
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต   เรื่อง สิ่งมีชีวติเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/1   เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึมนิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย  และ
คลอโรพลาสต์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/2   ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ ่งมีชีวิต โดยเริ ่มจากเซลล์ เนื ้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเซลล์ได้ 
 2. นกัเรียนสามารถอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ได้ 
 4. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของเซลล์ 
 2. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
 3. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล ์
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่สุด เรียกว่า เซลล์ (cell) โดยจะมีรูปร่างหลายแบบ
แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว แต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ประกอบด้วยเซลล์เป็น
จำนวนมาก เราจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 



 1. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (unicellular organism) มีโครงสร้างและรูปร่างที่ไม่ซับซ้อน มี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การย่อยอาหาร การขับถ่าย การสืบพันธุ์ การหายใจ ฯลฯ ภายในเซลล์เดียวทั้งหมด เช่น 
อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา ยีสต์ แบคทีเรีย 
 2. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular organism) มีโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกัน เพื่อ
ไปทำหน้าที่ที่จำเพาะเจาะจง เช่น สาหร่าย ไฮดรา แมงกะพรุน แมลง รา พืช สัตว์ คน  
 สิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น จึงมีการจัดระบบของเซลล์ โดยเริ่มจ ากเซลล์ที่มี
รูปร่างเหมือนกันและทำหน้าที่อย่างเดียวกัน รวมกลุ่มกันกลายเป็นเนื้อเยื่อ ( tissue) เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ
เนื้อเยื่อบุผนังลำไส้ จากเนื้อเยื่อหลาย ๆ ชนิดทำหน้าที่อย่างเดียวกันรวมกันกลายเป็นอวัยวะ (organ) เช่น 
กระเพาะอาหารประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อประสาท และเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ อวัยวะหลาย ๆ อวัยวะจำ
ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ (organ system) เช่น ระบบย่อยอาหารของคน ประกอบด้วย ปาก ฟัน ลิ้น 
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไล้เล็ก ลำไสใหญ่ ตับ และตับอ่อน และระบบอวัยวะหลาย ๆ ระบบ ก็ทำงาน
ประสานกันเกิดเป็นร่างกาย (body) ของสิ่งมีชีวิต 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนตอบคำถามว่า “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เล็กที่สุดในร่างกายของเราคืออะไร” 
 (แนวคำตอบ : เซลล์) 
 2. นักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ และตอบคำถามว่า 
  - “จากวีดีโอ แบ่งสิ่งมีชีวิตได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง” 
 (แนวคำตอบ : 2 ชนิด สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์) 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนเลือกจิ๊กซอว์ที่ครูเตรียมให้คนละ 1 ชิ้น และให้นักเรียนหาจิ๊กซอว์ชิ้นที่เหลือเพื่อประกอบ
กันให้ได้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ 1 รูป คือ 1 กลุ่ม 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาว่ารูปภาพที่ได้คืออะไร เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ 
และมีลักษณะหรือหน้าที่อย่างไร ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีลักษณะอย่างไร 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเซลล์ของตนเอง โดยครูจะเป็นผู้เลือกสมาชิกในกลุ่มให้ออกมา
นำเสนอ ดังนั้นนักเรียนทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความรู้เท่ากัน 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปอภิปรายความรู้ที่ได้ทั้งหมด 
 3. นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. วีดีโอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        - ความหมายของเซลล์ 
        - ลกัษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
        - ลกัษณะของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 
        - ความแตกตา่งระหว่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/1  เปรียบเทียบ
รูปร่าง ลกัษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ รวมทั้งบรรยายหนา้ที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ 
ไซโทพลาซึมนิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และ
คลอโรพลาสต ์
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/2  ใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายใน
เซลล์  
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/3  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวา่งรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์       
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการ
จัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เน้ือเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายกลุ่ม 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต       เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว ์
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/1   เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึมนิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย  และ
คลอโรพลาสต์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/2   ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ ่งมีชีวิต โดยเริ ่มจากเซลล์ เนื ้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชได้ 
 2. นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบสำคัญของเซลล์สัตว์ได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ลักษณะของเซลล์พืช 
 2. ลักษณะของเซลล์สัตว์ 
 3. ส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
 เซลล์ (Cell) หมายถึง หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต มีรูปร่างลักษณะและขนาดแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิต 



 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีรูปร่างลักษณะ ขอบเขต และโครงสร้างของเซลล์ ซึ่งโครงสร้างบางส่วนจะ
สามารถระบุได้ว่าเซลล์นั้นเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดใด 
 

   
ภาพ ก เซลล์พืช                     ภาพ ข เซลล์สัตว์ 

 
 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ถึงแม้จะมีลักษณะและรูปร่างแตกต่างกัน แต่มีโครงสร้างพื ้นฐานหรือ
ส่วนประกอบที่สำคัญภายในเซลล์คล้ายคลึงกัน คือ 
  1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ แบ่งออกเป็น 
       1.1 ผนังเซลล์ (Cell Wall) 
       1.2 เย่ือหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) 
  2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ประกอบด้วย 
      2.1 ไซโทซอล (Cytosol) 
       2.2 ออร์แกเนลล์ (Organelles) 
  3. นิวเคลียส (Nucleus) ประกอบด้วย 
       3.1 เย่ือหุ้มนิวเคลียส (Nuclear Membrane) 
   3.2 นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) ประกอบด้วย 
    – โครมาทิน (Chromatin) 
    – นิวคลีโอลัส (Nucleolus) 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซลล์ที่เรียนไปในคาบที่แล้ว 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยการจับฉลากที่ครูเตรียมให้ กลุ่มละประมาณ 5 - 6 คน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนดูวีดีโอการ์ตูน เรื่อง Animal Cell 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวีดีโอ และนักเรียนร่วมกันตอบคำถาม ‘นักเรียนคิดว่า
เซลล์พืชมีลักษณะเหมือนหรือต่างกับเซลล์สัตว์อย่างไร’ 



 3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากใบความรู้เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่ครูเตรียมให้ โดยให้สมาชิก
ในกลุ่มช่วยกันจำเน้ือหาจากใบความรู้ โดยให้เวลาศึกษาประมาณ 20 นาที 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มข่วยกันวาดเซลล์พืชและเซลล์สัตว์พร้อมทั้งเขียนชื่อส่วนประกอบให้ได้มากที่สุด 
โดยห้ามดูใบความรู้หรือหนังสือ 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. ครูเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของชิ้นงานและสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน โดยจะ
ใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 
  - ออแกเนลล์ใดบ้างที่มีเหมือนในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
  - ออแกเนลล์แต่ละชนิดทำหน้าที่อะไร   
  - ออแกเนลล์ใดบ้างที่มีไม่เหมือนกัน 
 2. นักเรียนและครุร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ 
 3. นักเรียนทำใบงาน เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. วีดีโอความรู้ เรื่อง Animal Cell 
 2. ใบความรู้ เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        - ลกัษณะของเซลล์พืช 
        - ลกัษณะของเซลล์สัตว ์
        - สว่นประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว ์

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด เรื่อง 
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/1  เปรียบเทียบ
รูปร่าง ลกัษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ รวมทั้งบรรยายหนา้ที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ 
ไซโทพลาซึมนิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และ
คลอโรพลาสต ์
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/2  ใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายใน
เซลล์  

- ชิ้นงาน 
 

- แบบประเมินชิ้นงาน 
 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/3  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวา่งรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์       
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการ
จัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เน้ือเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การทำ
กิจกรรม
กลุ่ม 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต        เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว ์
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/1   เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึมนิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย  และ
คลอโรพลาสต์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/2   ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ ่งมีชีวิต โดยเริ ่มจากเซลล์ เนื ้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ทดลองเพื่อศึกษาลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 2. บอกความแตกต่างระหว่าเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีโครงสร้างและรูปร่างต่างกัน เซลล์พืชส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเหลี่ยม 
ส่วนเซลล์สัตว์มีลักษณะค่อนข้างกลม ในเซลล์พืชมีโครงสร้างภายในเซลล์ต่างจากเซลล์สัตว์ คือ เซลล์พืชมี ผนัง
เซลล์และคลอโรพลาสต์ ซึ่งไม่พบในเซลล์สัตว์ ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะมีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น 
การศึกษาต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. มุ่งมั่นในการทำงาน 



 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูเตรียมอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 
  - กล้องจุลทรรศน์ 
  - สไลด์ 
  - กระจกปิดสไลด์ 
  - คอตตอนบัตต์ 
  - หอมแดง 
  - หลอดหยด 
  - น้ำกลั่น 
 2. ครูทดลองก่อนการสอนเพื่อหาข้อบกพร่องในการทดลอง และหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที 
 3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน โดยให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง 
 3. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทดลอง และการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองเพิ่มเติมจากใบกิจกรรมที่ 1 โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 2. นักเรียนลงมือทำการทดลองตามขั้นตอนในใบกิจกรรม โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง และเปรียบเทียบผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม  ว่า
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        - ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/1  เปรียบเทียบ
รูปร่าง ลกัษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ รวมทั้งบรรยายหนา้ที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ 
ไซโทพลาซึมนิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และ
คลอโรพลาสต ์
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/2  ใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายใน
เซลล์  
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/3  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวา่งรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์       
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการ
จัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เน้ือเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

- ใบกิจกรรม - แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทดลอง 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การทดลอง - แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทดลอง 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 

  



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช              เรื่อง การแพร่และออสโมซิส 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1      กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/5   อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนทดลองการแพร่ได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของการแพร่ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของการแพร่ 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ 
 3. การแพร่ในชีวิตประจำวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 

- ความรู้ 
๑. การแพร่ (diffusion) 

