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มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบตัิของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและแรงยึด

เหนีAยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สืAอสารสิAงทีAเรียนรู้และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีAเกิดขึOนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีAแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืAองมือทีAมีอยู่ในช่วงเวลานัOนๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิAงแวดลอ้ม  มี

ความเกีAยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวชี9วัด 

 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาต ุ 
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพนัธ์ระหว่างอิเล็กตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบตัขิองธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตัOงคาํถามทีAอยู่บนพืOนฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเดน็ทีAเกิดขึOนในขณะนัOน ทีAสามารถทาํการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างครอบคลุม

และเชืAอถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานทีAมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิAงทีAจะพบ หรือสร้างแบบจาํลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพืAอนาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลทีAตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรสําคญั ปัจจยัทีAมีผลต่อปัจจยัอืAน 

ปัจจยัทีAควบคุมไม่ได ้และจาํนวนครัO งของการสํารวจ  ตรวจสอบ  เพืAอให้ไดผ้ลทีAมีความเชืAอมัAนอย่างเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ทีAใชใ้นการสังเกต การวดั การสํารวจตรวจสอบอย่าง

ถูกตอ้งทัOงทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทัOง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระทาํขอ้มูล โดยคาํนึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขทีAมีระดบัความถูกตอ้งและนาํเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีทีAเหมาะสม 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๗ วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือ

สาระสําคญั เพืAอตรวจสอบกบัสมมติฐานทีAตัOงไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเชืAอถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคลืAอนของการวดัและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ นาํผลของการสํารวจตรวจสอบทีAได ้ทัOงวิธีการและองคค์วามรู้ทีAไดไ้ปสร้างคาํถามใหม่ 

นาํไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความสําคญัในการทีAจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ทีAนาํเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพืAอเติม เพืAอหาหลกัฐานอา้งอิงทีAเชืAอถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลีAยนแปลงได ้  เมืAอมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิAมเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซึAงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อย่างระมดัระวงั อนั

จะนาํมาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๒ จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกีAยวกบัแนวคดิ กระบวนการ และผล

ของโครงงานหรือชิOนงานให้ผูอื้Aนเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 

สามารถจาํแนกสารออกเป็นหมวดหมู่ อธิบายความแตกต่างระหว่างสารละลายและสารบริสุทธิc  รู้จกั

และเขา้ใจความหมายของธาตุและสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 



สาระสําคัญ 
 

 ผังความคิด เรื@อง การจําแนกสารเป็นหมวดหมู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้  

 การจําแนกสาร 

การศึกษาสมบตัิของสารนัOนมีประโยชน์ต่อการทีAจะนาํสารนัOนมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัสมบตัขิองสารทีA

ไดจ้ากการศึกษาโดยวิธีการต่างๆ นัOน นกัเคมีสามารถนาํมาใชใ้นการจดัจาํแนกสารเป็นหมวดหมู่ ในการจาํแนก

สารเป็นหมวดหมู่นัOน ขึOนอยูก่บัเกณฑที์Aใชแ้ละการทีAจะใชเ้กณฑใ์ดในการจดัจาํแนกนัOนก็แลว้แต่จดุมุ่งหมายทีA

ตอ้งการนาํไปใช ้แต่โดยทัAวๆ ไป นกัเคมีมกัจาํแนกสารโดยใชเ้นืOอสารเป็นเกณฑ ์ซึAงจาํแนกไดด้งันีO 
 

 

 

สาร 
 

สารเนืOอเดียว สารเนืOอผสม 

คอลลอยด ์

สารแขวนลอย สารละลาย สารบริสุทธิc  

สารประกอบ ธาตุ 



 

การจัดจําแนกสารโดยใช้เนื9อสารเป็นเกณฑ์ 

สาร 
 

สารเนื9อเดียว     สารเนื9อผสม 

 

         สารบริสุทธิX           สารละลาย                   สารแขวนลอย 

 

ธาต ุ  สารประกอบ   คอลลอยด์ 
 

1.1 สารเนื'อเดียว (Homogeneous substance) มีคณุสมบตัิพอทีAสังเกตไดด้งันีO 

- มองเห็นเป็นเนืOอเดียวกนัตลอด 

- องคป์ระกอบกลมกลืนกนัทุกส่วนและมีคุณสมบตัิเหมือนกนัทุกส่วน เช่น นํOา เหล็ก ทองคาํ 

1.2 สารเนื'อผสม (Heterogeneous substance) มีคุณสมบตัิพอทีAสังเกตไดด้งันีO 

- ไม่รวมกนัเป็นเนืOอเดียวกนัทุกสัดส่วน พอทีAจะมองเห็นความแตกต่างขององคป์ระกอบได ้

