
๔๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๔                                                      เร่ือง สารและสมบัติของสาร 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑                                                                        เวลา ๒ คาบ 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                                                   ห้อง ม.๑/๑, ๑/๒ 
 

 

สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร (สารรอบตัว) 
มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว ๓.๑ เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง
ยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  ๑. เพื่อผลิตและพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
  ๒. นกัเรียนออกแบบการทดลองหรือแกปั้ญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
  ๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้ วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่องคค์วามรู้
ให้กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๑. นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แกปั้ญหาและจดัการอยา่งเป็นระบบ รู้วิธีการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือและแหล่งการศึกษาต่างๆ 
  ๒. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองหรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสมและตระหนกัถึงความส าคญัของการรักธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
สาระการเรียนรู้/เน้ือหา  
  กิจกรรมท่ี ๑.๓ การแยกส่ิงเจือปนในน า้ 
  น ้าในแหล่งน ้าต่างๆ เช่น แม่น ้า คลอง สระน ้า จะมีลกัษณะต่างกนั โดยความขุ่นของน ้าเป็นผลมา
จากการท่ีมีของแขง็ท่ีไม่ละลายน ้าเจือปนอยูใ่นปริมาณท่ีแตกต่างกนั ในชีวิตประจ าวนั เราใชน้ ้าเพื่อท าความ
สะอาดส่ิงต่างๆ เพราะน ้าสามารถละลายสารต่างๆไดดี้ สมบติัเก่ียวกบัการละลายสารท าให้น ้ามีส่ิงเจือปนอยู่
ดว้ยเสมอ ซ่ึงอาจท าให้น ้ามีสมบติัเปล่ียนไป ดงันั้นการใชน้ ้าส าหรับอุปโภคบริโภค ควรเลือกน ้าท่ีสะอาด  
มีส่ิงเจือปนอยูน่อ้ย ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีส่ิงเจือปนมาก จึงจ าเป็นตอ้งแยก
ส่ิงเจือปนบางส่วนออกจากน ้ า ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การกรองแยกสารแขวนลอยออก  การตกตะกอน



๔๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

สารแขวนลอยโดยการเติมสารบางชนิดลงไปแลว้ท าใหต้กตะกอน ดงักิจกรรมท่ี ๑.๓ เร่ือง การแยกส่ิงเจือปน
ในน ้า โดยมีวิธีการ คือ 

๑. ใส่ตวัอยา่งน ้าแต่ละแหล่งลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่แต่ละหลอด หลอดละ ๕ cm 
๒. เติมสารส้มหลอดละ ๐.๕ กรัม เขยา่หลอดทดลองจนสารส้มละลายหมด ตั้งไวส้กัครู่ 

สงัเกตและบนัทึกผล 
๓. กรองของเหลวในแต่ละหลอด สงัเกตและบนัทึกผล 

 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/จุดประสงค์ของกิจกรรม 
๑. นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการแยกส่ิงเจือปนออกจากน ้าได้โดยการเติมสารบางอยา่งให้ 

ส่ิงเจือปนตกตะกอนและการกรอง 
๒. นกัเรียนสามารถทดลองและสรุปความส าคญัของการแยกส่ิงเจือปนออกจากน ้าได้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
๑. Powerpoint  
๒. ใบงานท่ี ๔ เร่ือง การแยกส่ิงเจือปนในน ้า 
๓. วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี ดงัต่อไปน้ี 