 การแพร่ เป็นการเคลื่อนที่หรือการกระจายอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไป
ยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย จนกว่าอนุภาคของสารจะมีความเข้มข้นเท่ากันทั้งสองบริเวณ หรือที่เรา
เรียกว่า สมดุลของการแพร่ การแพร่เกิดขึ้นกับสารทุกสถานะ ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส อนุภาคของสาร
ยังมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเพื่อรักษาความเข้มข้นให้เท่ากันตลอดเวลา การแพร่เกิดขึ้นได้ทุกทิศทาง 
ไม่แน่นอน เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวด์เนียน การแพร่ในชีวิตประจำวัน เช่น การแพร่ของด่างทับทิมในน้ำ 
การแพร่ของกลิ่นอาหาร การแพร่กระจายของน้ำหอม การฉีดพ่นยากันยุง การฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช การแช่
อิ่มผลไม้ การจุดธูปบูชาพระ การแพร่แก๊สออกซิเจนเข้าสู่หลอดเลือด เป็นต้น 
 



 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ 

  2.1 ความเข้มข้นของสาร 
  2.2 ขนาดอนุภาคของสาร 
  2.3 อุณหภูม ิ
  2.4 ความดัน 
  2.5 ความหนืดของตัวกลาง 

3. การแพร่ในชีวิตประจำวัน 
 ตัวอย่างการแพร่ที ่พบเห็นโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น กลิ่นอาหาร กลิ่นน้ำหอม การดองใน
น้ำเกลือ การแช่อิ่มผลไม้ และควันธูป เป็นต้น 

4. การออสโมซิส (osmosis) 
 การออสโมซิส (osmosis) คือ การแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีอนุภาคของน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีอนุภาค
ของน้ำน้อยกว่า โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน (semipermeable membrane) หรือเยื่อกั้นบาง ๆ เช่น    เยื่อหุ้ม
เซลล์ กระดาษเซลโลเฟน กระเพาะปัสสาวะสัตว์ เย่ือชั้นในของไข่ การออสโมซิสในชีวิตประจำวัน เช่น  การแช่
ผักในน้ำ การปักดอกไม้ในแจกัน การดูดน้ำเข้าสู่รากพืช การหุบของต้นไมยราบ การเหี่ยวของต้นพืช การพอง
ของเยื่อชั้นในของไข่เมื่อแช่ในน้ำ เป็นต้น 
 เยื่อเลือกผ่าน คือ เยื่อที่ยอให้โมเลกุลของสารแต่ละชนิดผ่านได้ในอัตราที่แตกต่างกัน โดยอาจยอมให้
โมเลกุลของสารบางชนิดผ่านได้สะดวก ในขณะที่โมเลกุลของสารอีกชนิดผ่านได้น้อยหรือผ่านไม่ได้เลย 

 
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการออสโมซิส 

  5.1 ความเข้มข้นของสาร 
  5.2 อุณหภูม ิ
  5.3 ขนาดของอนุภาค 
  5.4 สมบัติของเยื่อกั้น 

6. ประเภทของสารละลาย 
 ประเภทของสารละลายที่เกี่ยวข้องกับออสโมซิสแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
  6.1 สารละลายไฮเปอร์โทนิก (Hypertonic solution) สารละลายภายนอกเซลล์มีความ
เข้มข้นสูงกว่าสารละลายภายในเซลล์ ดังนั้น ถ้าเซลล์อยู่ในสภาวะนี้เยื่อหุ้มเซลล์จะหดตัวและเหี่ยวแฟบลง 
เน่ืองจากมีการสญเสียน้ำออกจากเซลล์ 



  6.2 สารละลายไฮโปโทนิก (Hypotonic solution) สารละลายภายนอกมีความเข้มข้นต่ำกวา่
สารละลายภายในเซลล์ ดังนั้น ถ้าเซลล์อยู่ในสภาวะนี้เซลล์จะขยายขนาดหรือมีปริมาตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิด
การแพร่ของน้ำเข้าสู่ภายในเซลล์ (เซลล์พืชจะเต่งเพราะพืชมีผนังเซลล์ เซลล์สัตว์จะแตกเพราะไม่มีผนังเซลล์) 
  6.3 สารละลายไอโซโทนิก (Isotonic solution) สารละลายที่มีความเข้มข้นภายนอกเซลล์
กับภายในเซลล์เท่ากัน ดังนั้น เซลลืที่อยู่ในสภาวะนี้จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งสำคัญมากในสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะการคงรูปร่างของเซลล์สัตว์ เช่น การที่เม็ดเลือกแดงไหลเวียนอยู่ในน้ำเลือดโดยไม่เหี่ยวหรือเต่ง 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนทุกคนหลับตา จากนั้นครูนำน้ำหอมมาฉีดบริเวณกลางห้องเรียน 
 2. นักเรียนตอบคำถามว่า “เหตุใดนักเรียนจึงได้กลิ่นของน้ำหอม” 

(แนวคำตอบ : กลิ่นน้ำหอมแพร่กระจายไปทั่วห้อง) 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนจับกลุ่มกันกลุ่มละ 5 - 6 คน โดยการจับฉลากที่ครูเตรียมให้ 
 2. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองการแพร่และออสโมซิสจากใบกิจกรรมที่ 2 และ 3 
 3. นักเรียนลงมือทดลอง ดังนี้ 
  3.1 นำเกล็ดโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตหย่อนลงในน้ำเปล่าที่เตรียมใส่บีกเกอร์ไว้ สังเกต 
และบันทึกผลการทดลอง 
  3.2 แกะเปลือกไข่ด้านแหลมและด้านป้านออกโดยไม่ให้เยื่อไข่ด้านในขาด นำหลอดที่เตรยีม
ไว้เจาะผ่านเยื่อไข่ด้านแหลมโดยระวังไม่ให้เยื่อไข่ด้านป้านขาด นำเทียนหยดปิดบริเวณรอยต่อระหว่างเปลือก
ไข่และหลอด แล้วนำเยื่อไข่ด้านป้านวางบนปากบีกเกอร์โดยให้เยื่อไข่ท่วมลงไปในน้ำทั้งหมด สังเกต และ
บันทึกผลการทดลอง 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลองการแพร่และออสโมซิสของแต่ละกลุ่ม 
 2. นักเรียนตอบคำถามในใบงาน 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. น้ำหอม 
 2. อุปกรณ์การทดลองเกี่ยวกับการแพร่ 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        - ความหมายของการแพร ่
        - ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร ่
        - การแพรใ่นชีวิตประจำวัน 

- ใบงาน - ใบงาน ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
      มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด  ว 1.2 ม.1/5  อธิบาย
กระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสใน
ชีวิตประจำวัน 

- การ
ทดลอง 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช           เรื่อง การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1      กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/6   ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/7   อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/8   ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 2. ปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ  เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืช   น้ำตาล  แก๊สออกซิเจนและน้ำ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช   
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอาหาร 
การหมุนเวียนของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 



 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนตอบคำถามว่า 
  - “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต” 

(แนวคำตอบ : มีการเจริญเติบโต สืบพันธุ์ เคลื่อนไหว กินอาหาร เป็นต้น) 
  - “แล้วต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด” 

(แนวคำตอบ : มี เพราะ ต้นไม้มีการเจริญเติบโต มีการสืบพันธุ์ เป็นต้น) 
  - “แล้วต้นไม่มีการกินอาหารหรือไม่” 

(แนวคำตอบ : ตอบตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนและครูร่วมกับอภิปรายว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตโดยการสร้างอาหารด้วยตนเองหรือที่
เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 2. นักเรียนและครูร่วมกับอภิปรายว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสั งเคราะห์ด้วยแสงของพืชมี
อะไรบ้าง 
 3. นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและสมการการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช จากอินเทอร์เน็ต 
 4. นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน โดยการจับฉลาก 
 5. นักเรียนร่วมเล่มเกม “พืชสร้างอาหารได้อย่างไร” โดยมีกติกา ดังนี้ 
  5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแข่งขันประกอบสมการการสร้างอาหารของพืช โดยครูจะมี
แผ่นป้ายปัจจัยที่จำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืชคละอยู่กับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในการสร้างอาหารของพืช 
  5.2 นักเรียนที่มีสิทธิ์ต่อคือนักเรียนกลุ่มที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด 
  5.3 กลุ่มที่มีสิทธิ์ตอบหากต่อถูกต้องจะได้รับคะแนน 1 คะแนน หากตอบผิดจะหมดสิทธิ์ต่อ
และกลุ่มอื่น ๆ จะมีสิทธิ์ชิงกันต่อ 
  5.4 แต่ละกลุ่มชิงกันเพื่อต่อวนไปเรื่อย ๆ จนสมการครบสมบูรณ์ 
  5.5 กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
 6. นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. วิดีโอเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        - ปัจจัยที่จำเป็นตอ่กระบวนการสังเคราะหด์้วย
แสง 
        - ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ย
แสง 

- แบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตวัชี้วดั  ว 1.2 ม.1/6  ระบุปัจจัยที่
จำเป็นในการสังเคราะหด์้วยแสงและผลผลิตที่เกดิขึ้น
จากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
     มาตรฐาน/ตวัชี้วดั  ว 1.2 ม.1/7  อธิบาย
ความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชตอ่
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐาน/ตวัชี้วดั  ว 1.2 ม.1/8  ตระหนักใน
คุณค่าของพืชที่มตี่อสิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน 
 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช                 เรื่อง ระบบลำเลียงในพืช 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/9   บรรยายลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/10  เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟล
เอ็มของพืช 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืชได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของการจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบ
เลี้ยงคู่ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเน้ือเยื่อลำเลียงอาหาร 
 2. การจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 โครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงของพืชประกอบด้วย ระบบเนื้อเยื้อท่อลำเลียง ซึ่งเนื้อเยื่อ
ในระบบนี้จะเชื่อมต่อกันตลอดทั้งลำต้นพืช ตั้งแต่รากไปจนถึงใบ โดยทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ สารอนินทรีย์ 
สารอินทรีย์ และสารละลายที่พืชต้องการ นำไปใช้ในการดำรงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเซลล์ ระบบเนื้อเยื้อท่อ
ลำเลียงประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหาร ซึ่งลักษณะการ
จัดเรียงจะแตกต่างกันในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว 
 



 
ที่มา: https://happypa.wikispaces.com/การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 

