้ำสมสาย ชูแอมโมเนียมคลอไรด 

ปูนขาวมีลักษณะอยางไร (นักเรียน

ตอบตามท่ีสังเกตได เชน น าปูนใส

และสารละลายผงฟูเปนของเหลวใส

ไมมีสี) 

ขยายความรู 

ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายเพ่ิมเติม

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี วา

เม่ือเกิดฟองแกสหรือสารเกิดการ

เปลี่ยนสีแสดงวามีการ เปลี่ยนแปลง

ทางเคมีเกิดข้ึนเสมอหรือไม จากนั้น

ครูอธิบายวาการ เปลี่ยนแปลง

บางอยางอาจไมเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมี เชน เม่ือ น้ำเดือดจะ

สังเกตเห็นฟองแกสเกิดข้ึน ฟองแกส

ท่ีเกิดข้ึนคือไอน้ำซ่ึง เปนน้ำใน

สถานะแกส การเปลี่ยนแปลงนี้ จึง

ไมมีสารใหมเกิดข้ึนจึง ไมใชการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเม่ือเทน 

าลงในนำ้หวานสีแดง แลว คนพบวา

สีของนำ้หวานจางลง การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ ก็ไมไดเปน 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะไมมี

สารใหมเกิดข้ึน 

ประเมินผล 



5.1นักเรียนตอบคำถามเพื่อประเมิน

แนวความคิด ดังนี ้      

  5.1.1 เม่ือนำสาร 2 ชนิดมาผสมกัน

แลวไดสารใหมเกิดข้ึนเรียกวา 

แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี 

 5.1.2 นักเรียนจะสังเกตไดอยางไร

วามีสารใหมเกิดข้ึน 

แนวคำตอบ การมีฟองแกส มีตะ

ตอน มีสี กลิ่น และอุณหภูมิท่ี

เปลี่ยนไป 
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(2 ช่ัวโมง) 

(23 ก.ย 63 ) 

ว 2.1 ป.5/4 

วิเคราะหและระบุ

การเปลี่ยนแปลงท่ี

ผันกลับไดและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไมได 

1.อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไดและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไมได 

 (ว 2.1 ป.5/4) 

2.ทดลองการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไดและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไมได  

(ว 2.1 ป.5/4) 

สำรวจและคนหา 

2.1 ใหนักเรียน

แบงกลุมโดยแบงเปน

กลุม 9 กลุม กลุมละ 

5 - 6 คน (ใชเกณฑ

คละกลุมเกง ปาน

กลาง ออน) 

กิจกรรมการเรียนรูโดยกระบวนการ

สืบเสาะ (5E)  

ข้ันสรางความสนใจ  

1. ครูชักชวนใหนักเรียนสังเกตรูป 

และอานเนื้อเรื่องในหนา 124 โดย

ครูฝกทักษะการอานตามวิธีการอาน

ท่ีเหมาะสมกับ ความสามารถของ

นักเรียน ครูใชคำถามเพ่ือตรวจสอบ

ความ เขาใจจากการอานดังตอไปนี้ 

1.1 จากเรื่องท่ีอานกลาวถึงสาร

อะไรบาง (น้ำ ไอนำ้ ไขดิบ ไขดาว)  

1.2 เรามองเห็นไอน้ำหรือไม อยางไร 

(เรามองไมเห็นไอน้ำ)  

1.3 สารอะไรบางท่ีเปลี่ยนแปลงไป

แลวสามารถกลับมาเปน เหมือนเดิม

ได (น้ำ) 

อธิบายและลงขอสรุป 

3.หลังจากทำกิจกรรมแลว นักเรียน

เก็บอุปกรณใหเรียบรอย แลวให

1. พาราฟน 1 กอน       

2. เทียนไข 1 เลม 

3. กระดาษ 1 แผน        

4. แบบพิมพ 2 อัน 

5. จานกระดาษ 2 ใบ     

6. ไมขีดไฟ 1 กลัก 

7. บีกเกอรขนาด 

250 cm3    2 ใบ     

8. ปากคีบ 1 อัน 

9. กระปองทราย 1 

ใบ         

 10. ชุดตะเกียง

แอลกอฮอล 1 ชุด 

11. แทงแกวคน 1 

อัน           

12. ถวยกระเบื้อง 1 

ใบ 



2.2 ครูชี้แจงการทำ

กิจกรรมการเรยีนรู 

เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไดและผันกลับ

ไมได 

 

นักเรียนนำเสนอ ครูนำอภิปรายผล

การทำกิจกรรม โดยใชคำถามดังนี้

3.1 พาราฟนมีลักษณะอยางไร 

(พาราฟนเปนของแข็งสีขาวขุน 

หมายเหตุ ลักษณะของพาราฟน

ข้ึนอยูกับตัวอยางพาราฟนท่ีนำมา 

สังเกตในกิจกรรมใหบันทึกผลตาม

ความเปนจริง)  

ขยายความรู 

4.1 ครูชักชวนนักเรียนอภิปราย

เก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะของสาร 

เชน การเดือด และการกลายเปนไอ 

วาเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได 

หรือผันกลับไมได ซ่ึงนักเรียนควร

ตอบไดวา การเปลี่ยนสถานะเปน

การ เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได  

ประเมินผล 

5.1นักเรียนตอบคำถามเพื่อประเมิน

แนวความคิด ดังนี้      

  5.1.1 การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได

หมายถึง 

แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงของ

สารที ่ เปล ี ่ยนไปแลวกล ับมาเปน

สารเดิมได 

5.1.2 การเปลี ่ยนแปลงที ่ผ ันกลับ

ไมไดหมายถึง 

แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงของ

สารท่ีเปลี่ยนไปแลวกลับมาเปน

สารเดิมไมได 

   

   13.หนังสือเรียน

วิทยาศาสตรชั้นปท่ี 5 

เลม 1              

   14.ใบกิจกรรม

เรื่องการเปลี่ยนแปลง

ท่ีผันกลับไดและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผัน

กลับไมได 
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(2 ช่ัวโมง) 

(25 ก.ย 63 ) 

ว 2.1 ป.5/1 

ว 2.1 ป.5/2 

ว 2.1 ป.5/3 

ว 2.1 ป.5/4 

 

- ปฏิบัตภิาระงานรวบยอด วัสดุอุปกรณท่ีใชทำ

ชิ้นงาน 


