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1. มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ

สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์  (ว 2.1 ป. 5/1) 
  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1  ด้านความรู้ (K) 

3.1.1  มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้น
หรือเย็นลง 

3.1.2   อธิบายลักษณะของการเกิดการหลอมเหลว  การกลายเป็นไอและการควบแน่น
ได้   
          3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

3.2.1  สังเกต ลงความเห็นจากข้อมูล ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จาการทดลอง
เมือ่สสารมีการเปลี่ยนสถานะได้ 

3.2.3  ปฏิบัติกิจกรรมทดลองเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสสารได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

3.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
          3.3.1. มีวินัย     
           3.3.2 ใฝ่เรียนรู้   
 
 



 

 3.4  ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
          3.4.1 ด้านการสื่อสาร   
          3.4.2  ด้านความร่วมมือ  
          3.4.3  การใช เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

4. สาระสำคัญ 
 การหลอมเหลว คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งเป็นของเหลว เมื่อสสารได้รับ
ความร้อนจนถึงระดับหนึ่ง 
 การกลายเป็นไอ คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของเหลวเป็นแก๊ส เมื่อสสารได้รับความ
ร้อนจนถึงระดับหนึ่ง  
 การควบแน่น คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากแก๊สเป็นของเหลว เมื่อลดความร้อนจนถึง
ระดับหนึ่ง 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
        การเปลี่ยนสถานะของสสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพ่ิมความร้อนให้กับสสาร
ถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลวและเมื่อ
เพ่ิมความร้อนต่อไปจนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า การกลายเป็นไอ แต่เมื่อ
ลดความร้อนลงถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่นและถ้าลดความ
ร้อนต่อไปอกีจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว 
 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
       6.1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  - การอธิบาย การเขียน การพูดหน้าชั้นเรียน 
      6.2. ความสามารถในการคิด 
  - การสังเกต การสำรวจ การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสร้างคำอธิบาย การอภปิราย การ
สื่อความหมาย การทำกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
       6.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  - การแก้ปัญหาขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
       6.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการกลุ่ม 
 

7. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
8.1.  ปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน เรื่อง  การเปลี่ยนสถานะของสสาร 



 

8.2.  ชิ้นงาน แผนภาพการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
8.3  ชิ้นงานกล่องห้าเหลี่ยมตอบคำถามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 

8.  กระบวนการจัดการเรียนรู้  
     ขั้นสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)   

ขั้นที่ 1  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)  (เวลา 3 นาที) 
                 1.1  ครูนำไอศกรีมที่เริ่มหลอมเหลวแล้วมาให้นักเรียนดู ชวนนักเรียนพูดคุย สอบถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 
          -  ตอนเช้าครูนำไอศกรีมนี้มา เพื่อเตรียมไว้เป็นรางวัลแก่นักเรียนคนที่ตั้งใจเรียนในชั่วโมง
ต่อไปนี้ แต่ครูลืมวางทิ้งไว้ ไม่ได้นำไปแช่ในตู้เย็น  ไอศกรีมของครูในตอนนี้มีลักษณะอย่างไร   
(แนวคำตอบ  หลอมเหลวจากเป็นแท่งกลายเป็นน้ำ) 

  - ทบทวนสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมาโดยใช้คำถาม  เช่น  ตอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
นักเรียนเคยเรียนมาแล้วว่า สารมกีีส่ถานะ อะไรบ้าง 
(แนวคำตอบ มี 3 สถานะคือ  ของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส ) 

  - แสดงว่าไอศกรีม สามารถเปลี่ยนสถานะได้หรือไม ่ อย่างไร 
(แนวคำตอบ เปลี่ยนสถานะได้  คือ เปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลว) 
           -  จากที่นักเรียนเห็นไอศกรีมครูที่เปลี่ยนสถานะจากของ แข็งเป็นของเหลว และจากที่
เราได้ทำการทดลองเมื่อวันก่อน เมื่อนำเอานมเปรี้ยวมาทำเป็นไอศกรีม จะเห็นว่านมเปรี้ยวที่เป็น
ของเหลวเป็นเป็นของแข็ง   แล้วสารจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะแค่นี้  คือของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลว 
และของเหลวเปลี่ยนเป็นของแข็งเท่านั้น  ยังจะสามารถเปลี่ยนเป็นสถานะอ่ืนคือแก๊สได้หรือไม่  
                  1.2  นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

  

ขั้นที่ 2  ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase)  (เวลา 2 นาที) 
                 2.1  ครต้ัูงบีกเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งไว้บนโต๊ะ  ใช้คำถามว่า 
         -  น้ำแข็งมีสถานะอะไร 
         -  เมื่อวางน้ำแข็งไว้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร 
                 2.2   นักเรียนร่วมกันตอบคำถามตามความเข้าใจของตนเอง เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  

 

ขั้นที่ 3  ขั้นสำรวจค้นหา (Exploration Phase) (เวลา 20 นาที) 
       3.1  ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำกิจกรรมจากใบงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

สถานะของสสาร  ซึ่งอยู่ในชุดการเรียนรู้ 



 

       3.2  นักเรียนอ่านคำชี้แจง  วัสดุอุปกรณ์  วิธีทำให้เข้าใจ   
       3.3  ตอบคำถามก่อนทำกิจกรรม โดยร่วมกันระดมความคิดเห็น  
       3.4  อธิบายการใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่น ขวดรูปกรวย  ตะเกียงแอลกอฮอล์เพ่ิมเติม เพ่ือ

ความปลอดภัยของนักเรียนขณะทดลอง)  
       3.5  นักเรียนอภิปรายว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำแข็งในขวดรูปกรวยเมื่อวางไว้สักครู่ เมื่อนำไป

ให้ความรอ้น และเม่ือให้ความร้อนแล้ววางตั้งทิ้งไว้    
       3.6  ทำกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการอภิปราย  ตัวแทนกลุ่มมารับอุปกรณ์   ลงมือ

ปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอน 
       3.7  ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณ

ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรยีนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
       3.8  บันทึกผลลงในตาราง ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) (เวลา 5 นาที) 
       4.1 นำผลการทำกิจกรรมในรูปแบบตารางของนักเรียนแสดงบนจอโปรเจคเตอร์ ให้