 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูติดบัตรคำ รากแก้ว รากฝอย เส้นใบขนาน ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจน เส้นใบร่างแห ลำต้นเห็น
ข้อปล้องไม่ชัดเจน ใบเรียวยาว พืชยืนต้น พืชล้มลุก ไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนลองจำแนกกลุ่มคำเหล่านี้
เป็น 2 กลุ่ม นักเรียนจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์และจำแนกได้อย่างไร 
 (แนวตอบ :  ใช้ใบเลี้ยงเป็นเกณฑ์ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ รากฝอย เส้นใบขนาน ลำต้นเห็นข้อปล้อง
ชัดเจน พืชล้มลุก ใบเรียวยาว และพืชใบเลี้ยงคู่ ได้แก่ เส้นใบร่างแห ลำต้นเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน พืชยืนต้น 
 2. ครูให้นักเรียนลองคิดว่า พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่  มีความแตกต่างกันหลายประการแล้ ว
ระบบลำเลียงจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ (แนวคำตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน เพื่อทดลองสังเกตลักษณะท่อลำเลียงของพืชจากกิจกรรมที่ 7 
 2. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากกิจกรรมที่ 7 เน้ือเยื่อลำเลียงในพืช 
 3. แต่ละกลุ่มทำการทดลองสังเกตลักษณะของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของต้นเทียน แล้วบันทึก
ผลการทดลองลงใบแบบบันทึกผลการทดลอง 
 4. นักเรียนพิจารณาจากการสังเกตเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของต้นเทียนว่าต้นเทียนเป็นพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรืออินเทอร์เน็ตว่าลักษณะของ
เน้ือเยื่อลำเลี้ยงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับ 



 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องระบบลำเลียงสารในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        - โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ
และเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร 
        - การจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
    มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/9  บรรยายลักษณะ
และหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม 
    มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/10  เขียนแผนภาพ
ที่บรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟล
เอ็มของพืช 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 
 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

  



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค 
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..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช                  เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/11  อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12  อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/13  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบายความสำค ัญของธาต ุอาหารบางชนิดที ่ม ีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถระบุโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 
 2. หน้าที่ของโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 ประเภทของดอกไม้ 
 1. ใช้จำนวนดอกบนก้านชูดอกเป็นเกณฑ์ 
  1.1 ดอกเดี่ยว คือ ดอกที่มีดอกอยู่ดอกเดียวบนก้านชูดอก เช่น ดอกชบา ดอกฟักทอง 
  1.2 ดอกช่อ คือ ดอกที่มีดอกย่อยหลาย ๆ ดอก บนก้านชูดอก เช่น บานไม่รู้โรย ทานตะวัน 
 



 2. ใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ 
  2.1 ดอกครบส่วน คือ ดอกที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัว
ผู้ และเกสรตัวเมีย เช่น ชบา กุหลาย บัว 
  2.2 ดอกไม่ครบส่วน คือ ดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน เช่น ข้าว ข้าวโพด 
 3. ใช้เกสรเป็นเกณฑ์ 
  3.1 ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เช่น กุหลาย ชบา บัว 
  3.2 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
ข้าวโพด ตำลึง มะละกอ 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนสังเกตรูปดอกไม้ที่ครูเตรียมมาแล้วให้นักเรียนลองจำแนกประเภทของดอกไม้ตามความคิด
ของนักเรียน 
 2. นักเรียนสำรวจดอกไม้ที่ตนเองเตรียมมา (ห้ามมีดอกไม้ชนิดเดียวกันเกิน 5 คนในห้อง) ว่าดอกไม้
ของตนควรจะจัดอยู่ในประเภทไหนตามความคิดของนักเรียน พร้อมทั้งเขียนลงในกระดาษ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เรื่อง การจำแนกดอกไม้ โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ใช้จำนวนดอกบนก้านชูดอกเป็นเกณฑ์ 
  1.2 ใช้สว่นประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ 
  1.3 ใช้เกสรเป็นเกณฑ์ 
 2. นักเรียนจำแนกดอกไม้ของตนเองตามเกณฑ์ตา่ง ๆ ข้างต้น พร้อมทั้งเขียนลงในกระดาษ 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียน 4 – 5 คน ที่ได้จากการอาสาสมัครและการสุ่ม ออกมานำเสนอดอกไม้ของตนเอง 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องโครงสร้างของดอก 
 2. ดอกไม้ 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
ของพืช 
        - หน้าที่ของโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธุ์ของพืช 

- แบบทดสอบ - แบบทดสอบ ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของดอกที ่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล
และเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
     มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบาย
ความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที ่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15  เลือกใช้ปุ๋ยที่มี
ธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
 

- แบบทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบทดสอบ - แบบทดสอบ ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช                  เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/11  อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12  อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/13  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบายความสำค ัญของธาต ุอาหารบางชนิดที ่ม ีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถระบุโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชได้ 
สาระสำคัญ 
 1. โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 
 2. หน้าที่ของโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 การสืบพันธุ ์แบบอาศัยเพศของพืช จะเกิดขึ้นภายในอวัยวะสืบพันธุ ์ คือ ดอก โดยมีการปฏิสนธิ
ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสเปิร์ม (sperm) กับเซลล์สืบพันธ์เพศเมียหรือไข่ (egg) แล้วได้ไซโกต (zygote) 
ที่เจริญไปเป็นเอ็มบริโอ (embryo) หรือต้นอ่อน ซึ่งจะเจริญเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป 
 โครงสร้างของดอก 
 ดอก คือ อวัยวะหรือส่วนของพืชที่เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบและกิ่ง  เป็นอวัยวะของพืชที่ทำหน้าที่
ในการสืบพันธุ์ มีส่วนประกอบ 



 1. กลีบเลี้ยง (sepal) เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของดอก มีสีเขียว ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่าง ๆ ของดอก
ตูม เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิสูงหรือต่ำ แสงจากดวงอาทิตย์ ศัตรูพืช การกระทบ
กระแทกจากสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. กลีบดอก (petal) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้ามาด้านใน มักจะมีสีสันต่างๆ และกลีบดอก
ของพืชบางชนิดจะมีกลิ่นหอม ส่วนบริเวณโคนของกลีบดอกมักจะมีน้ำหวาน เพื่อใช้ล่อแมลงให้มากินน้ำหวาน 
ซึ่งเป็นการช่วยผสมเกสรให้แก่พืช 
 3. เกสรเพศผู้ (stamen) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้ามาด้านใน ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้ ซึ่งเรียกว่า ละอองเรณู (pollen grain) เกสรเพศผู้มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ก้านชูอับ
เรณู (filament) และอับเรณู (anther) 
 4. เกสรเพศเมีย (pistil) เป็นส่วนประกอบของดอกที่อยู่ด้านในสุด ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สบืพันธุ์
เพศเมีย ซึ่งเรียกว่า "เซลล์ไข่ (egg)" เกสรเพศเมียมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) ก้าน
เกสรเพศเมีย (style) และรังไข่ (ovary) 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนสำรวจดอกไม้ที่ตนเองเตรียมมา (ห้ามมีดอกไม้ชนิดเดียวกันเกิน 5 คนในห้อง)  แล้วตอบ
คำถามว่า ”ดอกไม้มีส่วนประกอบใดบ้างที่สำคัญ” 
 (แนวคำตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
และ “ส่วนใดบ้างที่มีความจำเป็นในการสืบพันธุ์ของพืช” 
 (แนวคำตอบ : กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย) 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการสืบพันธุ์ของพืช 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนจับกลุ่มกันกลุ่มละ 5 - 6 คน โดยแต่ละกลุ่มจะต้องไม่มีดอกไม้ชนิดเดียวกันอยู่เลย 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันลงมือประดิษฐ์ชุดจากดอกไม้ที่ตนเองมี ลงบนกระดาษที่ครูแจกให้ โดยมี
เงื่อนไขว่าชุดจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญของดอกไม้ 4 ส่วน คือ กลีบลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสร
เพศเมีย พร้อมตกแต่งให้สวยงาม และให้ศึกษาหน้าที่ของส่วนประกอบแต่ละอย่างเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
เพื่อจะเตรียมนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับ 
 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องโครงสร้างของดอก 
 2. ดอกไม้ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  โครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
ของพืช 
        - หน้าที่ของโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธุ์ของพืช 

- ชิ้นงาน - แบบประเมินชิ้นงาน ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของดอกที ่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล
และเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
     มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบาย
ความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที ่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15  เลือกใช้ปุ๋ยที่มี
ธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
 

- ชิ้นงาน 
 

- แบบประเมินชิ้นงาน 
 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

- แบบประเมินชิ้นงาน ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช                  เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/11  อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12  อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/13  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบายความสำค ัญของธาต ุอาหารบางชนิดที ่ม ีผลต่อกา ร
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช 
 2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) 
 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์  มีขั้นตอนการผสมพันธุ์ 2 ขั้นตอน 
ดังนี้  
   
 



  1.1 การถ่ายละอองเรณู (Pollination) 
 อับเรณู (Ather) แตกออก ทำให้ละอองเรณูปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย (หรือถูกน้ำพัดพาไป หรือ
ติดขาแมลง สัตว์พาไป) เรียกกระบวนการนี้ว่า การถ่ายละอองเรณู ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย 
(Stigma) ซึ่งมีน้ำหวานเหนียว ๆ มีหน้าที่คอยจับละอองเรณู เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแล้วจะ
งอกหลอดละอองเรณู (Pollen tube) ออกจากละอองเรณูลงไปตามคอเกสรตัวเมีย หลอดนี้จะงอกอย่างเร็ว
มาก ผ่านรูไมโครไพล์เข้าไปสู่ออวูล และทิวบ์นิวเคลียสจะเคลื่อนตามหลอดลงไป เกิดได้ 3 แบบ คือ 
  1.2 การปฏิสนธิ (Fertilization) 
 ละอองเรณู ตกลงสู่ยอดเกสรตัวเมีย ละอองเรณูจะงอกท่อยาว เรียกว่า พอลเลนทิวบ์ (Pollen tube) 
ลงสู่ก้านเกสรตัวเมีย ทิวบ์นิวเคลียสจะเคลื่อนตัวไปตามท่อผ่านทางรูไมโครไพล์ (Micropyle) ของออวุล 
ในขณะที่เจเนเรทีฟนิวเคลียส (Generative nucleus) จะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซีสได้สเปิร์มนิวเคลียส 
(Sperm nucleus) 2 ตัว เข้าผสมกับนิวเคลียสของไข่ (Egg cell) ได้ไซโกต (2n) ซึ่งจะเจริญเป็นเอมบริโอ
ต่อไป ส่วนอีกนิวเคลียสจะผสมกับโพลาร์นิวคลีไอ (Polar nuclei) เจริญเป็นเอนโดสเปิร์ม (3n) ซึ่งเป็นอาหาร
สำหรับเลี้ยงเอมบริโอการผสมซึ่งเกิดจากการผสม 2 ครั้งนี้เรียกว่า การปฏิสนธิซ้อน (Double Fertilization) 
ซึ่งพบเฉพาะใน พืชดอกเท่านั้น 
 2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) 
 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์ แต่ใช่ส่วนอื่น ๆ ขยายพันธุ์
แทน เช่น การแตกหน่อ การสร้างสปอร์ การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การปักชำ การแตกต้นใหม่จาก
ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของพืชดอก 
 2. นักเรียนดูวีดีโอ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 
 “การปฏิสนธิซ้อนคืออะไร”  
 (แนวคำตอบ : ตามความคิดของนักเรียน) 
 2. นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสนธิซ้อนว่าเป็นอย่างไร จากหนังสือเรียน เอกสารประกอบการ
เรียน หรืออินเทอร์เน็ต 
 3. นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช  
 2. ครูเฉลยคำตอบ โดยให้นักเรียนตรวจแบบฝึกหัดของตนเองพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 



สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช 
 2. วีดีโอ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช 
        - การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช 

- แบบทดสอบ - แบบทดสอบ ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของดอกที ่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล
และเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
     มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบาย
ความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที ่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15  เลือกใช้ปุ๋ยที่มี
ธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
 

- แบบทดสอบ 
 

- แบบทดสอบ 
 

ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบทดสอบ - แบบทดสอบ ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช                  เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/11  อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12  อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/13  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบายความสำค ัญของธาต ุอาหารบางชนิดที ่ม ีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/16 เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช 
 2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) 
 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์  มีขั้นตอนการผสมพันธุ์ 2 ขั้นตอน 
ดังนี้  



  1.1 การถ่ายละอองเรณู (Pollination) 
 อับเรณู (Ather) แตกออก ทำให้ละอองเรณูปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย (หรือถูกน้ำพัดพาไป หรือ
ติดขาแมลง สัตว์พาไป) เรียกกระบวนการนี้ว่า การถ่ายละอองเรณู ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย 
(Stigma) ซึ่งมีน้ำหวานเหนียว ๆ มีหน้าที่คอยจับละอองเรณู เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแล้วจะ
งอกหลอดละอองเรณู (Pollen tube) ออกจากละอองเรณูลงไปตามคอเกสรตัวเมีย หลอดนี้จะงอกอย่างเร็ว
มาก ผ่านรูไมโครไพล์เข้าไปสู่ออวูล และทิวบ์นิวเคลียสจะเคลื่อนตามหลอดลงไป เกิดได้ 3 แบบ คือ 
  1.2 การปฏิสนธิ (Fertilization) 
 ละอองเรณู ตกลงสู่ยอดเกสรตัวเมีย ละอองเรณูจะงอกท่อยาว เรียกว่า พอลเลนทิวบ์ (Pollen tube) 
ลงสู่ก้านเกสรตัวเมีย ทิวบ์นิวเคลียสจะเคลื่อนตัวไปตามท่อผ่านทางรู ไมโครไพล์ (Micropyle) ของออวุล 
ในขณะที่เจเนเรทีฟนิวเคลียส (Generative nucleus) จะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซีสได้สเปิร์มนิวเคลียส 
(Sperm nucleus) 2 ตัว เข้าผสมกับนิวเคลียสของไข่ (Egg cell) ได้ไซโกต (2n) ซึ่งจะเจริญเป็นเอมบริโอ
ต่อไป ส่วนอีกนิวเคลียสจะผสมกับโพลาร์นิวคลีไอ (Polar nuclei) เจริญเป็นเอนโดสเปิร์ม (3n) ซึ่งเป็นอาหาร
สำหรับเลี้ยงเอมบริโอการผสมซึ่งเกิดจากการผสม 2 ครั้งนี้เรียกว่า การปฏิสนธิซ้อน (Double Fertilization) 
ซึ่งพบเฉพาะใน พืชดอกเท่านั้น 
 2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) 
 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์ แต่ใช่ส่วนอื่น ๆ ขยายพันธุ์
แทน เช่น การแตกหน่อ การสร้างสปอร์ การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การปักชำ การแตกต้นใหม่จาก
ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม โดยการจับฉลาก ซึ่งในฉลากจะมีคำว่า การปักชำ, การติดตา, การ
ทาบกิ่ง และการตอนกิ่ง โดยคนที่ได้คำเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหัวข้อที่ตนเองได้จากใบความรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
และสรุปความรู้ที่ได้ลงในกระดาษ พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหัวข้อที่ตนเองได้ให้เพื่อนในห้องฟังฟัง 
 3. นักเรียนในห้องตั้งคำถามเพื่อถามกลุ่มที่นำเสนอ หากตอบถูกจะได้คะแนนเพิ่มเติม 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช  
 2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืช 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช 
        - การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช 

- แบบทดสอบ - แบบทดสอบ ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของดอกที ่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล
และเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
     มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบาย
ความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที ่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15  เลือกใช้ปุ๋ยที่มี
ธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/16  เลือกวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช  

- แบบฝึกหัด 
 

- เฉลยแบบฝึกหัด 
 

ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายกลุ่ม 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช           เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
วิชา ว21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/11  อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12  อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/13  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบายความสำค ัญของธาต ุอาหารบางชนิดที ่ม ีผลต่อกา ร
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/16 เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายการตอบสนองต่อแสง น้ำ และการสัมผัสได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าภายนอก 
 2. การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าภายใน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 1. การตอบสนอง (responsiveness) 
 เป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในการดำรงชีวิต ดังนั้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
คุณสมบัติในการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อความอยู่รอด ซึ่งการตอบสนองของพืชจะเป็นไป



อย่างช้า ๆ และไม่ชัดเจนเท่ากับพฤติกรรมในสัตว์ โดยพืชจะมีการตอบสนองได้จะต้องมี สิ่งเร้า (stimulus) 
หรือตัวกระตุ้น มากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชมีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 การตอบสนองต่อสิ ่งเร้าภายนอก (stimulus movement) ของพืช มีลักษณะการ
ตอบสนองอยู่ 2 แบบ 
   1.1.1 แบบที ่ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับท ิศทางของส ิ ่ง เร ้า ( tropism หร ือ tropic 
movement) การตอบสนองของพืชแบบนี้จะเกิดการเคลื่อนไหวส่วนประกอบของพืช 2 ลักษณะ คือ 1) 
เคลื่อนไหวตามทิศทางของสิ่งเร้า เรียกว่า positive tropism  2) เคลื่อนไหวในทิศตรงข้ามกับทิศทางของสิ่ง
เร้า เรียกว่า negative tropism และการตอบสนองของพืชที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้านั้น สามารถ
จำแนกได้ตามชนิดของสิ่งเร้า ดังนี้ 
   1) แสง เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้ปลายยอดพืช (ลำต้น) มีทิศทางการเจริญเติบโต
ตามทิศทางของแสง (positive phototropism) และส่วนปลายรากมีทิศทางการเจริญเติบโตในทิศตรงข้ามกับ
ทิศทางของแสง (negative phototropism) 
   2) น้ำหรือความชื้น เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้ส่วนของปลายรากมีทิศทางการ
เจริญเติบโตตามทิศทางของน้ำ (positive hydrotropism) และส่วนปลายยอดพืช (ลำต้น) มีทิศทางการ
เจริญเติบโตในทิศตรงข้ามกับทิศทางของน้ำ (negative hydrotropism) 
   3) การสัมผัส เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้การเจริญเติบโตของมือเกาะ (tendril) ซึ่ง
เป็นโครงสร้างที่ยื่นออกไปพันหลักหรือเกาะบนต้นไม้อื่นหรือพืชพวกที่ลำต้นแบบเลื้อยจะพันหลักในลักษณะ
บิดลำต้นไปรอบ ๆ เป็นเกลียว เช่น ต้นตำลึง ต้นพลู ต้นองุ่น เป็นต้น 
   4) แรงโน้มถ่วง การเจริญของรากเข้าหาแรงโน้มถ่วง และการเจริญของยอดหนีแรง
โน้มถ่วง เช่น การเจริญของมือเกาะของตำลึงและพืชตระกูลแตง 
   1.1.2 แบบที ่ ไม ่ม ีความสัมพ ันธ ์ก ับท ิศทางของส ิ ่งเร ้า (nasty หร ือ nastic 
movement) การตอบสนองของพืชแบบนี้จะเกิดการเคลื่อนไหวส่วนประกอบของพืชขึ้นหรือลงเท่านั้น ไม่
ขึ้นกับทิศทางของสิ่งเร้า สามารถจำแนกได้ตามชนิดของสิ่งเร้า ดังนี้ 
   1) แสง (Photonasty) เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้พืชตอบสนองได้ เช่น การบาน
และการหุบของดอกไม้ 
   2) น้ำหรือความชื้น เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้ส่วนของพืชเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
เช่น การอ่อนตัวของเปลือกหุ้มเมล็ดเมื่อได้รับความชื้น 
  1.2 การตอบสนองต่อสิ ่งเร้าภายใน (autonomic movement) ของพืช ทำให้เกิดการ
เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ เช่น 
   1.2.1 การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนื่องจากระยะการเจริญเติบโตของพืช การเคลื่อนไหว
แบบนี้แม้สิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนไปอย่างไร การเคลื่อนไหวก็จะคงดำเนินอยู่เรื่อย ๆ อย่างช้า ๆ เช่น 
การเอนหรือโยกไปมาของปลายยอดพืชตระกูลถั่ว และการที่ปลายยอดพืชบางชนิดบิดเป็นเกลียวและเลื้อยโค้ง
อ้อมพันหลักเพื่อพยุงลำต้นไว้ เช่น ต้นถ่ัว ต้นพลู ต้นพริกไทย และต้นมะลิวัลย์ 
   1.2.2 การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ 
สามารถแบ่งตามลักษณะของสิ่งเร้าที่มากระตุ้นได้ดังนี้ 
   1) การเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ซึ่งมีการสัมผัสเป็นตัวกระตุ้น ได้แก่ การ
หุบของใบไมยราบ การตอบสนองเกิดจากกลุ่มเซลล์บริเวณโคนใบ ที่เรียกว่า โคนก้านใบป่องหรือพัลไวนัส 
(pulvinus) มีความไวสูงต่อการสัมผัส ทำให้แรงดันเต่งของเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเซลล์สูญเสียน้ำ
ให้กับเซลล์ข้างเคียง ใบจึงหุบทันที แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง น้ำจากเซลล์ข้างเคียงจะแพร่ผ่านมายังเซลล์ 
ทำให้เซลล์เต่ง ใบจะกางออกดังเดิม นอกจากนี้ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงและต้นกาบหอยแครงอีกด้วย 