   - น ้าจากแหล่งต่างๆ คือ น ้าโคลน น ้าแม่น ้า  น ้าบ่อบาดาล น ้าคลอง น ้ากลัน่ น ้ าท้ิงจาก 
                              ครัวเรือน อยา่งละ ๑๐๐ ลบ.ซม. 
   - กรวยกรอง      ๑๐  อนั 
   - น ้ ากลัน่       ๑๐๐  ลบ.ซม. 
   - ขวดรูปกรวย ขนาด ๒๕๐ ลบ.ซม.    ๑๐ ใบ 
   - สารส้ม (หรือ FeCl3)       ๒๕ กรัม    
   - กระบอกตวงขนาด ๑๐ ลบ.ซม.    ๑๐ ใบ 
   - หลอดทดลองขนาดใหญ่    ๕๐ หลอด   
   - แท่งแกว้คนสาร     ๑๐ อนั 
   - บีกเกอร์ขนาด ๕๐ ลบ.ซม.    ๕๐ ใบ    
   - ชอ้นตกัสาร      ๑๐ อนั 
   - ขาตั้งพร้อมท่ีจบัหลอดทดลอง    ๑๐ ชุด    
   - กระดาษกรองขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑๑ ซม. ๕๐ แผน่ 
   - ท่ีตั้งหลอดทดลอง      ๑๐ อนั 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

  ข้ันท่ี ๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๕ นาที) 
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัการตรวจสอบขนาดของเน้ือสาร โดยการจดักลุ่มท่ีใช ้

ขนาดของอนุภาคสารเป็นเกณฑจ์ะจดัไดเ้ป็นสารแขวนลอย คอลลอยด ์และสารละลาย 



๔๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

๒. ครูถามเพื่อให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัน ้าท่ีใชอุ้ปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั 
 คือ นกัเรียนคิดว่าน ้าท่ีใชก้นัในบา้นเรือนของนกัเรียนสะอาดหรือไม่ ทราบหรือสงัเกตไดอ้ยา่งไร  
                                 แนวการตอบ   

• สะอาด เพราะ สงัเกตเห็นว่าน ้าใส ไม่มีสี ปราศจากส่ิงเจือปน 
• ไม่สะอาด เพราะ สงัเกตเห็นว่าน ้ามีสีขุ่น 

 

  ข้ันท่ี ๒ ข้ันส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 
๑. ครูอธิบายการท ากิจกรรมและการท าใบงานให้นกัเรียนทราบ 
๒. ปฏิบติักิจกรรม ๑.๓ การแยกส่ิงเจือปนในน ้า โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

- น าน ้าท่ีครูจดัเตรียมไวม้าอยา่งละ ๑๐ cm3 ( น ้ าท้ิงจากครัวเรือน(น ้าผงซกัฟอก)  
น ้าท้ิงจากโรงอาหาร น ้ าจากแม่น ้ า น ้าคลอง น ้าประปา) 

- ใส่ตวัอยา่งน ้าจากแต่ละแหล่งลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่แต่ละหลอด หลอดละ 
๕ ลบ.ซม. 

- ให้ผูเ้รียนฝึกเขยา่หลอดทดลองท่ีมีน ้าประปา โดยเคาะหลอดทดลองกบัฝ่ามือเบาๆ
ไม่ใชน้ิ้วอุดปากหลอดแลว้เขยา่ หรือเคาะหลอดกบัโต๊ะ  

- เติมสารส้มหลอดละ ๐.๕ กรัม เขยา่หลอดทดลองจนสารส้มละลายหมด ตั้งไว้
สกัครู่ สงัเกตและบนัทึกผล 

   

  ข้ันท่ี ๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาที) 
๑. นกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์ และสรุปผล 
๒. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมารายงานผลการทดลองของตน 

 
 แนวการบนัทึกผลการทดลอง 

 

 
   

  ข้ันท่ี ๔ ข้ันขยายความรู้ (๕ นาที) 



๔๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

๑. ครูสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมครั้ งน้ี (สามารถแยก
ส่ิงเจือปนในน ้าได)้ 

๒. ครูเกบ็รวบรวมใบงาน 
 

  ข้ันท่ี ๕ ข้ันการประเมินผล 
๑. ตรวจใบงานท่ี ๔ 
๒. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
๓. สงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

 

การวัดและประเมินผล 
  วิธีวดัผล 

๑. ตรวจใบงานท่ี ๔ 
๒. สงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

  เคร่ืองมือวดั 
๑. ใบงานท่ี ๔ เร่ือง การแยกส่ิงเจือปนในน ้า 
๒. แบบสงัเกตพฤติกรรม 

  เกณฑก์ารประเมิน 
๑. ใบงานท่ี ๔ เร่ือง การแยกส่ิงเจือปนในน ้า  ร้อยละ ๗๐ 
๒. สงัเกตพฤติกรรม     ร้อยละ ๗๐ 