นักเรียนร่วมตรวจสอบผลการทำกิจกรรมว่าได้ผลที่ถูกต้องหรือไม่และอภิปรายสาเหตุที่ทำให้ผลการทำ
กิจกรรมคลาดเคลื่อน 

       4.2  นำอภิปรายผลการทำกจิกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
       -  เกิดอะไรขึ้นเมื่อวางน้ำแข็งในขวดรูปกรวยไว้สักครู่และเรียกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วา่อะไร    
 (แนวคำตอบ น้ำแข็งมีขนาดลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปน้ำแข็งกลายเป็นน้ำทั้งหมด เรียกการ
เปลี่ยนแปลงสถานจากของแข็งเป็นของเหลวนี้ว่า การหลอมเหลว) 

       -  เมื่อนำน้ำในรูปขวดกรวยไปให้ความร้อน  เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเรียกการ
เปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร 
(แนวคำตอบ น้ำร้อนขึ้น มีฟองแก๊สผุดขึ้นมาจากก้นขวด น้ำที่ก้นภาชนะมีปริมาณน้อยลงจนหมดไป 
ถุงพลาสติกพองขึ้น เกิดจากน้ำเปลี่ยนเป็นแก๊ส และไปอยู่ในถุงพลาสติกทำให้ถุงพองขึ้น เรียกการ
เปลี่ยนแปลงสถานจากของเหลวเป็นแก๊สนี้ว่า การกลายเป็นไอ) 

      -  เมื่อดับตะเกียงแอลกอฮอล์และตั้งขวดรูปกรวยไว้สักครู่ สารที่อยู่ในขวดรูปกรวยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร มีอะไรเกิดข้ึนในถุงพลาสติก การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าอะไร 
(แนวคำตอบ มีหยดน้ำเกาะที่ผิวด้านในของถุงพลาสติก ถุงพลาสติกแฟบลง เรียกการเปลี่ยนแปลง
สถานจากแก๊สเป็นของเหลวนี้ว่า การควบแน่น) 

 
 
 
 



 

ขั้นที่ 5  ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration Phase)  (เวลา 15 นาที) 
         5.1  แจกกระดาษบรุ๊ฟ  ภาพน้ำ 3 สถานะ  ลูกศรสีน้ำเงินและสีแดง  ให้นักเรียนกลุ่มละ 
1 ชุด 
                 5.2  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำรูปภาพไปติดที่กระดาษบรุ๊ฟ  จำลองการเปลี่ยนสถานะของ
สารตามการทดลองที่ผ่านมา  เติมลูกศรสีน้ำเงิน และสีแดง โดยครูอธิบายเพ่ิมเติมว่าลูกศรสีน้ำเงินคือ
การลดอุณภูม ิ ลูกศรสีแดงแทนการเพ่ิมอุณหภูม ิ
        5.3  เขียนการเปลี่ยนแปลงของสารว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคืออะไร บนลูกศร เช่น 
การแข็งตัว การหลอมเหลว  การกลายเป็นไอ  และการควบแน่น  นักเรียนสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้
จาก   เอกสารคู่หูคู่คิดพิชิตความรู้ด้วยตนเอง    สื่อแผ่นพับการเปลี่ยนสถานะของสาร    สื่อหลักศิลา 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ      สื่อกล่อง3 มิติการได้รับหรือสูญเสียความร้อน     สื่อกล่องสี่เหลี่ยม
มินกิารเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสาร 
         5.4  แ ต่ละกลุ่ มนำผลงานออกมานำเสนอ  ตรวจสอบพร้อมกันหน้ าชั้ น เรียน                            
นำกระดาษบลุ๊ฟไปติดแสดงผลงานที่ป้ายนิเทศห้องเรียน (อาจสุ่มเลือกเป็นบางกลุ่มมานำเสนอ) 

 

ขั้นที่ 6  ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)  (เวลา 10 นาที) 
      6.1 ครตูรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

    – อุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสารอย่างไร 
 (แนวคำตอบ เช่นเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นหรือทำให้ร้อนขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ของแข็งจะเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว) 
                   -  เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะแลวจะสามารถกลับมาเปน สถานะเดิมไดหรือไม               
 อยางไร  
(แนวคำตอบ สารสามารถกลับมาเปน สถานะเดิมได เมื่อทําใหสารไดรับหรือสูญเสียความรอน                  
ตัวอยางเชน น้ำแข็งเปลี่ยนเปนน้ำและน้ำเปลี่ยนเปนไอน้ํา เมื่อไดรับความรอน และไอน้ำเปลี่ยนเปนน้ำ
เหมือนเดิมเมื่อ สูญเสียความรอน) 
  -  ให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า การเปลี่ยนสถานะของสสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว  สารสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได ้

6.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  ในรูปแบบชิ้นงาน กล่องห้าเหลี่ยมการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ  ชี้แจงให้นักเรียนว่าการทำแบบฝึกหัดนี้นักเรียนสามารถปรึกษาและช่วยกันทำภายในกลุ่มได้ 
นำมาประกอบเป็นสื่อ 3D นักเรียนตกแต่งให้สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์   (หากพบว่าเวลาไม่
เพียงพอสามารถให้ไปทำเป็นการการบ้านและนำมาส่งในชั่วโมงถัดไปได้) 



 

                 6.3  ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการด้านสังเกต ลงความเห็นจาก
ข้อมูล ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จาการทดลองเมื่อสสารมีการเปลี่ยนสถานะ  รวมทั้งในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมทดลองเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสสารไดถู้กต้องตามขั้นตอน 

        6.4  ประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านการสื่อสาร โดยการนำเสนอแผนภาพ   ด้าน
ความร่วมมือ โดยการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการทำกิจกรรม รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน               
การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  การใชอินเทอรเน็ต เพ่ือสืบคนชื่อ การเปลี่ยนสถานะ 
ของสสารจากของแข็งเปนของเหลว จากของเหลวเปนแกส และจากแกสเปนของเหลว จากแหล่งข้อมูล
ทีถู่กตองและนาเชื่อถือ 

6.5  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยและใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร 

 

ขั้นที่ 7  ขั้นนำความรู้ไปใช้ (Extension Phase)  (เวลา 5 นาที) 
 7.1  ครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสามารถนําความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การเปลี่ยน