   2) การเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มของแสงสว่าง เช่น ใบของต้นก้ามปู ที่หุบในเวลากลางคืนและบานในเวลากลางวัน เน่ืองจากขณะที่ใบได้รับ
แสง ความดันของสารในเซลล์จะสูง ทำให้เซลล์เต่ง ใบก็จะบานออก 
   3) การเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำภายในเซลล์
คุมของพืช เช่น การปิด-เปิดของปากใบ ถ้าเซลล์คุมเต่ง ปากใบจะเปิด และถ้าเซลล์คุมเห่ียว ปากใบจะปิด 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนดูภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ทั้งคนและสัตว์ เช่น การเปลี่ยนสี
เพื่อพรางตัวของกิ้งก่า  คนใส่ผ้าปิดปากเมื่ออยู่ในที่ที่มีมลพิษ เป็นต้น 
 2. นักเรียนร่วมกับอภิปรายว่า “ทำไมสิ่งมีชีวิตต้องมีการปรับตัว” 
 (แนวคำตอบ : เพื่อความอยู่รอด) 
 3. ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
      - พืชมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดหรือไม่ เพราะอะไร 
 (แนวคำตอบ : มี เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิต) 
      - พืชมีการปรับตัวต่อสิ่งเร้าใดบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ  
 (แนวคำตอบ : ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยการจับฉลาก ซึ่งในฉลากจะมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ แสงสว่าง, อุณหภูมิ, น้ำ, แรง
โน้มถ่วงของโลก, ระยะการเจริญเติบโต, การเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ จากนั้นให้นักเรียนจับกลุ่ม
โดยในหนึ่งกลุ่มจะต้องมีคำครบทั้ง 6 คำ 
 2. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแยกไปศึกษาแต่ละหัวข้อที่ตนเองได้จากหนังสือเรียนหรืออินเทอร์เน็ต โดย
ให้เวลาประมาณ 5 นาที 
 3. นักเรียนกลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วร่วมกันอภิปรายความรู้ที่ได้ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำ mind mapping สรุปความรู้ เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนองานหน้าชั้นเรียน และร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ทั้งหมด 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 4 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช 
        - การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช 

- แบบฝึกหัด  - แบบฝึกหัด ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของดอกที ่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผล
และเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
     มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/14 อธ ิบาย
ความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที ่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/15  เลือกใช้ปุ๋ยที่มี
ธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/16  เลือกวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช  

- แบบฝึกหัด 
 

- แบบเฉลยแบบฝึกหัด 
 

ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

- การปฏิบตัิ
กิจกรรม
กลุ่ม 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายกลุ่ม 

ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช                   เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/17  อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการ
ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/18  ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของพืช GMO ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 3. พันธุวิศวกรรม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) คือ การนำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ 
หรือจุลินทรีย์ มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้หรือเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
กระบวนการทางชีววิทยาศาสตร์เพื่อผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 
แบบกว้าง ๆ คือ 
 1. เทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่มนุษย์รู้จักกันมานานไม่ต้องใช้เทคนิควิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางชีววิทยาชั้นสูงมากนัก เช่น การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในกระบวนการ



ทางชีววิทยาในการหมักดองอาหารและการผลิตปุ๋ยหมัก การใช้สิ่งมีชีวิตในการควบคุมกำจัดศัตรูพืช การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น 
 2. เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค
วิธีการทางชีววิทยาชั้นสูง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการตัดแต่งสารพันธุกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ได้แก่ 
การโคลนนิ่ง การตัดต่อจีนในสิ่งมีชีวิต เป็นต้น สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์และปรับปรุง
พันธุ์พืชในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและGMOs 
การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดย
เป็นการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเฉพาะส่วนเท่านั้น ไม่ใช้พืชทั้งต้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชทำได้โดยนำเอาเนื้อเยื่อ
ของพืชในส่วนที ่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ที ่ปลายยอดอ่อน ตาข้าง ดอก ใบ เนื ้อเยื ่อ หรือ
ส่วนประกอบของพืชที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่อยู่ในสภาวะปลอดเชื้อ ซึ่งเป็น
อาหารที่เนื้อเยื่อนั้นต้องการ พร้อมทั้งสารที่กระตุ้น โดยจัดและควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอด
เชื้อ มีอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง ที่ต้องเอื้อต่อชิ้นส่วนของพืชจะเจริญเติบโตได้ 
 การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนั้น ๆ ทำให้เซลล์ของพืชแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากมายเป็นกลุ่มเซลล์ที่
เรียกว่า แคลลัส (Callus) เราจึงสามารถบังคับให้เนื้อเยื ่อนี้เจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นอ่อนได้เมื ่อมีสภาวะที่ 
เหมาะสมและแบ่งเนื้อเยื่อเหล่านี้ไปเลี้ยงในอาหารใหม่จนเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่จำนวนมากมายตามต้องการ 
วิธีนี้ใช้กันมากในการกระจายพันธุ์  พืชบางชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว ต้นสัก 
หวาย กล้วย ข้าว เป็นต้น 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้พืชผลิตสารสำคัญบางชนิด เช่น ยารักษา
โรค หรือ เพื่อให้ได้พืชที่มีลักษณะพึงประสงค์ เช่น การใช้สารเคมีหรือรังสีชักนำให้พืชที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้
เกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งอาจทำให้ได้ดอกหรือผลที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 
GMOs (Genetic Modified Organism) 
 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรม โดยการ
ตัดต่อ จีน (Gene) ที่เรียกว่า GMOs เป็นการดัดแปลงสารพันธุกรรมหรือการตัดแต่งจีน โดยการตัดเอาชิ้นส่วน
ของจีนที่ต้องการของพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ไปใส่ในโครโมโซมภายในเซลล์ของพืช เพื่อให้เกิดเซลล์ใหม่ แล้ว
นำเซลล์ใหม่ไปเพาะเลี้ยง จะได้พันธุ์พืชที่มีจีนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น คุณสมบัติในการต้านทานต่อ
สารเคมี คุณสมบัติในการต้านทานแมลง เป็นต้น พืชที่ได้เรียกว่า พืชจำลองพันธุ์ พืชที่นำมาใช้ในการตัดแต่งจนี
ในปัจจุบัน ได้แก่ ฝ้าย มะเขือเทศ มะละกอ ถั่วเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น 
 จะเห็นว่าการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชนั้น เราสามารถ
คัดเลือกพันธุ์โดยเจาะจงไปที่จีนที่ต้องการโดยตรง โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ก่อนแล้วคัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะ
ตามที่ต้องการภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับพืชจึงสามารถ
กำหนดคุณสมบัติของพืชได้ตามที่เราต้องการ ทำให้ได้ประโยชน์มากมายตามมา อาจกล่าวถึงประโยชน์ของ
การนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชโดยสรุปดังนี้ 
 1. ทำให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติต้านทานสารเคมี ช่วยลดการใช้สารเคมีทำให้ประหยัดต้นทุน และยัง
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย 
  2. ทำให้เกิดพันธุ์พืชที่ต้านทานแมลง ช่วยลดการใช้สารเคมี ประหยัดต้นทุน และรักษาสภาพแวดล้อม 
เช่น ฝ้าย มะเขือเทศ เป็นต้น 
 3. ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวสามารถเก็บรักษาได้นาน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการสุกงอมช้า จึงขนส่งได้ไกล
โดยไม่เน่าเสีย เช่น กล้วย มะเขือเทศ เป็นต้น 