 
 
สาระการเรียนรู้/เน้ือหา  
  กิจกรรมท่ี ๑.๔ สมบัติบางประการของคอลลอยด์ 
สมบัติบางประการของคอลลอยด์ 

          คอลลอยดจ์ดัเป็นสารผสมเน้ือเดียว ขนาดอนุภาคของสารในตวักลางประมาณ 10 -7 ถึง 10-4 cm 
สมบติัของคอลลอยด ์มีดงัต่อไปน้ี 

๑. มองเห็นล าแสงผ่านคอลลอยด ์เม่ือแสงผา่นกระทบกบัอนุภาคของคอลลอยดจ์ะเกิดการกระเจิง 
ของแสง เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า ปรากฏการณ์ทินดอลล์ (Tyndall effect) เน่ืองจากอนุภาคของคอลลอยด ์ 
มีขนาดพอเหมาะท่ีจะเกิดการกระเจิงของแสงได้ 

๒. มีการเคล่ือนท่ีแบบบราวนเ์นียน (Brownian movement) เป็นการเคล่ือนท่ีแบบไม่มีทิศทางท่ี 
แน่นอน เคล่ือนท่ีแบบซิกแซก (Zig - zag) ซ่ึงสามารถส่องดูอนุภาคไดด้ว้ยเคร่ืองมือ Ultramicroscope  
          ๓. มีประจุไฟฟ้า อาจเป็นบวกหรือลบกไ็ด ้สามารถถูกดูดดว้ยขั้วไฟฟ้าตรงกนัขา้มในสนามไฟฟ้า 

          ๔. อนุภาคโดยทัว่ไปจะไม่ตกตะกอน เพราะมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา 



๔๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

  นอกจากสมบติัเก่ียวกบัขนาดอนุภาคในคอลลอยดซ่ึ์งสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการกรองแลว้ ยงั
สามารถตรวจสอบสมบติัของคอลลอยดด์ว้ยวิธีการจากกิจกรรมท่ี ๑.๔ เร่ืองสมบติับางประการของคอลลอยด ์
โดยมีวิธีการ ดงัน้ี 

๑. ใส่น ้าเกลือและนมสด ชนิดละ ๓๐ ลบ.ซม. ลงในบีกเกอร์ขนาด ๕๐ ลบ.ซม. ใบละ ๑ 
ชนิด สงัเกตลกัษณะทัว่ไป บนัทึกผล 

๒. ใชก้ระดาษแขง็เจาะรูตรงกลางให้มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ ๐.๕ ซม.  ปิดท่ีดา้นหนา้
ของกระบอกไฟฉาย แลว้ฉายแสงจากกระบอกไฟฉายผา่นของเหลวแต่ละบีกเกอร์ 
สงัเกตล าแสง บนัทึกผล 

๓. ท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ ๑-๒ โดยเลือกสาร ๒ชนิด จากสารต่อไปน้ี คือ น ้าโคลน 
น ้าด่างทบัทิม น ้าหวานสีแดง น ้ามนัพชื น ้ากะทิ น ้าสบู่ น ้าเช่ือม  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/จุดประสงค์ของกิจกรรม 
๑. นกัเรียนสามารถบอกความแตกต่างท่ีเกิดจากการท่ีแสงส่องผ่านสารแขวนลอย คอลลอยด ์และ

สารละลายได้ 
๒. นกัเรียนสามารถใชส้มบติัการกระเจิงของแสงเพื่อตรวจสอบสารท่ีเป็นคอลลอยดไ์ด้ 
๓. นกัเรียนอธิบายปรากฏการณ์ทินดอลลแ์ละยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ดงักล่าวท่ีพบใน

ชีวิตประจ าวนัได ้
ส่ือการเรียนการสอน 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ใบงานท่ี ๕ เร่ือง สมบติับางประการของคอลลอยด ์
๓. วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี ดงัต่อไปน้ี 