สถานะของสสาร มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร   
(แนวการตอบ  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการหลอมเหลวมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การอุ่นอาหารแช่แข็ง
และการให้ความร้อนกับเนยเพื่อนำมาทำอาหารหรือทำขนม 
                    สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการกลายเป็นไอและการควบแน่นมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้
การกลายเป็นไอในการตากผ้าให้แห้ง และใช้การควบแน่นในการกลั่นน้ำ 

นำมาทำขนม เช่น วุ้น  ทำเทียนเจล  สร้างรายไดห้รืออาชีพได้ 
                     เกิดวัฏจักรของน้ำ ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได ้
                    แต่ขณะเดียวกันก็เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตได้เช่นกัน เช่น ถ้าเกิดลูกเห็บขนาดใหญ่ อาจ
ทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหาย และสิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายได้ถ้าเกิดการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก 
เนื่องจากภาวะโลกร้อน อาจทำให้เกิดน้ำท่วมโลกและสิ่งมีชีวิตต่างไม่มีที่อยู่อาศัย) 
  7.2  ไอศกรีมของครูที่นักเรียนเห็นเมื่อต้นชั่วโมง  ตอนนี้อยากให้กลับมาเป็น
เหมือนเดิม นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร และหากในห้องครูไม่มีตู้เย็นจะมีวิธีการอย่างไรให้กลับมาเป็น
แท่งเหมือนเดิม 
                     7.3  มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่
เรียนมา เช่น การหลอมเหลว  การกลายเป็นไอ  การควบแน่น และการแข็งตัว 

 
 
 



 

9.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
9.1  สื่อการเรียนรู้ 

9.1.1  ใบงาน  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
9.1.2  วัสดุ อุปกรณ์ ตามใบกิจกรรมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
9.1.3  สื่อแผ่นพับการเปลี่ยนสถานะของสาร 
9.1.4  สื่อหลักศลิา การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
9.1.5  สื่อกล่อง3 มิตกิารได้รับหรือสูญเสียความร้อน 
9.1.6  สื่อกล่องสี่เหลี่ยมมินิการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของสาร 

           9.1.7  เอกสารคู่หูคู่คิด พิชิตความรู้ด้วยตนเอง  
  9.1.8  ชิ้นงาน แผนภาพการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
  9.1.9   แบบฝึกหัด เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (สื่อ 3D ชิ้นงานกล่องห้า

เหลี่ยมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ) 
 

9.2  แหล่งเรียนรู้ 
  9.2.1  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 

10.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 10.1 การวัดผล 

10.1.1  วัดผลโดยวธิีการ  ดังนี้ 
1)  การทำชิ้นงาน แผนภาพการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
2)  การตอบคำถามจากแบบฝึกหัด เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

      3)  ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ 
      4)  ประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
      5)  สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย  และใผ่เรียนรู้ 
   10.1.2  เครื่องมือวัดผล 

1)  ชิ้นงาน ผลงานจากแผนภาพการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
2)   แบบฝึกหัด เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

      4)  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ 
      5)  แบบประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
      6)  แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมวีินัย  และใผ่เรียนรู้ 
      10.1.3  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
         ประเมินผลโดยถือผ่านเกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ที่ได้คะแนนจากการวัดผล  ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 



 

การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์ผ่าน 

ด้านความรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การ
เปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให้
สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง 
2.   อธิบายลักษณะของการเกิดการ
หลอมเหลว  การกลายเป็นไอและ
การควบแน่นได้   

1.  ตรวจการทำชิ้นงาน               
แผนภาพการเปลี่ยนสถานะ               
ของสสาร 
2. ตรวจการตอบคำถาม
จากแบบฝึกหัด เรื่อง  การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 

1. ชิ้นงาน ผลงานจาก
แผนภาพการเปลี่ยน                
สถานะของสสาร 
2.  แบบฝึกหัด เรื่อง  
การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 
 

ได้คะแนน
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร 
1.  การสังเกต  
2.  การลงความเห็นจากข้อมูล               
3.  การตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป 
  

ประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยา
ศาตร์ ด้าน 
1.  การสังเกต  
2.  การลงความเห็นจาก
ข้อมูล               
 3.  การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาตร์ ด้าน 
1.  การสังเกต  
2.  การลงความเห็น
จากข้อมูล               
3.  การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

ได้คะแนน
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ด้านทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

ประเมินทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  ด้าน  
1.  การสื่อสาร   
2.  ความร่วมมือ  
3. การใช เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการ 
สื่อสาร 
 

แบบประเมินทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21  
ด้าน  
1.  การสื่อสาร   
2.  ความร่วมมือ  
3. การใช เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการ 
สื่อสาร 
 

ได้คะแนน
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้ 

สังเกตคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านมีวินัยและใฝ่
เรียนรู้ 

แบบคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านมี
วินัยและใฝ่เรียนรู้ 

ผ่านเกณฑ์
ระดับด ี          
ขึ้นไป 

 



 

11.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา            
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
 
 ลงชื่อ ……………………………………………….. 

     (นางวรนิษฐา   คำยศ) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 

วันที่ ........ เดือน.............................. พ.ศ. .......... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.  บันทึกผลหลังสอน 
 12.1  ผลการจัดการเรียนรู้ 
  12.1.1  ด้านความรู้ (K) 
   ............................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 

12.1.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
   ............................................................................................................................. ....... 
................................................................... ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................................................ ............................... 
................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
    12.1.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)     
   ............................................................................................................................. ....... 
...............................................................................................................................................................  
 12.2  ปัญหาและอุปสรรค 
 ................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 12.3  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 .................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 

 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้สอน 
(นางลัดดาวัณย์  ธิมา) 

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
วันที่ ........ เดือน.............................. พ.ศ. ..........  

