
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ๓ 

รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ชั9นมัธยมศึกษาปีที@ ๔  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนที@    ๑   

หน่วยการเรียนรู้ที@ ๑  ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามหมู่       

 แผนการจัดการเรียนรู้ที@ ๓ เรื@อง สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย เวลา ๑ คาบ 

อาจารย์ผู้สอน    นางชลธชิา  เก็นซ์           

        

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 

สามารถจาํแนกสารคอลลอยด์ออกเป็นชนิดต่างๆ อธิบายปรากฎการณทิ์นดอลลแ์ละการเคลืAอนทีAแบบบ

ราวเนียน และอธิบายความแตกต่างระหว่างสารละลาย คอลลอยด์และสารแขวนลอย 

 

 

 

 

 

 



สาระสําคัญ 

ผังความคิด เรื@อง สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้  

 1.7 คอลลอยด์ เป็นสารเนืOอผสมทีAเกิดจากสารใดสารหนึAงอยู่ในรูปของอนุภาคเล็กๆ แขวนลอยอยู่

ในตวักลางหรือตวัทาํละลายโดยไม่ตกตะกอน อนุภาคเหล่านีOอาจละลายในตวัทาํละลายไดบ้า้งแต่ไม่สามารถ

ละลายไดห้มด 
สมบัติทั@วไปของคอลลอยด์ 

1. ปรากฎการณ์ทินดอลล์ (Tyndall effect) คือการทีAให้แสงผ่านเขา้ไปในคอลลอยด์ แลว้มองเห็นเป็น

ลาํแสง เนืAองจากอนุภาคคอลลอยด์มีขนาดใหญ่พอดีกบัความยาวของคลืAนแสง เมืAอแสงชนอนุภาคคอลลอยด์ จึง

ทาํให้เกิดการกระเจิงของแสง 

            
http://www.silver-lightning.com/tyndall/ 

รูปทีA 4 แสดงการผ่านลาํแสงในคอลลอยด์และสารละลาย 

สารละลาย สารแขวนลอย คอลลอยด ์

สมบติัทัAวไปของคอลลอยด ์
 

ชนิดของคอลลอยด ์

 

คอลลอยด์ สารละลาย สารละลาย คอลลอยด์ 



2. มีการเคลื3อนที3แบบบราวเนียน (Brownian movement) อนุภาคของคอลลอยด์จะมีการเคลืAอนทีAอยู่

ตลอดเวลาแบบ Zig-Zag ไม่มีแบบแผนทีAแน่นอน เรียกการเคลืAอนทีAแบบนีOว่า "การเคลืAอนทีAแบบบราวเนียน 

3. อนุภาคของคอลลอยด์จะมีประจุไฟฟ้าแบบใดแบบหนึ3ง 

ชนิดของคอลลอยด์ 

1. ซอลส์ (Sols) เป็นคอลลอยด์ประเภทของแข็งแขวนลอยในของเหลว เช่น นํOาแป้งเจือจาง 

2. อิมัลชัน (Emulsion) เป็นคอลลอยด์ประเภทของเหลวแขวนลอยในของเหลว เช่น นํOานม ครีม นํOา

สลดั 

3. เจล (Gel) เป็นคอลลอยด์ประเภทของแข็งแขวนลอยในของเหลว แต่อนุภาคเป็นโมเลกุลใหญ่ เช่น 

โปรตีน แป้ง ซึAงมีพนัธะเชืAอมโยงระหว่างโมเลกุล โมเลกุลเหล่านีO เมืAอผสมกบัตวัทาํละลายจะพองตวั และมี

ลกัษณะเหมือนกาว เช่น เยลลีA แยม 

4. แอโรซอล (Aerosol) เป็นคอลลอยด์ประเภทของแข็งหรือของเหลวแขวนลอยในก๊าซ เช่น เมฆ 

หมอกสเปรยฉี์ดผม 

5.โฟม (Foam) เป็นคอลลอยด์ประเภทก๊าซแขวนลอยในของแข็งหรือของเหลว เช่น โฟม ของเหลว 

ไดแ้ก่ ฟองสบู่ เป็นคอลลอยด์ทีAก๊าซแขวนลอยในของเหลว ส่วนโฟมของแข็ง ไดแ้ก่ ฟองนํOา เป็นคอลลอยด์ทีA

ก๊าซแขวนลอยในของแข็ง 

1.8 สารแขวนลอย (Suspension) เป็นสารทีAผสมทีAประกอบดว้ยอนุภาคทีAมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