   - น ้าเกลือ ๑%       ๓๐๐ ลบ.ซม. 
   - น ้าด่างทบัทิม ๐.๑%      ๓๐๐ ลบ.ซม. 
   - นมสด ๑%        ๓๐๐ ลบ.ซม.   
   - น ้ากะทิ ๑%       ๓๐๐ ลบ.ซม. 
   - น ้าโคลน ๑%       ๓๐๐ ลบ.ซม. 
   - น ้าแป้งสุก ๐.๑%      ๓๐๐ ลบ.ซม. 
   - น ้าสบู่ ๑%        ๓๐๐ ลบ.ซม.  
   - น ้าเช่ือม ๑%       ๓๐๐ ลบ.ซม. 
   - น ้ ามนัพืช       ๓๐๐ ลบ.ซม. 
   - น ้าหวานสีแดง       ๓๐๐ ลบ.ซม. 
   - บีกเกอร์ขนาด ๕๐ cm3       ๑๐ ใบ 
   - กระบอกไฟฉาย พร้อมถ่าน ๒ กอ้น (หรือ Laser pointer)  ๑๐ กระบอก 

 - กระดาษแขง็ขนาดปิดดา้นหนา้กระบอกไฟฉาย  
   พร้อมเจาะรูตรงกลาง มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง   ๐.๕ cm  ๑๐ แผน่ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 



๔๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

  ข้ันท่ี ๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๕ นาที) 
๑. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัสารแขวนลอย คอลลอยด ์และสารละลาย ท่ีมีอนุภาคขนาด

ต่าง ๆ และให้นกัเรียนเรียงล าดบัขนาดอนุภาคของสารจากเล็กไปใหญ่ (สารละลาย  
คอลลอยด์  สารแขวนลอย) 

๒. ครูถามเก่ียวกบักิจกรรมท่ี ๑.๒ ว่าสารใดท่ีสามารถผา่นกระดาษกรองได ้แต่ไม่สามารถ
ผา่นเซลโลเฟนได ้(คอลลอยด)์  

  

  ข้ันท่ี ๒ ข้ันส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 
๑. ครูอธิบายการท ากิจกรรมและการท าใบงานให้นกัเรียนทราบ 
๒. ปฏิบติักิจกรรม ๑.๔  เร่ืองสมบติับางประการของคอลลอยด ์ดงัน้ี 

- น าน ้าเกลือ นมสด ชนิดละ ๓๐ ลบ.ซม. ลงในบีกเกอร์ขนาด ๕๐ ลบ.ซม. ใบละ ๑ 
ชนิด สงัเกตลกัษณะทัว่ไป บนัทึกผล 

- ใชก้ระดาษแขง็เจาะรูตรงกลางให้มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ ๐.๕ ซม.  ปิดท่ี
ดา้นหนา้ของกระบอกไฟฉาย  แลว้ฉายแสงจากกระบอกไฟฉายผา่นของเหลวใน
บีกเกอร์  สงัเกตล าแสง บนัทึกผล 

- ท าการทดลองซ ้ า แต่เปล่ียนจากน ้าเกลือเป็น  น ้าโคลน สารละลายด่างทบัทิม 
น ้าหวาน น ้าแดง น ้ามนัพืช น ้ากะทิ น ้าสบู่ น ้าเช่ือม ตามล าดบั  ( เวียนตามกลุ่ม )
แลว้บนัทึกผลการทดลอง 
 

  ข้ันท่ี ๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาที) 
๑. นกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผล 

ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

สารตัวอย่าง ผลท่ีสังเกตได้เม่ือฉายแสงผ่าน 
๑. น ้าเกลือ 
๒.น ้าด่างทบัทิม 
๓. นมสด 
๔. น ้ากะทิ 
๕. น ้าโคลน 
๖. น ้าแป้งสุก 
๗. น ้าสบู่ 
๘. น ้าเช่ือม 
๙. น ้ามนัพืช 
๑๐. น ้าหวานสีแดง 