 
 



 

แบบประเมินผลงาน  / ชิ้นงาน   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

เลขที่ 

แผนภาพการ
เปลี่ยนสถานะ

ของสสาร 

การตอบคำถาม
จากแบบฝึกหัด 

เรื่อง                 
การเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ 

นำแบบฝึกหัดมา 
ประกอบเป็น

กล่องห้าเหลี่ยม 
รวม ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 100.00 ผ. มผ. 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

รวม       
เฉลี่ย       

ร้อยละ       



 

ตาราง  รายการประเมินผลงาน  / ชิ้นงาน   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

ผลงาน/
ชิ้นงาน   

รายการ 
ประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก(4) 

ดี(3) พอใช้(2) 
ควรปรับปรุง

(1) 
แผนภาพการ
เปลี่ยน
สถานะของ
สสาร 

การจัด
กระทำและ 
นำเสนอ
แผนภาพ 

จัดกระทำแผนภาพ 
อย่างเป็นระบบ 
และนำเสนอด้วย
แบบที่ชัดเจน 
ถูกต้อง ครอบคลุม 
และมีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็น 
ภาพรวม 

จัดกระทำแผนภาพ 
อย่างเป็นระบบมี
การจำแนกข้อมูล
ให้เห็น
ความสัมพันธ์และ
นำเสนอด้วยแบบ
ที่ถูกต้อง
ครอบคลุม 

จัดกระทำ
แผนภาพได้  
มีการยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติมและ
นำเสนอด้วยแบบ
ต่างๆ แต่ยังไม่
ครอบคลุม 

จัดกระทำ
แผนภาพ 
อย่างไม่เป็น
ระบบ 
และนำเสนอไม่
สื่อความหมาย
และไม่ชัดเจน 

การตอบ
คำถามจาก
แบบฝึกหัด 
เรื่อง  การ
เปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ 
 

ตอบคำถาม
ได้ถูกต้อง 
โดยศึกษา
ค้นคว้า           
หาความรู้
จากหนังสือ 
เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ 
สื่อต่างๆ 

ตอบคำถามได้
ถูกต้อง ครบทุกข้อ 
ตรวจสอบจากสิ่งที่
เรียนรู้สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
 

ตอบคำถามได้
ถูกต้อง ครบทุกข้อ 
ตรวจสอบจากสิ่งที่
เรียนรู้แตส่รุปเป็น
องค์ความรู้ไม่
ครบถ้วน 
 

ตอบคำถามได้
ถูกต้อง แต่ไมค่รบ
ทุกข้อ ตรวจสอบ
จาก  สิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
 

ตอบคำถามได้
ถูกต้อง ไม่ครบ
ทุกข้อ ไม่
สามารถสรุป
เป็นองค์ความรู้ 
 

จัดทำ
แบบฝึกหัด
ให้เป็นกล่อง
ห้าเหลี่ยม
อย่าง
สวยงาม 
สมบูรณ์ 

นำแบบฝึกหัดมา 
ประกอบเป็น
กล่อง  ห้าเหลี่ยม 
ตกแต่งสวยงาม 
ประณีต มีความ
สะอาด   
เรียบร้อยมาก               
มีรายละเอียด
สมบูรณ์ 
 

นำแบบฝึกหัดมา
ประกอบเป็นกล่อง        
ห้าเหลี่ยมตกแต่ง
สวยงาม             
มีรายละเอียด
ค่อนข้างสมบูรณ์ 
 
 

นำแบบฝึกหัดมา
ประกอบเป็นกล่อง
ห้าเหลี่ยมมีความ
สะอาด สวยงาม 
เรียบร้อยเป็น 
ส่วนใหญ่               
งานไม่ค่อยมีความ
สมบูรณ์ 

นำแบบฝึกหัด
มาประกอบเป็น
กล่องห้าเหลี่ยม           
มีความสะอาด 
สวยงาม 
เรียบร้อยเป็น
บางส่วน            
งานไม่สมบูรณ์ 

 



 

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน  9-12     หรือ  ร้อยละ  80  ขึน้ไป 
ช่วงคะแนน  5-8      หรือ  ร้อยละ  50 - 79 
ช่วงคะแนน  1-4     หรือ  ต่ำกว่าร้อยละ 50 

ระดับ  3  หมายถึง  ดี 
ระดับ  2  หมายถึง  พอใช้ 
ระดับ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนได้คะแนนร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

เลขที่ 
การสังเกต 

การลง
ความเห็นจาก

ข้อมูล 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลง

ข้อสรุป 
รวม ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 100.00 ผ. มผ. 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

รวม      
เฉลี่ย      

ร้อยละ      



 

ตาราง  รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

ทักษะ
กระบวนการ            

ทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการ 
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี(3) พอใช้(2) ควรปรับปรุง(1) 

1.  การ
สังเกต 

การบรรยาย 
รายละเอียด เกี่ยวกบั
การ เปลี่ยนแปลงที ่
เกิดข้ึนภายในขวด รูป
กรวยและ ถุงพลาสติก 
สิ่งที่บรรยายได จาก
การสังเกต คือ - น้ํา
แข็งคอยๆ มี ขนาด
เล็กลง และเปลี่ยนเปน 
น้ํา - เมื่อตมน้ํา น้ําใน 
ขวดรูปกรวยจะ คอยๆ 
หายไป และมีฝาสีขาว 
หรือละอองน้ํา เล็ก ๆ 
เกาะ ตามขางขวดรูป 
กรวยและ ถุงพลาสติก 
- เมื่อดับไฟ ละอองน้ํา
จะมี ขนาดใหญขึ้น 

สามารถใช
ประสาท สัมผัส
เก็บรายละเอียด 
การเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดข้ึนภายในขวด
รูปกรวยและ
ถุงพลาสติกได            
ดวยตนเอง โดยไม
เพ่ิม ความคิดเห็น 
สิ่งที่บรรยายได
จาก การสังเกต 
คือ – น้ำแข็ง            
คอย ๆ มี ขนาด
เล็กลงและ 
เปลี่ยนเปนนำ้ - 
เมื่อตมน้ำ น้ำใน
ขวด รูปกรวยจะ 
คอยๆ หายไป 
และมีฝาสีขาวหรือ
ละอองนำ้ เล็ก ๆ 
เกาะตามขางขวด
รูปกรวยและ 
ถุงพลาสติก - เมื่อ
ดับไฟ ละอองน้ำ
จะมีขนาดใหญขึ้น 

สามารถใช
ประสาท สัมผัส
เก็บรายละเอียด 
การเปลี่ยนแปลงที ่
เกิดข้ึนภายในขวด
รูปกรวยและ
ถุงพลาสติก โดย
อาศัยการชี้แนะ
ของ ครูหรือผูอ่ืน 
หรือมีการ 
เพ่ิมเติมความ
คิดเห็น สิ่งที่
บรรยายไดจาก 
การสังเกต คือ - 
น้ำแข็งคอย ๆ ม ี
ขนาดเล็กลงและ 
เปลี่ยนเปนน้ำ - 
เมื่อตมน้ำ น้ำใน
ขวด รูปกรวยจะ   
คอยๆ หายไป 
และมีฝาสีขาวหรือ
ละอองน้ำ เล็ก ๆ 
เกาะตามขาง ขวด
รูปกรวยและ 
ถุงพลาสติก - เมื่อ