 4. ทำให้ได้พันธุ์พืชที่ต้านทานต่อโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น 
 5. ทำให้ได้พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตจำนวนมากและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
 แม้ว่าการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการขยายพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์พืชจะมีประโยชน์มากมาย แต่
ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เช่น พืชชนิดหนึ่งมีการตัดแต่งจีนให้มีความทนทาน
ต่อสารกำจัดวัชพืช ลักษณะของพืชนี้อาจจะแพร่กระจายไปสู่พืชหรือจุลินทรีย์อื่น ทำให้เกิดการดื้อต่อสาร
กำจัดวัชพืชหรือจุลินทรีย์อื่น ทำให้เกิดการดื้อต่อสารกำจัดวัชพืชนั้นไปด้วยหรือการใช้พืชพันธุ์ใหม่ที่ตัดแต่งจีน
ทำให้พืชพันธุ์ดั้งเดิมสูญพันธุ์ไป สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง 
ดังนั้น การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช จึงต้องนำมาใช้อย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังเพื่อป้องกันผลเสียและปัญหาที่จะตามมาในอนาคต 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามีบทบาท และสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้น 
เพราะนอกจากการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช แล้วยังสามารถ
นำมาใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น 
 การเกษตร เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้คุณลักษณะของพืชที่ดีตามที่มนุษย์
ต้องการ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีลักษณะทนต่อความแห้งแล้งได้ดีสามารถปลูกในที่ที่ขาดน้ำซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความสามารถในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถ
นำมาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น สีและขนาด รวมถึงรูปร่างผลผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่
ต้องการได้อีกด้วย เช่น การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้มีสีแดงสดและมีปริมาณเนื้อมะเขือเทศสูง เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังทำให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตให้อยู่ได้นานเนื่องจากการสุกงอมช้า สามารถส่งไปขายได้ไกลโดย
ไม่เน่าเสีย เช่น มะเขือเทศที่ยืดอายุการสุกงอม เป็นต้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรได้เนื่องจาก
สามารถยืดระยะเวลาไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่งระยะทางไกลได้ 
 อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพถูกนำมาใช้ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื ่องดื ่ม ประเภท
แอลกอฮอล์ โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์ในการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 
เรียกกระบวนการนี้ว่าการหมักดอง เช่น ไวน์ เบียร์เกิดจากการหมักแป้งและน้ำตาลด้วยยีสต์ เป็นต้น 
 การผลิตอาหาร ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสูงมากในการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร
ให้มีคุณภาพสูงขึ ้น การนำผลิตภัณฑ์จากพืชจำลองพันธุ์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารจะช่วยให้ได้
คุณภาพของอาหารตามที่มนุษย์ต้องการ เนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณสารประกอบที่ต้องการได้เช่น การผลิต
อาหารเพื่อเพิ่มวิตามินหรือเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน เป็นต้น 
 การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ คือ การผลิตยาปฏิชีวนะซึ่งเป็น
สารออกฤทธิ์ขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพยังช่วยให้
สามารถผลิตวัคซีนใช้สำหรับป้องกันโรคได้อีกด้วย ตัวอย่างผลผลิตของเทคโนโลยีชีวภาพที่รู ้จักกันดีได้แก่ 
อินซูลิน ซึ่งเป็นสารควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกแก้วมังกรนอกฤดูกาล 
 2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามว่า “เกษตรกรใช้วิธีใดในการเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาลของแก้วมังกร” 
(แนวคำตอบ ใช้แสงจากหลอดไฟหลอกล่อว่าเป็นเวลากลางวัน รดน้ำวันเว้นวัน และใส่ปุ๋ยเร่งดอกบำรุงต้น) 
และ “นักเรียนมีวิธีการใดอีกที่จะช่วยให้พืชเพิ่มผลผลิตหรือขยายพันธุ์พืชให้ได้ปริมาณมาก ๆ และคุณภาพดี
ขึ้น” (แนวคำตอบ ตามความคิดของนักเรียน) 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่าการที่สามารถขนายพันธุ์พืชให้ได้ปริมาณมาก ๆ และคุณภาพดี 
ๆ นั้น คือ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยการหยิบลูกอมคนละ 1 เม็ด คนที่ได้สีเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน 
 2. นักเรียนแต่กลุ่มร่วมกันศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพจากหัวข้อดังนี้ ความหมายของ
เทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุวิศวกรรม และร่วมกันตอบคำถาม ซึ่งคำถามจะวางเรียงกับอยู่ที่
โต๊ะครู ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมาเลือกคำถาม (แต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน) เมื่อตอบเสร็จนำมาให้ครูตรวจทีละ
ข้อ จึงจะมีสิทธิ์เลือกคำถามข้อต่อไป ถ้าตอบไม่ถูกจะต้องแก้คำตอบจนถูกหรือสละสิทธิ์เลือกข้อใหม่ 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
        - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
        - พันธุวิศวกรรม 

 
- กระดาษคำตอบ  

 
- เฉลยคำถาม 

 
ร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/17 อธิบาย
ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
- กระดาษคำตอบ 
 

 
- แบบเฉลย
แบบฝึกหัด 
 

 
ร้อยละ 50 
ผ่านเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช             เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/17  อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการ
ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/18  ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของพืช GMO ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 3. พันธุวิศวกรรม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue  culture) เป็นเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เพื่อให้ได้จำนวนมากใน
ระยะเวลาอันสั้น โดยเป็นการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเฉพาะส่วนเท่านั้น ไม่ใช้พืชทั้งต้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทำ
ได้โดยนำเอาเนื้อเยื่อของพืชในส่วนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ที่ปลายยอดอ่อน ตาข้าง ดอก ใบ 
เน้ือเยื่อ หรือส่วนประกอบของพืชที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่อยู่ในสภาวะปลอดเชื้อ 
ซึ่งเป็นอาหารที่เนื้อเยื่อนั้นต้องการ พร้อมทั้งสารที่กระตุ้น โดยจัดและควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดเชื้อ มีอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง ที่ต้องเอื้อต่อชิ้นส่วนของพืชจะเจริญเติบโตได้ 



 การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนั้น ๆ ทำให้เซลล์ของพืชแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากมายเป็นกลุ่มเซลล์ที่
เรียกว่า แคลลัส (Callus) เราจึงสามารถบังคับให้เนื้อเยื ่อนี้เจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นอ่อนได้เมื ่อมีสภาวะที่ 
เหมาะสมและแบ่งเนื้อเยื่อเหล่านี้ไปเลี้ยงในอาหารใหม่จนเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่จำนวนมากมายตามต้องการ 
วิธีนี้ใช้กันมากในการกระจายพันธุ์  พืชบางชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว ต้นสัก 
หวาย กล้วย ข้าว เป็นต้น 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้พืชผลิตสารสำคัญบางชนิด เช่น ยารักษา
โรค หรือ เพื่อให้ได้พืชที่มีลักษณะพึงประสงค์ เช่น การใช้สารเคมีหรือรังสีชักนำให้พืชที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้
เกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งอาจทำให้ได้ดอกหรือผลที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตตามหัวข้อ ดังนี้ 
  - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  - วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  - อาหารเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบโปสเตอร์เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
โดยจะต้องมีเน้ือหาครบถ้วนและมีความสวยงาม 
 2. แต่ละกลุ่มนำผลงานที่เสร็จแล้วติดบนผนังห้องเรียน จนครบทุกกลุ่ม 
 3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอโปสเตอร์ของตนเอง 
 4. นักเรียนทุกคนหลับตาและโหวตชิ้นงานที่ถูกใจตนเองมากที่สุด กลุ่มที่ชนะจะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 2. ครูชี้แจงเกี่ยวกับการโต้วาทีในหัวข้อเรื่อง “GMOs ไม่อันตราย” โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 
กลุ่ม โดยการจับฉลาก ซึ่งในฉลากจะมี 2 กลุ่ม คือ “GMOs ไม่อันตราย” และ “GMOs อันตราย” แล้วให้แต่
ละกลุ่มไปศึกษาข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับ เพื่อเตรียมตัวโต้วาทีในคาบถัดไป 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. power point เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 2. อุปกรณ์การทำโปสเตอร์ 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
        - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
        - พันธุวิศวกรรม 

 
- โปสเตอร์  

 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/17 อธ ิบาย
ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
- โปสเตอร ์
 

 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรม
กลุ่ม 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช               เรื่อง GMOs 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/17  อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการ
ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/18  ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของพืช GMO ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 3. พันธุวิศวกรรม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 GMOs (Genetic Modified Organism) 
 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรม โดยการ
ตัดต่อ จีน (Gene) ที่เรียกว่า GMOs เป็นการดัดแปลงสารพันธุกรรมหรือการตัดแต่งจีน โดยการตัดเอาชิ้นส่วน
ของจีนที่ต้องการของพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ไปใส่ในโครโมโซมภายในเซลล์ของพืช เพื่อให้เกิดเซลล์ใหม่ แล้ว
นำเซลล์ใหม่ไปเพาะเลี้ยง จะได้พันธุ์พืชที่มีจีนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น คุณสมบัติในการต้านทานต่อ
สารเคมี คุณสมบัติในการต้านทานแมลง เป็นต้น พืชที่ได้เรียกว่า พืชจำลองพันธุ์ พืชที่นำมาใช้ในการตัดแต่งจนี
ในปัจจุบัน ได้แก่ ฝ้าย มะเขือเทศ มะละกอ ถั่วเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น 



 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนช่วยกันจัดสถานที่ให้เหมาะสมในการโต้วาที 
 2. ครูชี้แจงกติกาการวาที เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนเริ่มการโต้วาที 
 2. ครูสรุปผลการโต้วาที 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์การโต้วาที 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
        - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
        - พันธุวิศวกรรม 

 
- แบบทดสอบ 

 
- เฉลยแบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/17 อธ ิบาย
ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
- แบบทดสอบ 
 

 
- เฉลยแบบทดสอบ 
 

 
ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การดำรงชีวติของพืช  เรื่อง การนำความรู้เรือ่งเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/17  อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการ
ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 ม.1/18  ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและผลของพืช GMO ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 3. พันธุวิศวกรรม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามีบทบาท และสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้น 
เพราะนอกจากการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช แล้วยังสามารถ
นำมาใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น 
 การเกษตร เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้คุณลักษณะของพืชที่ดีตามที่มนุษย์
ต้องการ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีลักษณะทนต่อความแห้งแล้งได้ดีสามารถปลูกในที่ที่ขาดน้ ำซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความสามารถในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถ
นำมาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น สีและขนาด รวมถึงรูปร่างผลผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่



ต้องการได้อีกด้วย เช่น การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้มีสีแดงสดและมีปริมาณเนื้อมะเขือเทศสูง เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังทำให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตให้อยู่ได้นานเนื่องจากการสุกงอมช้า สามารถส่งไปขายได้ไกลโดย
ไม่เน่าเสีย เช่น มะเขือเทศที่ยืดอายุการสุกงอม เป็นต้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรได้เนื่องจาก
สามารถยืดระยะเวลาไม่ให้เกิดความเสียหายในการขนส่งระยะทางไกลได้ 
 อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพถูกนำมาใช้ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื ่องดื ่ม ประเภท
แอลกอฮอล์ โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์ในการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 
เรียกกระบวนการนี้ว่าการหมักดอง เช่น ไวน์ เบียร์เกิดจากการหมักแป้งและน้ำตาลด้วยยีสต์ เป็นต้น 
 การผลิตอาหาร ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสูงมากในการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร
ให้มีคุณภาพสูงขึ ้น การนำผลิตภัณฑ์จากพืชจำลองพันธุ์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารจะช่วยให้ได้
คุณภาพของอาหารตามที่มนุษย์ต้องการ เนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณสารประกอบที่ต้องการได้เช่น การผลิต
อาหารเพื่อเพิ่มวิตามินหรือเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน เป็นต้น 
 การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ คือ การผลิตยาปฏิชีวนะซึ่งเป็น
สารออกฤทธิ์ขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพยังช่วยให้
สามารถผลิตวัคซีนใช้สำหรับป้องกันโรคได้อีกด้วย ตัวอย่างผลผลิตของเทคโนโลยีชีวภาพที่รู ้จักกันดีได้แก่ 
อินซูลิน ซึ่งเป็นสารควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น 
 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. นักเรียนตอบคำถามว่า “เทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์อย่างไรบ้าง” (แนวคำตอบ ตามความคิด
ของนักเรียน) 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม โดยการจับกลุ่มตามความสมัครใจ 
 2. ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากหัวข้อ ดังนี้ เกษตร อุตสาหกรรม การผลิตอาหาร การแพทย์ 
 3. แต่ละกลุ่มคิดการนำเสนอหัวข้อของตนเองให้น่าสนใจและให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย 
 4. แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านเว็บไซต์ kahoot เป็นกลุ่ม 
 2. กลุ่มที่ชนะได้รับรางวัลจากครู 
 
