
   
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

เร่ือง : กระบวนการแพร่                                                                                        ระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : การล าเลียงสารเขา้-ออกจากเซลล ์                                                    ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
  
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  ส่ิงมีชีวติตอ้งมีการรับสารท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์เขา้สู่เซลล ์ และขบัสารท่ีไม่ตอ้งการ บางอยา่งออก
จากเซลล ์ เซลลจึ์งจ าเป็นตอ้งมีวธีิการหรือกระบวนการท่ีจะช่วยใหเ้กิดการน าสารเขา้และออกจากเซลลซ่ึ์งอาศยั
วธีิการท่ีเรียกวา่ การแพร่และออสโมซิส 
 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐานการเรียนรู้  ว 1.1: เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ   ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ี
ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
  มาตรฐานช่วงช้ัน :  ส ารวจตรวจสอบ  อธิบายลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์างๆ  ของส่ิงมีชีวติ 
เซลลเ์ดียวและส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์ หนา้ท่ีของส่วนประกอบของเซลลพ์ืชและเซลลส์ตัวร์วมทั้งกระบวนการท่ี
สารผา่นเซลล ์
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards) 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแพร่ 
2. มีทกัษะในการทดลองเพื่อศึกษาการเกิดกระบวนการแพร่ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของกระบวนการแพร่ได ้
2. สรุปความส าคญัของกระบวนการแพร่ต่อการล าเลียงสารในพืช 
3. ยกตวัอยา่งและอธิบายการแพร่ในชีวติประจ าวนัได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  
1. นกัเรียนสามารถท าการทดลองการเกิดกระบวนการแพร่ได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 

  1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก       3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 
 



สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  การแพร่ (Diffusion) คือ เป็นการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสารจากท่ีมีความเขม้ขน้มากไปสู่ท่ีมีความ
เขม้ขน้ของอนุภาคของสารนอ้ยจนกระทัง่อนุภาคของสารทั้ง 2 บริเวณมีความเขม้ขน้เท่ากนั เรียกวา่  
“สภาวะสมดุลของการแพร่” การแพร่ของสารจะมีการเคล่ือนท่ีไปไดทุ้กทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน
และสามารถเกิดข้ึนไดก้บัสารทุกสถานะ คือ ของแขง็ ของเหลว และก๊าซ  ตวัอยา่งการแพร่   เช่น    การแพร่ของ
น ้าตาลทรายในน ้า   การแพร่ของเกล็ดจุนสีในน ้า  การแพร่ของน ้าหอมในอากาศ  การแพร่ของยากนัยงุ เป็นตน้
  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน (15 นาท)ี 
  1.1 ครูกล่าววา่ “มนุษยเ์รานั้นจดัเป็นส่ิงมีชีวติชนิดหน่ึงท่ีอาศยัอยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวติอีกหลาย ๆ ชนิด 
นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ มนุษยเ์ราถา้จดัตามจ านวนเซลลท่ี์เป็นองคป์ระกอบของร่างกาย จะจดัเป็นส่ิงมีชีวติ
ประเภทใด” (แนวค าตอบ ส่ิงมีชีวติหลายเซลล)์ 

1.2 ครูถามนกัเรียนต่อไปวา่“นกัเรียนคิดวา่เซลลท่ี์เป็นองคป์ระกอบในร่างกายของมนุษยน์บัลา้นๆ 
เซลลน์ั้นมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหาร/อากาศ หรือไม่” (แนวค าตอบ จ าเป็น เพราะ เซลลท่ี์ยงัมีชีวติ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหารและแก๊สออกซิเจน ถา้หากเซลลไ์ม่ไดรั้บสารอาหาร/อากาศ เซลลน์ั้นจะตาย) 
  1.3 ครูอธิบายกระบวนการน าสารเขา้สู่เซลลว์า่ ส่ิงมีชีวติทุกชนิดจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บปัจจยัต่างๆ เช่น 
อาหาร น ้า แก๊ส เพือ่ใชใ้นกระบวนการด ารงชีวิตภายในเซลลต่์างๆ ส่วนของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการภายใน
เซลลก์็จะถูกก าจดัออกนอกเซลล ์ซ่ึงวธีิการหรือกระบวนการน้ีนกัเรียนจะไดศึ้กษาจากกิจกรรมต่อไปน้ี 
 

2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน (25 นาท)ี 
  กจิกรรมเร่ืองกระบวนการแพร่ 

2.1 ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
2.2 ครูแจกใบกิจกรรมพร้อมกบัอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนการทดลองใหน้กัเรียนทราบ ดงัน้ี  

  วสัดุอุปกรณ์  (ต่อ  1 กลุ่ม) 
1. บีกเกอร์ขนาด  100  ลบ.ซม.     1   ใบ 

   2. น ้า      80  ลบ.ซม. 
  3. โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (ด่างทบัทิม) 10  เกล็ด 

  2.3 ครูอธิบาย “ลกัษณะของสารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหรือด่างทบัทิมวา่มีสถานะเป็นของแขง็ มี
สีม่วงเขม้ และถามนกัเรียนวา่เคยพบเห็นบา้งหรือไม่ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร” (แนวค าตอบ เคย
พบเห็น คุณแม่เก็บไวใ้ชล้า้งสารเคมีจ าพวกยาฆ่าแมงในผกั ผลไม)้  
 
 
 
วธีิด ำเนินกำรทดลอง ดงัภาพ 



 
   

2.4 นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมและบนัทึกผล 
 

3.ขั้นอภิปราย และสรุปผล (10 นาที) 
  3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผล ซ่ึงควรสรุปไดว้า่ อนุภาคของสารมีการกระจายจากท่ีซ่ึงมีความ
เขม้ขน้ของอนุภาคของสารมากไปสู่ท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ เรียกปรากฏการณ์น้ีวา่การแพร่ และอภิปรายโดย
ใชค้  าถามทา้ยกิจกรรม ดงัน้ี 
  - หลงัจากหยอ่นเกล็ดด่างทบัทิมลงน ้าแลว้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรและนกัเรียนจะอธิบายได้
อยา่งไร 
  แนวค าตอบ เม่ือหยอ่นเกล็ดด่างทบัทิมลงไปจะเห็นสีม่วงเป็นทางออกจากเกล็ดด่างทบัทิม เม่ือเกล็ดด่าง
ทบัทิมตกลงไปถึงกน้ถว้ย น ้าบริเวณนั้นจะมีสีม่วง ทิ้งไวส้ักครู่จะสังเกตเห็นสีกระจายออกไปโดยรอบจนใน
ท่ีสุดน ้ามีสีม่วงสม ่าเสมอ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากมีการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลด่างทบัทิมจากท่ีมีความหนาแน่นมาก
ไปยงับริเวณท่ีมีความหนาแน่นนอ้ย 
  -ในชีวติประจ าวนันกัเรียนมีประสบการณ์เก่ียวกบัการแพร่บา้งหรือไม่ 
  แนวค าตอบ การฟุ้งกระจายของน ้าหอม การชงกาแฟลงในน ้าร้อน หรือการใส่เกลือลงในน ้า เป็นตน้ 
 

 
 
ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ (Materials, Equipment and Resources) 



1. ใบงาน เร่ืองการแพร่และออสโมซิส 
2. วสัดุและอุปกรณ์การทดลองเร่ืองการแพร่ 
3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  
 

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  การแพร่และออสโมซิส                                                                                ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                  
      ลงช่ือ………………………………ครูผู้สอน 

       (อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์) 
                                                                                   วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               