สามารถใช
ประสาท สัมผัส
เก็บรายละเอียด 
การเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดข้ึนภายในขวด
รูปกรวยและ
ถุงพลาสติก ไดไม
ครบถวนหรือ 
เพ่ิมเติมความ
คิดเห็น แมวาจะ
ไดรับการ ชี้แนะ
จากครูหรือผูอ่ืน 
สิ่งที่บรรยายได
จาก การสังเกต 
คือ – นำ้แข็ง      
คอย ๆ มีขนาด
เล็กลงและ 
เปลี่ยนเปนน้ำ - 
เมื่อตมน้ำ น้ำใน 
ขวดรูปกรวยจะ   
คอยๆ หายไป 
และ มีฝาสีขาว
หรือ ละอองน้ำ
เล็ก ๆ เกาะตาม        
ขางขวด รูปกรวย



 

ดับไฟ ละอองน้ำ 
จะมีขนาดใหญขึ้น 

และถุง พลาสติก - 
เมื่อดับไฟ ละออง 
น้ำจะมีขนาดใหญ 
ขึ้น 

2. การลง
ความเห็น
จากข้อมูล 

การนําขอมูลที่ได จาก
การสังเกต การ
เปลี่ยนแปลง ของ
น้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ
มาลง ความเห็นการ 
เปลี่ยนสถานะของ 
สสารโดยลง ความเห็น
ไดวา - น้ำแข็ง เปลี่ยน
เปนน้ำ เรียกวา การ
หลอมเหลว - น้ำ
เปลี่ยนเปน ไอน้ำ
เรียกวา การกลาย         
เปนไอ – ไอน้ำ เปลี่ยน
เปน น้ำ เรยีกวา การ
ควบแนน - การเปลี่ยน 
สถานะของน้ำใน
สถานะตาง ๆ เกิดจาก
น้ำ ไดรับหรือสูญเสีย 
ความรอน 

สามารถนําขอมูล
ที ่รวบรวมไดจาก
การ สังเกตสถานะ
ของน้ำ และการ
เปลี่ยนแปลงที ่
เกิดข้ึนมาลง
ความเห็น ไดวา – 
น้ำแข็งเปลี่ยน         
เปนน้ำ เรียกวา 
การ หลอมเหลว - 
น้ำเปลี่ยนเปนไอ
น้ำ เรียกวา การ 
กลายเปนไอ - ไอ
น้ำเปลี่ยนเปนน้ำ 
เรียกวา การควบ
แนน - การเปลี่ยน
สถานะ ของน้ำใน
สถานะ ตาง ๆ 
เกิดจากน้ำ ไดรับ
หรือสูญเสีย 
ความรอนได  
ถูกตอง ครบถวน
ไดดวยตนเอง 

สามารถนําขอมูล
ที ่รวบรวมไดจาก
การ สังเกตสถานะ
ของน้ำ และการ
เปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดข้ึนมาลง
ความเห็น ไดวา – 
น้ำแข็งเปลี่ยน       
เปนน้ำ เรียกวา 
การ หลอมเหลว - 
น้ำเปลี่ยนเปน       
ไอน้ำ เรียกวา การ
กลาย เปนไอ - ไอ
น้ำเปลี่ยนเปนน้ำ 
เรียกวา การควบ
แนน - การเปลี่ยน
สถานะของน้ำใน
สถานะ ตาง ๆ 
เกิดจากน้ำ ไดรับ
หรือสูญเสีย 
ความรอนได  
ถูกตอง ครบถวน
โดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือ 
ผูอ่ืน 

สามารถนําขอมูล
ทีร่วบรวมไดจาก
การสังเกตสถานะ
ของน้ำ  และการ
เปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดข้ึนมาลง
ความเห็น ไดวา – 
น้ำแข็งเปลี่ยน   
เปนนำ้ เรียกวา 
การ หลอมเหลว - 
น้ำเปลี่ยนเปน      
ไอน้ำ เรียกวา    
การกลาย เปนไอ 
– ไอน้ำ เปลี่ยน 
เปนนำ้ เรียกวา 
การควบแนน - 
การเปลี่ยนสถานะ 
ของน้ำในสถานะ 
ตาง ๆ เกิดจากน้ำ 
ไดรับหรือสูญเสีย 
ความรอนได  
ถูกตอง แตไม
ครบถวน แมวาจะ
ไดรับการชี้แนะ
จาก ครูหรือผูอ่ืน 
 
 



 

3. การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย        
ขอมูลและลงขอสรุป
การเปลี่ยนสถานะของ
สสาร ไดวาสสาร
สามารถเปลี่ยนสถานะ
ได เมื่อสารไดรับหรือ 
สูญเสียความรอน 
สสารเปลี่ยน สถานะ
จาก ของแข็งเปน 
ของเหลวเรียกวา การ
หลอมเหลว เปลี่ยน
สถานะจาก ของเหลว
เปนแกส เรียกวา การ
กลายเปนไอ การ
เปลี่ยน สถานะจาก   
แกสเปนของเหลว 
เรียกวา การ ควบแนน 

สามารถ
ตีความหมาย การ
เปลี่ยนแปลงของ 
น้ำแข็งเปนน้ำและ
ไอน้ำ ทั้งเมื่อไดรับ
และสูญเสีย 
ความรอนและลง 
ขอสรุปไดวาสสาร
สามารถ เปลี่ยน
สถานะไดเมื่อ สาร
ไดรับหรือสูญเสีย 
ความรอน สสาร
เปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเปน 
ของเหลวเรียกวา 
การหลอมเหลว
เปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเปน 
แกสเรียกวา การ 
กลายเปนไอ       
การเปลี่ยน 
สถานะจากแกส    
เปน ของเหลว
เรียกวา การควบ
แนน  ไดถูกตอง 
ครบถวนดวย
ตนเอง 