 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ 
        - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
        - พันธุวิศวกรรม 

 
- การนำเสนอ 

 
- แบบประเมินการ
นำเสนอ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 1.2 ม.1/17 อธ ิบาย
ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
- การนำเสนอ 
 

 
- แบบประเมินการ
นำเสนอ 
 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ธาตุและสมบัติของธาต ุ     เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 3 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/1  สำรวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ   
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/2   สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุ
กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/3  ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะกึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของธาตุได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายสัญลักษณ์ของธาตุได ้
 4. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องธาตุไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของธาตุ 
 2. สมบัติของธาตุ 
 3. สัญลักษณ์ของธาตุ 
 4. ประโยชน์ของธาตุ 
 
สาระการเรยีนรู ้
 - ความรู้ 
 ธาตุ (element)หมายถึง สารบริส ุทธิ ์ท ี ่ไม ่สามารถแยกสลายเป็นสารอื ่นได้โดยวิธ ีทางเคมี 
ประกอบด้วยอะตอม (atom) ชนิดเดียวกัน ธาตุในปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 118 ธาตุ เป็นธาตุที่พบตามธรรมชาติ 
91 ธาตุ นอกนั้นเป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้น ธาตุที่พบในธรรมชาติส่วนใหญ่พบในปริมาณที่
แตกต่างกันดังนี้ 



 
 
 ธาตุที่มีมากที่สุดในธรรมชาติ ได้แก่ ออกซิเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสารส่วนใหญ่ เช่น น้ำ (H2O) 
ประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับออกซิเจน 
ทรายหรือซิลิกา (SiO2) ประกอบด้วยซิลิคอนและออกซิเจน 
 ในร่างกายมนุษย์มีธาตุหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นไป
ตามปกติ ถ้าขาดธาตุบางชนิดอาจทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกาย เช่น ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคโลหิตจาง 
ขาดธาตุฟอสฟอรัสและแคลเซียมทำให้กระดูกและฟันไม่แข็งแรง  
 ปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบในร่างกายมนุษย์แตกตา่งกันดังนี้ 

 
สมบัติของธาตุ 

 สมบัติของธาตุเป็นลักษณะเฉพาะตัวของธาตุ เช่น สถานะ การนำไฟฟ้า คว ามหนาแน่น จุด
หลอมเหลว สี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งใช้ระบุชนิดของธาตุนั้นๆ ได้ เช่น ธาตุไอโอดีนมีลักษณะเป็นของแข็ง 
มันวาว แข็งและเปราะไม่นำไฟฟ้า มีจุดหลอมเหลว 113.5 องศาเซลเซียส จุดเดือด 184.35 องศาเซลเซียส  
 เมื่อใช้สมบัติด้านความวาว ความเหนียว การนำไฟฟ้า จุดหลอมเหลว และจุดเดือดเป็นเกณฑ์ สามารถ
จัดจำแนกธาตุได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
 1.โลหะ (metal)เป็นธาตุที่เกิดจากอะตอมชนิดเดียวกันรวมกันเป็นโครงผลึก ส่วนใหญ่มีสถานะเป็น
ของแข็ง ผิวมันวาว เหนียวดึงเป็นเส้นหรือทุบเป็นแผ่นบางๆ ได้ นำไฟฟ้า นำความร้อน ส่วนใหญ่มีจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวสูง ยกเว้นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลวคือ ปรอท (Hg) ซีเซียม (Cs) และแฟรนเซียม (Fr) 
ตัวอย่างธาตุโลหะ เช่น เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb)เมื่อใช้ความหนาแน่นเป็นเกณฑ์ 
สามารถจำแนกโลหะได้เป็น 
      1.1 โลหะหนัก เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูง คือ มีความหนาแน่นตั้งแต่ 4.5 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร เช่น เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ตะกั ่ว (Pb) นิยมนำทองแดงมาใช้ทำสายไฟฟ้า ใช้เหล็กใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น รถยนต์ 
     1.2 โลหะเบา เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นน้อย เช่น อะลูมิเนียม (Al) แมกนีเซียม (Mg) จึงมี 



การนำอะลูมิเนียมมาทำสายไฟแรงสูง เพื่อลดมวลแทนทองแดงที่มีมวลมากกว่า ถึงแม้ว่าอะลูมิเนียมจะนำ
ไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าทองแดงก็ตาม 
 2. อโลหะ  (non-metal) ประกอบด้วยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสถานะทั้งของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส อโลหะที่มีสถานะเป็นของแข็งจะเปราะ ผิวไม่เป็นมันวาว ส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ 
ยกเว้นธาตุคาร์บอน มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงตัวอย่างธาตุอโลหะ เช่น คาร์บอน (C) กำมะถัน (S) 
ออกซิเจน (O) และไฮโดรเจน (H)   
 3. กึ่งโลหะ (Metalloid) เป็นธาตุที่มีสมบัติทั้งโลหะและอโลหะ เช่น ธาตุซิลิคอน (Si) เป็นของแข็งสี
เงิน มันวาวเหมือนโลหะ แต่เปราะเหมือนอโลหะ และนำไฟฟ้าได้เล็กน้อย ธาตุโบรอน (B) เป็นของแข็งสีดำ
และเปราะเหมือนอโลหะ แต่จุดหลอมเหลวสูงเหมือนโลหะ ดังนั้น ธาตุกึ่งโลหะจะนำไฟฟ้าได้ดีเมื่อมีอุณหภูมิ
สูงข้ึน เน่ืองจากมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำตัวอย่างธาตุกึ่งโลหะ เช่น โบรอน (B) ซิลิคอน (Si) เจอร์มาเนียม (Ge) 
พลวง (Sb) เทลลูเรียม (Te) อาร์เซนิก (As) 

ตารางเปรียบเทียบสมบตัิบางประการของโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 

สมบัติ 
ชนิดของธาตุ 

โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 

สถานะ 
ณ อุณหภูมิปกต ิ

เป็นของแข็งยกเว้น
ปรอท(Hg) มีสถานะเป็น
ของเหลว 

มีทั้งของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส 

ของแข็ง 
 

การนำไฟฟา้  นำไฟฟา้ เช่น เงิน (Ag) 
นำไฟฟา้ดีที่สดุ 

ไม่นำไฟฟา้ ยกเว้น
แกรไฟต ์(คาร์บอน) นำ
ไฟฟ้าได้ด ี

บางชนิดนำไฟฟ้า เช่น 
โบรอน(B) บางชนิดไม่นำ
ไฟฟ้า 

นำความร้อน นำความร้อนได้ด ี ไม่นำหรือนำความร้อน
ได้น้อย 

บางชนิดนำความร้อน บาง
ชนิดไม่นำความร้อน 

จุดหลอมเหลว  
จุดเดือด 

สูง ยกเว้นปรอท (Hg) ต่ำ ยกเว้นคาร์บอนที่เป็น
โครงผลึกรา่งตาข่าย 

บางชนิดสูง บางชนิด
ค่อนข้างสูง 

ความเหนียว เหนียว ทุบเป็นแผ่นได้ เปราะ เปราะ 
ลักษณะผิว เป็นมันวาว ด้าน บางชนิดมันวาว,บางชนิด

ด้าน 
การเกิดเสียงเมื่อ

เคาะ 
ดังกังวาน ไม่กังวาน ไม่กังวาน 

ความหนาแน่น บางชนิดมีความ
หนาแน่นมาก,บางชนิด
มีความหนาแน่นน้อย 

ความหนาแน่นน้อย บางชนิดมีความหนาแนน่
มาก,บางชนิดมีความ
หนาแน่นค่อนข้างมาก 

 
สัญลักษณ์ของธาตุ 

สัญลักษณ์ของธาตุเป็นอักษรย่อที่ใช้แทนชื่อธาตุและใช้แทน 1 อะตอมของธาต ุสัญลักษณ์ของธาตนุำมาจาก
อักษรตวัแรก หรือตวัแรกและตัวถัดไปในภาษาองักฤษหรือภาษาละติน 
 การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุนิยมเขียนแทนด้วยตวัพิพมใ์หญ่ ถ้าตวัแรกซ้ำกันให้เขียนตามด้วยตัวถดัไป
ที่เหมาะสม แต่เขียนเป็นตัวพพิม์เล็ก 
 การอา่นชื่อธาตุให้อา่นเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าสัญลักษณ์ธาตุเป็นภาษาละติน 
 



ตาราง ตวัอย่างชื่อธาตแุละสัญลักษณ์ของธาตุ 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาละติน สัญลักษณ ์

คาร์บอน Carbon - C 
แคลเซียม Calcium - Ca 
คลอรีน Chlorine - Cl 
ทองแดง Copper Cuprum Cu 
โซเดียม Sodium Natrium Na 
ซิลิคอน Silicon - Si 
ไอโอดีน Iodine - I 
เหล็ก Iron Ferrum Fe 
เงิน Silver Argentum Ag 

ออกซิเจน Oxygen - O 
ไนโตรเจน Nitrogen - N 
ไฮโดรเจน Hydrogen - H 
ฮีเลียม Helium - He 
ตะกั่ว Lead Plumbum Pb 
สังกะสี Zinc - Zn 
ปรอท Mercury Hydragyrum Hg 