- มีคุณสมบตัิแต่ละส่วนของเนืOอสารแตกต่างกนั เช่น นํOาคลอง ดิน นํOามนัปนนํOา พริกเกลือ 

1.3 สารละลาย (Solution) คือสารเนืOอเดียวประเภทหนึAงทีAเกดิจากธาตุหรือสารประกอบตัOงแต่ 2 ชนิด 

มาผสมกนัโดยไม่จาํกดัส่วนผสม ประกอบดว้ย 

1) ตวัทาํละลาย (solvent) 

2) ตวัถูกละลาย (solute) 

หลักการพิจารณาสารที@เป็นตัวทําละลายและตัวถกูละลาย 

1. สารละลายทีAเกิดจากการนาํสารสถานะเดียวกนัมาผสมกนั สารทีAมีปริมาณมากทีAสุดจะเป็นตวัทาํ

ละลาย สารทีAเหลือทัOงหมดเป็นตวัถูกละลาย 

2. สารละลายทีAเกิดจากการนาํสารทีAมีสถานะต่างกนัมาผสมกนั สารบริสุทธิc ทีAมีสถานะเดียวกบั

สารละลายจะเป็นตวัทาํละลายสารทีAเหลือจะเป็นตวัถูกละลาย 

สรุป ตวัทาํละลาย คือ สารทีAมีเปอร์เซ็นตม์าก และมีสถานะเหมือนกบัสารละลาย 

1.4 สารบริสุทธิ6 (Pure Substance) คือ สารเนืOอเดียวทีAมีองคป์ระกอบ และสมบตัิอย่างเดียวกนัทัOงหมด 

การตรวจสอบสารละลายและสารบริสุทธิX 

การตรวจสอบว่าสารใดเป็นสารละลาย สารใดเป็นสารบริสุทธิc  มีวิธีทีAนิยมทาํกนั คือ นาํสารทีAสงสัยมา

หา จุดหลอม หรือ จุดเดือด ซึAงพอทีAจะสรุปความแตกต่างไดด้งันีO 

 

 



สารบริสุทธิX สารละลาย 

1. จุดหลอมเหลวคงทีA 1. จุดหลอมเหลวไม่คงทีA 

2. เมืAอหาจุดหลอมเหลว ช่วงอุณหภูมิเริAม

หลอมจนเหลวหมดแคบ (ไม่ควรเกนิ 2 

องศาเซลเซียส) 

2. เมืAอหาจุดหลอมเหลว ช่วงอุณหภูมิเริAม

หลอมจนหลอมหมดกวา้ง 

 3. จุดเดือดคงทีA 3. จุดเดือดไม่คงทีA 
 

                     

 

                                               

                                       

                   

รูป 1 แสดงจุดเดือดของสารละลายและสารบริสุทธิc  รูป 2 แสดงจุดหลอมเหลวของสารละลายและสารบริสุทธิc  

1.5 ธาตุ (Element) คือ สารบริสุทธิc ชนิดหนึAงทีAประกอบดว้ยอะตอมทีAเหมือนกนั และไม่สามารถแยก

ออกไปเป็นองคป์ระกอบย่อยไดอี้กโดยวิธีการทางเคมี ธาตุ จดัหมวดหมู่เป็น โลหะ อโลหะ ในส่วนของโลหะยงั

แบ่งแยกออกเป็น โลหะหนกั โลหะเบา (เมตัลลอยด์ หรือ กึ0งโลหะ เป็นธาตุทีAมีทัOงสมบตัิของโลหะและสมบตัิ

ของอโลหะอยู่ในตวั ซึAงธาตุพวกนีOจะอยู่บริเวณขัOนบนัไดในตารางธาตุ เช่น ธาตุซิลิกอนมีสมบตัิโดยทัAวไปเป็น

เป็นอโลหะแต่สามารถนาํไฟฟ้าได ้เป็นตน้) 

1.6 สารประกอบ (Compound) หมายถึง สารบริสุทธิc ทีAเกิดจากธาตุตัOงแต่ 2 ชนิดขึOนไป มารวมกนัดว้ย

แรงยึดเหนีAยวทางเคมี เกิดเป็นสารใหม่ทีAมีองคป์ระกอบของธาตุเป็นอตัราส่วนทีAแน่นอน มีสมบตัิแตกต่างไป

จากธาตุทีAเป็นองคป์ระกอบเดิม สามารถแยกสลายให้กลายเป็นองคป์ระกอบย่อยได ้โดยวิธีทางเคมี 

 

ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนจดัจาํแนกสารโดยใชเ้นืOอสารเป็นเกณฑไ์ด ้
๒. นกัเรียนการตรวจสอบสารละลายและสารบริสุทธิc ได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายแบบจาํลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได ้
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสัมพนัธ์ของ

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาต ุ

๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม

ของธาตุต่างๆ 

สารบริสุทธิ์       
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สารบริสุทธิ์       