สามารถ
ตีความหมาย การ
เปลี่ยนแปลงของ 
น้ําแข็งเปนน้ําและ
ไอน้ํา ทั้งเมื่อไดรับ
และสูญเสีย 
ความรอน และลง 
ขอสรุปวาสสาร
สามารถ เปลี่ยน
สถานะไดเมื่อ สาร
ไดรับหรือสูญเสีย 
ความรอน สสาร
เปลี่ยน สถานะ
จากของแข็งเปน 
ของเหลวเรียกวา 
การหลอมเหลว 
เปลี่ยนสถานะจาก 
ของเหลวเปนแกส 
เรียกวา การกลาย
เปน ไอ การ
เปลี่ยนสถานะ 
จากแกสเปนของ
เหลว เรียกวา การ
ควบแนน ไดถูกต
อง ครบถวนโดย 
อาศัยการชี้แนะ
ของครู หรือผูอ่ืน 

สามารถ
ตีความหมาย การ
เปลี่ยนแปลงของ 
น้ําแข็งเปนน้ําและ 
ไอน้ําทั้งเม่ือไดรับ
และ สูญเสีย
ความรอน และ
ลงขอสรุปวา 
สสารสามารถ
เปลี่ยน สถานะได
เมื่อสาร ไดรับหรือ
สูญเสีย ความรอน 
สสาร เปลี่ยน 
สถานะจาก ของ
แข็งเปนของเหลว 
เรียกวา การ 
หลอมเหลว 
เปลี่ยน สถานะ
จากของเหลว เป
นแกสเรียกวา การ 
กลายเปนไอ การ 
เปลี่ยนสถานะจาก 
แกสเปนของเหลว 
เรียกวา การควบ
แนน ไดถูกตองแต
ไม ครบถวนแมว
าจะ ไดรับการ
ชี้แนะจาก ครูหรือ
ผูอ่ืน 

 
 
 



 

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน 7-9     หรือ  ร้อยละ  80  ขึน้ไป 
ช่วงคะแนน 4-6     หรือ  ร้อยละ  50 - 79 
ช่วงคะแนน 1-3     หรือ  ต่ำกว่าร้อยละ 50 

ระดับ  3  หมายถึง  ดี 
ระดับ  2  หมายถึง  พอใช้ 
ระดับ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนได้คะแนนร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

เลขที่ 
การสื่อสาร ความร่วมมือ 

การใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 และการสื่อสาร 

รวม ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 9 100.00 ผ. มผ. 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

รวม      
เฉลี่ย      

ร้อยละ      



 

ตาราง  รายการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษ              
ที่ 21   

รายการ 
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี(3) พอใช้(2) ควรปรับปรุง(1) 

1.  การ
สื่อสาร 

การนําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ น้ำ
ในรูปแบบ ภาพวาด
หรือ บรรยาย สามารถ
นําเสนอขอมูล จาก
การสังเกตการ    
เปลี่ยนสถานะของน้ำ
ในรูปแบบภาพวาด
หรือ บรรยายใหผูอ่ืน
เขาใจได อยางถูกตอง 
ชัดเจนได ดวยตนเอง 
สามารถนําเสนอ        
ขอมูลจาก การสังเกต
การเปลี่ยนสถานะ 
ของน้ำในรูปแบบ
ภาพวาด หรือบรรยาย
ใหผูอ่ืนเขาใจได        
ถูกตอง ชัดเจนโดย
อาศัยการ ชี้แนะของ
ครูหรือผูอ่ืน สามารถ
นําเสนอขอมูล จาก
การสังเกตการ     
เปลี่ยนสถานะของน้ำ 
ในรูปแบบภาพวาด
หรือ บรรยายใหผูอ่ืน

การนําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ 
น้ำในรูปแบบ 
ภาพวาดหรือ 
บรรยาย สามารถ
นําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ
น้ำในรูปแบบ
ภาพวาดหรือ 
บรรยายใหผูอ่ืน     
เขาใจได อยาง
ถูกตอง ชัดเจนได 
ดวยตนเอง 
สามารถนําเสนอ   
ขอมูลจาก การ
สังเกตการเปลี่ยน
สถานะ ของน้ำใน
รูปแบบภาพวาด 
หรือบรรยายให้   
ผูอ่ืนเขาใจได้    
ถูกตอง ชัดเจน
โดยอาศัยการ 
ชี้แนะของครูหรือ
ผูอ่ืน สามารถ

การนําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ 
น้ำในรูปแบบ 
ภาพวาดหรือ 
บรรยาย สามารถ
นําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ
น้ำในรูปแบบ
ภาพวาดหรือ 
บรรยายใหผูอ่ืน   
เขาใจไดอยาง 
ถูกตอง ชัดเจน   
ไดดวยตนเอง 
สามารถนําเสนอ 
ขอมูลจากการ
สังเกตการเปลี่ยน
สถานะของน้ำใน
รูปแบบภาพวาด 
หรือบรรยายใหผู
อ่ืนเขาใจได        
ถูกตอง ชัดเจน
โดยอาศัยการ 
ชี้แนะของครูหรือ
ผูอ่ืน สามารถ

การนําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ 
น้ำในรูปแบบ 
ภาพวาดหรือ 
บรรยาย สามารถ
นําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ
น้ำในรูปแบบ
ภาพวาดหรือ 
บรรยายใหผูอ่ืน   
เขาใจไดอยาง   
ถูกตอง ชัดเจน      
ไดดวยตนเอง 
สามารถนําเสนอ   
ขอมูลจากการ
สังเกตการเปลี่ยน
สถานะของน้ำใน
รูปแบบภาพวาด 
หรือบรรยายใหผู
อ่ืนเขาใจได     
ถูกตอง ชัดเจน
โดยอาศัยการ 
ชี้แนะของครูหรือ
ผูอ่ืน สามารถ



 

เขาใจ ไดถูกตองแตไม
ชัดเจน แมวาจะไดรับ
การชี้แนะ จากครูหรือ
ผูอ่ืน 

นําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ
น้ำ ในรูปแบบ
ภาพวาดหรือ 
บรรยายใหผูอ่ืน 
เขาใจไดถูกตอง     
แตไมชัดเจน          
แมวาจะไดรับการ
ชี้แนะ จากครูหรือ
ผูอ่ืน 

นําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ
น้ำในรูปแบบ
ภาพวาดหรือ 
บรรยายใหผูอ่ืน   
เขาใจไดถูกตองแต
ไมชัดเจน แมวาจะ
ไดรับการชี้แนะ 
จากครูหรือผูอ่ืน 