มองไม่เห็นล า แสงผา่นของเหลว 
มองไม่เห็นล า แสงผา่นของเหลว 

มองเห็นล า แสงผา่นของเหลวอยา่งชดัเจน 
มองเห็นล า แสงผา่นของเหลวอยา่งชดัเจน 

มองไม่เห็นล า แสงผา่นของเหลว 
มองเห็นล า แสงผา่นของเหลวอยา่งชดัเจน 
มองเห็นล า แสงผา่นของเหลวอยา่งชดัเจน 

มองไม่เห็นล า แสงผา่นของเหลว 
มองไม่เห็นล า แสงผา่นของเหลว 
มองไม่เห็นล า แสงผา่นของเหลว 

   

    สรุปผลการทดลอง 



๔๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

   จากการท ากิจกรรมการตอบค าถาม การสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมและการอภิปรายร่วมกนั  
ควรไดข้อ้สรุปว่า  เม่ือฉายแสงผา่นของเหลวท่ีมีสมบติัเป็นคอลลอยด ์ จะมองเห็นล าแสงอยา่งชดัเจน 
เน่ืองจากเกิดการกระเจิงของแสง เรียกว่า  ปรากฏการณ์ทินดอลล์  ส่วนสารแขวนลอยจะทึบแสง  
แสงไม่สามารถผา่นได ้และสารละลายแสงผา่นไดต้ลอด จึงมองไม่เห็นล า แสงในของเหลว  

๒. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมารายงานผลการทดลองของตน 
๓. นกัเรียนท าใบงานหลงัการทดลอง  

 
  ข้ันท่ี ๔ ข้ันขยายความรู้ (๕ นาที) 

๑. ครูสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมครั้ งน้ี (ปรากฏการณ์ 
ทินดอลลใ์นชีวิตประจ าวนั และผลจากปรากฏการณ์ เช่น การกระเจิงแสงของไฟหนา้รถยนตใ์นอากาศท่ีมี
ฝุ่ นละอองบา้งหรือมีหมอกบาง ท า ให้แสงไฟจากรถยนตมี์ความสว่างมากข้ึน เห็นไดช้ดัเจนข้ึน หรือการจุด
คบเพลิงในถ ้าจะให้แสงสว่างไดดี้กว่าใชไ้ฟฉาย เพราะในถ ้าไม่มีฝุ่ นละออง และยกตวัอยา่งคอลลอยดท่ี์พบ
ในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การใชส้บู่อาบน ้า การใชส้ารซกัฟอกในการซกัลา้ง) 

๒. ครูเกบ็รวบรวมใบงาน 
  ข้ันท่ี ๕ ข้ันประเมิน 
   -   ประเมินผลจากการน าเสนอขอ้มูล  และพฤติกรรมภายในกลุ่ม 
   -   ประเมินดว้ยการท าใบงานท่ี ๕ 
การวัดและประเมินผล 
  วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
๒. ตรวจใบงานท่ี ๕ 

 เคร่ืองมือวดั 
๑. แบบสงัเกตพฤติกรรม 
๓.  ใบงานท่ี ๕ เร่ือง สมบติับางประการของคอลลอยด ์

 เกณฑก์ารประเมิน 
๑. แบบสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. ใบงานท่ี ๕ เร่ือง ร้อยละ ๗๐ 

 

 
 
 
 
 



๔๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม 
 

  เปรมวดี  จิตอารีย.์ แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว ๓๑๑๐๑) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
                            ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑.  
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). คู่มือครู 
                            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภาลาดพร้าว. 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). หนังสือ 
                            เรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภา 
                            ลาดพร้าว. 
  สมพงศ ์  จนัทร์โพธ์ิศรี. คู่มือเตรียมสอบ สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.๑. กรุงเทพฯ :  
                            ไฮเอด็พบัลิชช่ิง, ๒๕๓๗.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังการสอน 

๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน 
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................................... 

๒. การสอนตามแผนน้ีเป็นไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนแกไ้ขปัญหา
อยา่งไร 
............................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................  

๓. มีขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 
............................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 

                                                                                                  ลงช่ือ.........................................ผูส้อน 
        

 