มากกว่า 10-4 เซนติเมตร หรือ 1 ไมโครเมตร กระจายอยู่ เมืAอตัOงทิOงไวจ้ะตกตะกอน 

การเปรียบเทยีบสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย 

หัวข้อเปรียบเทียบ สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย 

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของอนุภาค เล็กกว่า 10-7 cm 10-7 ถึง 10-4 cm ใหญ่กว่า 10-7 cm 

การลอดผ่านกระดาษกรอง             ได ้ ได ้ ไม่ได ้

การลอดผ่านกระดาษเซลโลโฟน         ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

การผ่านลาํแสง                ไม่เกิดปรากฎการณ์  

ทินดอลล ์

เกิดปรากฎการณ์  

ทินดอลล ์

เกิดปรากฎการณ์  

ทินดอลล ์
 

ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนเปรียบเทียบสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยได ้
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสัมพนัธ์ของ

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาต ุ



๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม

ของธาตุต่างๆ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการสืAอสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเรืAอง (Storyline Methode) 

การกําหนดเส้นทางเรื@องให้เหมาะสม 

1. ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มทีAแบ่งไวจ้ากคราวทีAแลว้เตรียมสารตวัอย่างทีAเป็นของเหลวมากลุ่มละ 2 ชนิด 

เช่น นํOานม นํOาอดัลม นํOาผลไม ้ฯลฯ 

2. ครูก็เตรียมสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย มาอย่างละ 1 ชนิด เช่น สารละลายคอปเปอร์

(II) ซัลเฟต โอวลัตนิ นํOาผสมผงชอร์ก เป็นตน้ 

3. จากนัOนครูให้นกัเรียนกลุ่มอืAนๆ ทายว่าสารตวัอย่างทีAเพืAอนนาํมาเป็นสารชนิดใด และให้นกัเรียนทุก

คนช่วยกนัทายว่าสารตวัอย่างทีAครูนาํมาเป็นสารชนิดใด แลว้ครูถามต่อว่าจะสามารถจาํแนกสารโดยวิธีการใด 

การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ให้นกัเรียนนาํสารตวัอย่างทีAเตรียมมาทัOงหมดมาทดสอบโดยการผ่านแสงจากไฟฉาย และสังเกตสิAงทีA

เกิดขึOน 

2. ครูถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบว่าเหตุใดจึงเห็นลาํแสงผ่านสารตวัอย่างบางชนิด แต่สารตวัอย่างบาง

ชนิดไม่เห็นลาํแสงผ่าน สารทีAสามารถเห็นลาํแสงผ่านเรียกว่าอะไร และปรากฎการณ์ทีAเกิดขึOนเรียกว่าอะไร 

3. ครูให้นกัเรียนดูภาพ Animation เรืAองปรากฎดการณ์ทินดอลล ์และร่วมกนัอภิปราย 

4. ครูถามต่อไปว่านอกจากปรากฎการณ์ทินดอลลแ์ลว้ สมบตัิของคอลลอยด์ยงัมีอย่างอืนอีกหรือไม่ 

5. ครูให้นกัเรียนดูภาพ Animation เรืAองการเคลืAอนทีAแบบบราวเนียน และร่วมกนัอภิปรายว่ามีลกัษณะ

อย่างไร 

6. ครูให้นกัเรียนศึกษาชนิดของคอลลอยด์จากใบความรู ้

การประเมิน 

1. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป และเปรียบเทียบความแตกต่างของสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวน

ลอยด ์



2. ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-6 คน และให้แบบฝึกหัดแกน่กัเรียนช่วยกนัทาํภายในกลุ่มและนดัส่ง

ในวนัถดัไป 

 

สื@อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ทีA ๓ เรืAองการจาํแนกสารเป็นหมวดหมู่  

๒. แบบฝึกหัดทีA ๓ เรืAองการจาํแนกสารเป็นหมวดหมู่ 

๓. สารตวัอย่าง เช่น สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต โอวลัตนิ นํOาผสมผงชอร์ก เป็นตน้ 

๔. ภาพ Animation เรืAองปรากฎดการณ์ทินดอลล ์และเรืAองการเคลืAอนทีAแบบบราวเนียน 

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 ๓ 

เรืAองการจาํแนกสารเป็น

หมวดหมู่ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 

๒. คาํถาม 

๓. ใบงานทีA ๓ 

 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 

๗๐% 

๒. ด้านทักษะ

กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหัดทีA ๓ 

เรืAองการจาํแนกสารเป็น

หมวดหมู่ 

ใบงานทีA ๓ 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) 

 

 

 