นําเสนอขอมูล 
จากการสังเกตการ 
เปลี่ยนสถานะของ
น้ำในรูปแบบ
ภาพวาดหรือ 
บรรยายใหผูอ่ืน   
เขาใจไดถูกตองแต
ไมชัดเจน แมวาจะ
ไดรับการชี้แนะ 
จากครูหรือผูอ่ืน 

2. ความ
ร่วมมอื 

การทํางานรวมมือ กัน
กับผูอ่ืนใน การสังเกต
การ เปลี่ยนแปลงของ 
น้ำในสถานะ ตาง ๆ 
รวมทั้งการ ยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
สามารถทํางานรวมกับ 
ผูอ่ืนรวมทั้งยอมรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
อยางสรางสรรคใน 
การทํากิจกรรมตั้งแต 
เริ่มตนจนเสร็จสิ้น กิจ
กรรมดวยตนเอง 
สามารถทํางานรวม
กับผูอ่ืน รวมทั้ง
ยอมรับฟงความ 
คิดเหน็ของผูอ่ืนอยาง 
สรางสรรคในการทํา
กิจกรรม เปนบางครั้ง 
ทั้งนี้ตองอาศัย          

การทํางานรวมมือ 
กันกับผูอ่ืนในการ
สังเกตการ 
เปลี่ยนแปลงของ 
น้ําในสถานะ      
ตาง ๆ รวมทั้งการ 
ยอมรับความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน 
สามารถทํางาน   
รวมกับ ผูอ่ืน
รวมทั้งยอมรับฟง 
ความคิดเห็นของ    
ผูอ่ืน  อยางสราง
สรรคใน การทํา
กิจกรรมตั้งแต 
เริ่มตนจนเสร็จสิ้น 
กิจกรรมดวย
ตนเอง สามารถ
ทํางานรวมกับ        
ผูอ่ืน รวมทั้ง

การทํางานรวมมือ 
กันกับผูอ่ืนใน การ
สังเกตการ 
เปลี่ยนแปลงของ 
น้ำในสถานะ        
ตาง ๆ รวมทั้งการ 
ยอมรับความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน 
สามารถทํางาน      
รวมกับ ผูอ่ืน
รวมทั้งยอมรับฟง 
ความคิดเห็นของ    
ผูอ่ืน อยางสราง
สรรคใน การทาํ
กิจกรรมตั้งแต 
เริ่มตนจนเสร็จสิ้น 
กิจกรรมดวย
ตนเอง สามารถ
ทํางานรวมกับ        
ผูอ่ืน รวมทั้ง

การทํางานรวมมือ 
กันกับผูอ่ืนใน     
การสังเกตการ 
เปลี่ยนแปลงของ 
น้ำในสถานะ      
ตาง ๆ รวมทั้งการ 
ยอมรับความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน 
สามารถทํางาน      
รวมกับ ผูอ่ืน
รวมทั้งยอมรับฟง 
ความคิดเห็นของผู
อ่ืน อยางสราง
สรรคใน การทํา
กิจกรรมตั้งแต 
เริ่มตนจนเสร็จสิ้น 
กิจกรรมดวย
ตนเอง สามารถ
ทํางานรวมกับผู
อ่ืน รวมทั้ง



 

การกระตุนจากครูหรือ
ผูอ่ืน สามารถทํางาน         
รวมกับ ผูอ่ืนไดบางแต
ไมแสดง ความคิดเห็น 
แมวาจะได รับคํา
ชี้แนะจากครูหรือ ผูอ่ืน 

ยอมรับฟงความ 
คิดเห็นของ            
ผูอ่ืนอยาง          
สรางสรรคในการ
ทํากิจกรรม      
เปนบางครั้ง            
ทั้งนี้ตองอาศัย 
การกระตุนจากครู
หรือผูอ่ืน สามารถ
ทํางานรวมกับ         
ผูอ่ืนไดบางแตไม
แสดงความคิดเห็น 
แมวาจะได รบัคํา
ชี้แนะจากครูหรือ 
ผูอ่ืน 

ยอมรับฟงความ 
คิดเห็นของ            
ผูอ่ืนอยาง           
สรางสรรคในการ
ทํากิจกรรม          
เปนบางครั้ง      
ทัง้นี้ตองอาศัย 
การกระตุนจากครู
หรือผูอ่ืน สามารถ
ทํางานรวมกับ ผู
อ่ืนไดบางแตไม
แสดงความคิดเห็น 
แมวาจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครูหรือ 
ผูอ่ืน 

ยอมรับฟงความ 
คิดเห็นของผู
อ่ืนอยาง             
สรางสรรคในการ
ทํากิจกรรม            
เปนบางครั้ง            
ทั้งนี้ตองอาศัย 
การกระตุนจากครู
หรือผูอ่ืน สามารถ
ทํางานรวมกับ        
ผูอ่ืนไดบางแตไม
แสดงความคิดเห็น 
แมวาจะได รับคํา
ชี้แนะจากครูหรือ 
ผูอ่ืน 

3. การใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และการ 
สื่อสาร 

การใชอินเทอรเน็ต 
เพ่ือสืบคนชื่อ การ
เปลี่ยนสถานะ ของ
สสารจากของแข็งเปน 
ของเหลวจากของเหลว
เปนแกส และจาก     
แกสเปนของเหลว จาก 
แหลงขอมูลที่ถูกตอง
และนาเชื่อถือ ใช      
อินเทอรเน็ตสืบคนชื่อ 
การเปลี่ยนสถานะของ 
สสารไดดวยตนเอง
จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย โดยเลือก
แหลงขอมูลที่ถูกตอง
และนาเชื่อถือ           

การใช           
อินเทอรเน็ต      
เพ่ือสืบคนชื่อ    
การเปลี่ยนสถานะ 
ของสสารจาก 
ของแข็งเปน 
ของเหลว          
จากของเหลว      
เปนแกส และจาก
แกสเปน 
ของเหลว  จาก 
แหลงขอมูลที่ 
ถูกตองและ       
นาเชื่อถือ ใชอินเท
อรเน็ตสืบคนชื่อ 
การเปลี่ยนสถานะ

การใช              
อินเทอรเน็ต       
เพ่ือสืบคนชื่อ     
การเปลี่ยนสถานะ 
ของสสารจาก 
ของแข็งเปน 
ของเหลว จาก 
ของเหลวเปนแกส 
และจากแกสเปน 
ของเหลว จาก 
แหลงขอมูลที่ 
ถูกตองและ       
นาเชื่อถือ           
ใชอินเทอรเน็ต
สืบคนชื่อ           
การเปลี่ยนสถานะ