สารละลา

ย 



ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการสืAอสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรืAอง (Storyline Methode) 

การกําหนดเส้นทางเรื@องให้เหมาะสม 

1. นาํสารตวัอย่างมาให้นกัเรียนดูประมาณ 5 -7 ชนิด เช่น นํOาอดัลม เกลือ นํOากลัAน แป้งมนั นํOามนัพืช 

พริกเกลือ เป็นตน้ 

2. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัตอบว่าสารตวัอย่างทีAนาํมาเป็นสารชนิดใด (อาจยกตวัอย่างสารอืAนๆ ทีAนกัเรียน

เคยเห็นอยู่เป็นประจาํเพิAมเติม) 

การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูนาํสารตวัอย่างทีAเตรียมมาให้นกัเรียนทายว่าสารชนิดนัOนๆ สามารถแยกไดห้รือไม่ ถา้แยกไดจ้ะ

สามารถแยกออกมาเป็นสารอะไรไดบ้า้ง และจะมีวิธีในการแยกสารอย่างไร 

2. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัตอบหรือถามเป็นรายบุคคลว่าสารตวัอย่างมีลกัษณะอย่างไร และสารแต่ละ

ชนิดมีความแตกต่างกนัอย่างไร 

3. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัทายว่า ถา้นาํเกลือมาใส่ลงในนํOา และนาํแป้งมนัใส่ลงในนํOา สารผสมทีAไดจ้ะ

เป็นสารชนิดใด เหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 

4. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัหาคาํตอบว่าเหตุใดเกลือจึงสามารถละลายในนํOากลัAนได ้แต่แป้งมนัไม่สามารถ

ละลายในนํOากลัAนได ้

5. ครูและนกัเรียนช่วยกนัอภิปรายการละลายไดห้รือไม่ละลายของสารว่าเกิดไดอ้ย่างไร โดยดูจากภาพ 

Animation 

6. ครูตัOงคาํถามว่าถา้สารทีAสงสัยมีลกัษณะเป็นเนืOอเดียวกนั จะทราบไดอ้ย่างไรว่าสารนัOนเป็นสารละลาย

หรือสารบริสุทธิc  นกัเรียนมีวิธีในการทดสอบอย่างไร 

7. เมืAอนกัเรียนไดห้าคาํตอบแลว้ ตัOงคาํถามว่าจะมีวิธีการใดบา้งในการแยกองคป์ระกอบของสารละลาย

สารละลาย และจะมีวิธีการแยกทางกายภาพแบบใดในการแยกองคป์ระกอบของสารบริสุทธิc  

8. เมืAอนกัเรียนตอบว่าไม่ได ้ครูและนกัเรียนมาร่วมกนัอภิปรายว่าเหตใดจึงไม่สามารถแยก

องคป์ระกอบของสารบริสุทธิc ไดด้ว้ยวิธีทางกายภาพ 



9. ครูอธิบายเรืAองธาตุและสารประกอบ และถามคาํถามเกีAยวกบัธาตุและสารประกอบให้นกัเรียน

ช่วยกนัตอบ 

การประเมิน 

1. ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-6 คน และให้แบบฝึกหัดแกน่กัเรียนช่วยกนัทาํภายในกลุ่ม 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเรืAองการจาํแนกสาร และนดัส่งแบบฝึกหัดในวนัต่อไป 

สื@อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ทีA ๒ เรืAองการจาํแนกสารเป็นหมวดหมู่ 

๒. แบบฝึกหัดทีA ๒ เรืAองการจาํแนกสารเป็นหมวดหมู่ 

๓. สารตวัอย่าง เช่น นํOาอดัลม เกลือ นํOากลัAน แป้งมนั นํOามนัพืช พริกเกลือ เป็นตน้ 

๔. ภาพ Animation เรืAองการละลายของเกลือ 

๕. เอกสารประกอบการเรียน เรืAองสารและการเปลีAยนแปลงของสาร 

๖. http://www.wt.ac.th/~pautjaman/e-sci02.html 

๗. http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/page1_chemistry.htm 

 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื@องมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 

๑. สาระสําคัญ 

การจาํแนกสารเป็น

หมวดหมู่ 

๑. ใบความรู้ทีA ๒ 

เรืAองการจาํแนกสารเป็น

หมวดหมู่ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 

๒. คาํถาม 

๓. ใบงานทีA ๒ 

 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 

๗๐% 

๒. ด้านทักษะ

กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหัดทีA ๒ 

เรืAองการจาํแนกสารเป็น

หมวดหมู่ 

ใบงานทีA ๒ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลกัษณะที@พึง

ประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่รู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

 

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตัOงใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตัOงใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 

ขึOนไป 

 

 

 



 บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้      

ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาและอปุสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เก็นซ์) 

บันทกึการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เก็นซ์) 

 

 

 

 

 

 