การใช            
อินเทอรเน็ต       
เพ่ือสืบคนชื่อ      
การเปลี่ยนสถานะ 
ของสสารจาก 
ของแข็งเปน 
ของเหลว จาก 
ของเหลวเปนแกส 
และจากแกสเปน 
ของเหลว จาก 
แหลงขอมูลที่ 
ถูกตองและ          
นาเชื่อถือ         
ใชอินเทอรเน็ต
สืบคนชื่อ          
การเปลี่ยนสถานะ



 

ใชอินเทอรเน็ต         
สืบคนชื่อการเปลี่ยน
สถานะของสสารจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย โดยเลือก
แหลงขอมูลที่ ถูกตอง
และนาเชื่อถือจากการ
ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 
สามารถใช            
อินเทอรเน็ต สืบคนชื่อ
การเปลี่ยน สถานะ
ของสสารจาก         
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย แตไม
สามารถเลือกใช       
แหลงขอมูลที่ถูกตอง 
และนาเชื่อถือ            
แมวาจะ ไดรับคํา
ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน  

ของ สสารไดดวย
ตนเองจาก แหล
งขอมูลที่
หลากหลาย โดย
เลือกแหลงขอมูล
ที ่ถูกตองและน
าเชื่อถือ ใชอินเท
อรเน็ตสืบคนชื่อ 
การเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร จาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย โดย
เลือกแหลงขอมูล
ที ่ถูกตองและนา
เชื่อถือจาก การ
ชี้แนะของครูหรือ
ผูอ่ืน สามารถใช
อินเทอรเน็ต        
สืบคนชื่อการ
เปลี่ยน สถานะ
ของสสารจาก 
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย แตไม
สามารถเลือกใช 
แหลงขอมูลที่     
ถูกตอง และ          
นาเชื่อถือ           
แมวาจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครู หรือ
ผูอ่ืน  

ของสสารไดดวย
ตนเองจากแหลง    
ขอมูลที่
หลากหลาย        
โดยเลือกแหลง    
ขอมูลที่ถูกตอง
และนาเชื่อถือ        
ใชอินเทอรเน็ต
สืบคนชื่อ             
การเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร จาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย โดย
เลือกแหลงขอมูล
ทีถู่กตองและ         
นาเชื่อถือจาก 
การชี้แนะของครู
หรือผูอ่ืน สามารถ
ใชอินเทอรเน็ต       
สืบคนชื่อการ
เปลี่ยนสถานะของ
สสารจากแหลง        
ขอมูลที่
หลากหลาย แตไม
สามารถเลือกใช 
แหลงขอมูลที่    
ถูกตอง และ           
นาเชื่อถือ           
แมวาจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครู หรือ
ผูอ่ืน  

ของสสารไดดวย
ตนเองจากแหลง    
ขอมูลที่
หลากหลาย       
โดยเลือกแหลง     
ขอมูลที่ถูกตอง
และนาเชื่อถือ     
ใชอินเทอรเน็ต
สืบคนชื่อ              
การเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร จาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลาย โดย
เลือกแหลงขอมูล
ทีถู่กตองและ          
นาเชื่อถือจาก 
การชี้แนะของครู
หรือผูอ่ืน สามารถ
ใชอินเทอรเน็ต 
สืบคนชื่อการ
เปลี่ยนสถานะของ
สสารจากแหลง        
ขอมูลที่
หลากหลาย แตไม
สามารถเลือกใช 
แหลงขอมูลที่      
ถูกตอง และ           
นาเชื่อถือ          
แมวาจะไดรับคํา
ชี้แนะจากครู หรือ
ผูอ่ืน  

 



 

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน 7-9     หรือ  ร้อยละ  80  ขึน้ไป 
ช่วงคะแนน 4-6     หรือ  ร้อยละ  50 - 79 
ช่วงคะแนน 1-3     หรือ  ต่ำกว่าร้อยละ 50 

ระดับ  3  หมายถึง  ดี 
ระดับ  2  หมายถึง  พอใช้ 
ระดับ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนได้คะแนนร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เลขที่ 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รวม ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 6 100.00 ผ. มผ. 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม     
เฉลี่ย     

ร้อยละ     
 
 



 

ตาราง  รายการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค์   

เกณฑ์การประเมิน 

ดี(3) พอใช้(2) ควรปรับปรุง(1) 

มีวินัย 1. เข้าเรียนตรงเวลา
เป็นประจำ  สม่ำเสมอ 
2. แตง่กายเรียบร้อย
เหมาะสมทุกครั้ง 
3. ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
ห้องเรียนอย่าง
เคร่งครัด 

1.  เข้าเรียนช้าไม่เกิน 
5 นาที 
2.  แต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสมบ่อยครั้ง 
3.  ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ 

1.  เข้าเรียนช้าไม่เกิน 
10 นาที 
2.  แตง่กายเรียบร้อย
เป็นบางครัง้ 
3.  ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง 

ใฝ่เรียนรู้ 1.  แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
เป็นประจำสม่ำเสมอ 
2.  มีการจดบันทึก
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3.  สรุปความรู้ได้อย่าง
มีเหตุผล 

1.  แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
บ่อยครั้ง 
2.  มีการจดบันทึก
ความรู้เป็นส่วนใหญ่ 
3.  สรุปความรู้ได้ 

1.  แสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
เป็นบางครั้ง 
2.  มีการจดบันทึก
ความรู้บ้างเล็กน้อย 
3.  สรุปความรู้ได้บ้าง
เล็กนอ้ย 

 
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนน 5-6     หรือ  ร้อยละ  80  ขึน้ไป 
ช่วงคะแนน 3-4     หรือ  ร้อยละ  50 - 79 
ช่วงคะแนน 1-2     หรือ  ต่ำกว่าร้อยละ 50 

ระดับ  3  หมายถึง  ดี 
ระดับ  2  หมายถึง  พอใช้ 
ระดับ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 นักเรียนได้คะแนนร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบฝึกหัด 3D 
กล่อง 5 เหลี่ยม 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 



 

 
 

สื่อที่ใช้ค้นคว้า
เพิ่มเติม 

 
 
 



 



 



 



 

 



 

 