อะลูมิเนียม Aluminum - Al 
อาร์กอน Argon - Ar 

 
 
 ประโยชน์ของธาตุ 

ประโยชน์ของธาตุแต่ละชนิดมีมากมายแตกต่างกัน มนุษย์นำธาตุแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ธาตุ สัญลักษณ ์ ประโยชน์ 

อะลูมิเนียม Al ใช้ทำแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อใช้ห่ออาหารเมื่อนำไปเผาหรือให้ความร้อน ใช้
ทำส่วนประกอบของแครื่องบินและสายไฟฟ้าแรงสูง 

สังกะสี Zn ใช้ทำถ่นไฟฉาย และเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีน 
เหล็ก Fe  เป็นธาตุที่มีมากเป็นที 4 ในโลก ใช้ทำเป็นโครงสร้างในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ 
เงิน Ag เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีที่สุด ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดอินทรีย์ 

และโซดาไฟ ใช้ทำเครื่องประดับ 
ทองแดง Cu ใช้ทำสายไฟ เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ลองมาจากเงิน 
เ ย อ ร ์ เ ม
เนียม 

Ge เป ็ นธาต ุก ึ ่ ง ต ั วนำท ี ่ หายากมาก  ใช ้ เป ็ นส ่ วนประกอบของ เคร ื ่ อ ง
ทรานซิสเตอร์ และใช้ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

ทังสเตน W ปัจจุบันใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ใช้ผสมกับเหล็กใช้ทำ Tungsten carbide ซึ่งจัด
ว่าเป็นสารที่แข็งมาก ใช้ประกอบเครื่องมือตัดโลหะด้วยความเร็วสูง 

ทองคำ Au เป็นธาตุที่หายากมาก มีในโลกประมาณ 1% ของเงิน ความบริสุทธิ์ของทองคำ
ใช้วัดเป็นกะรัต ทองคำที่บริสุทธิ์จริงคือ ทองคำ 24 กะรัต ใช้ทำเครื่องประดับ 

ไฮโดรเจน H เป็นธาตุอโลหะที่มีไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และสามารถติดไฟได้ ไฮโดรเจนจะมีน้ำหนัก
เบากว่าอากาศมาก จึงนิยมนำมาใส่ในลูกโป่ง และเป็นสารเชื้อเพลิง 

ไนโตรเจน N ไนโตรเจนเป็นธาตุที่ไม่มีสีและกลิ่น เรานิยมใช้ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของ
ปุ๋ยเพราะว่าไนโตรเจนช่วยกระตุ้นและทำให้พืชเจริญงอกงามดี 

คาร์บอน C เป็นอโลหะที่เป็นองค์ประกอบของถ่าน ใส้ดินสอ เพชร และปิโตรเลียม ซึ่งนิยม
นำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานแสงสว่างและความร้อน 

ออกซิเจน O มีคุณสมบัติไม่ม ีส ี ไม่ม ีกลิ ่นและไม่ติดไฟ แต่ออกซิเจนช่วยทำให้ไฟติด 
ออกซิเจนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เมื่อเราหายใจเข้าไปจะ
เคลื่อนตัวไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเกาะไปกับเลือดช่วยในการ เผา
ผลาญอาหาร 

คลอรีน Cl เป็นธาตุที่มีสีเหลือง และเป็นก๊าซพิษ นิยมนำมาทำเป็นส่วนผสมของ น้ำยา
ฟอกขาว และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ล้างสระว่ายน้ำ 

ฟลูออรีน F เป็นธาตุที่มีกลิ่นฉุน นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาสีฟันเพราะฟลูออไรด์
ป้องกันไม่ให้ฟันผุ 

โบรอน B สารโบรอนที่รู้จักกันอย่างมาก ได้แก่ สารบอแร็ก ที่นิยมนำมาเป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ และสารป้องกันจุลินทรีย์ 

ซิลิคอน Si เป็นสารกึ่งตัวนำ ใช้ทำวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
- สมรรถนะสำคัญ 
 1. ความสามารถในการสือ่สาร 
 2. ความสามารถในการคดิ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 



กิจกรรมการเรียนรู ้
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ใช้คำถาม กระตุ้นดังนี้ 
  – สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของนักเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 
 2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่องธาตุและสมบัติของธาตุ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาธาตุและสมบัติของธาตุในหนังสือเรียน ประกอบ Power point โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายว่าธาตุ (element) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้โดยวิธีทางเคมี 
ประกอบด้วยอะตอม (atom) ชนิดเดียวกัน ธาตุในปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 118 ธาตุ เป็นธาตุที่พบตามธรรมชาติ 
91 ธาตุ นอกนั้นเป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นธาตุที่มีมากที่สุดในธรรมชาติ ได้แก่ ออกซิเจน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของสารส่วนใหญ่ เช่น น้ำ (H2O) ประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับออกซิเจน ทรายหรือซิลิกา (SiO2) ประกอบด้วยซิลิคอนและออกซิเจน ใน
ร่างกายมนุษย์มีธาตุหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ ถ้า
ขาดธาตุบางชนิดอาจทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกาย เช่น ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคโลหิตจาง ขาดธาตุ
ฟอสฟอรัสและแคลเซียมทำให้กระดูกและฟันไม่แข็งแรง 
 2. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง สมบัติของธาตุ ในหนังสือเรียนประกอบ Power 
point และตัวอย่างธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนดู เช่น แผ่นทองแดง ลวดอะลูมิเนียม ตะปู
เหล็ก เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสมบัติของธาตุ ซึ่งสมบัติของธาตุที่ต้องทำการศึกษาได้แก่ สถานะ การนำไฟฟ้า 
ความหนาแน่น จุดหลอมเลว สี การเกิดปฏิกิริยาเคมี และนอกจากสมบัติที่กล่าวมาแล้ว ยังสามารถจัดจำแนก
ธาตุได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ แล้วนักเรียนทำการศึกษาตารางแสดงสมบัติบางประการ
ของโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ในหนังสือเรียนประกอบ Power point และร่วมกันอภิปรายถึงสมบัติบาง
ประการของธาตุ 
 3. ต่อด้วยครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง สัญลักษณ์ของธาตุ ในหนังสือเรียนประกอบ Power 
point ว่าสัญลักษณ์ของธาตุ หมายถึง อักษรย่อที่ใช้แทนชื่อธาตุ ประกอบไปด้วย ชื่อธาตุ เลขมวล และเลข
อะตอม 
 4. นักเรียนสรุปความรู้เรื่องธาตุและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้
ความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาไปและสืบค้นเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน  
 5. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมทดลองสมบัติบางประการของธาตุดังนี้ 
  – ต่อเครื่องตรวจการนำไฟฟ้าเข้ากับกระบะถ่านไฟฉาย แล้วนำ แท่งวัสดุของธาตุโลหะ และ
ธาตุอโลหะมาต่อในวงจรไฟฟ้า สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าเมื่อนำแท่งวัสดุของธาตุแต่ละ ชนิดมา
ต่อ แล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้น 
  – ต่อแท่งวัสดุของธาตุโลหะ และอโลหะเข้ากับจุกยางของเครื่องตรวจการนำ ความร้อน นำ
ดินน้ำมันวางบนปลายแท่งวัสดุแต่ละแท่งที่ยื่นออกมานอกภาชนะ 
  – ใส่น้ำจำนวน 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในเครื่องตรวจการนำความร้อน นำไปให้ความ
ร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินน้ำมันแล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้น 
  – นำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายร่วมกันแล้วนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม 
หมายเหตุ – ก่อนทดสอบการนำไฟฟ้าของธาตุด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้า ควรใช้กระดาษทรายขัด

ธาตุ ให้สะอาดก่อน 



– การต่อแท่งวัสดุของธาตุเข้ากับจุกยางของเครื่องตรวจการนำความร้อนควรดึงให้
ปลายแท่ง วัสดุข้างที ่อยู ่ในภาชนะยื ่นพ้นจุกยางเท่า ๆ กัน ประมาณ 1.5- 2 
เซนติเมตร เพื่อให้ความร้อนถ่ายโอนผ่าน แท่งวัสดุของธาตุได้ดีขึ้น 

- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องธาตุและสมบัติของธาตุ โดยใช้แนวคำถาม
ต่อไปนี้ 
  - ความหมายของธาตุ คืออะไร (เป็นสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้โดยวิธี
ทางเคมี ประกอบด้วยอะตอม (atom) ชนิดเดียวกัน ธาตุในปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 118 ธาตุ เป็นธาตุที่พบตาม
ธรรมชาติ 91 ธาตุ นอกนั้นเป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ข้ึน) 
  - สมบัติของธาตุคืออะไร (เป็นลักษณะเฉพาะตัวของธาตุ เช่น สถานะ การนำไฟฟ้า ความ
หนาแน่น จุดหลอมเหลว สี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งใช้ระบุชนิดของธาตุนั้นๆ ได้ เช่น ธาตุไอโอดีนมีลักษณะ
เป็นของแข็ง มันวาว แข็งและเปราะ ไม่นำไฟฟ้า มีจุดหลอมเหลว 113.5 องศาเซลเซียส จุดเดือด 184.35 
องศาเซลเซียส ) 
  - จงอธิบายความรู้เรื่องสัญลักษณ์ของธาตุ (สัญลักษณ์ของธาตุ หมายถึง เป็นอักษรย่อที่ใช้
แทนชื่อธาตุการเขียนสัญลักษณ์ธาตุนั้น เป็นการเขียนอักษรย่อที่ใช้แทนชื่อธาตุ และใช้แทน 1 อะตอมของธาตุ
นิยมเขียนด้วยตัวพิพม์ใหญ่ ถ้าตัวแรกซ้ำกันให้เขียนด้วยตัวถัดไปตามความเหมาะสม แต่เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก 
ซึ ่งนอกจากชื่อธาตุแล้วสัญญาลักษณ์ธาตุยังประกอบไปด้วย เลขอะตอม คือ เลขแสดงจำนวนโปรตอนที่
นิวเคลียส เขียนไว้ที่มุมล่างด้านซ้ายของสัญลักษณ์ และ เลขมวล คือ เลขแสดงผลบวกของจำนวนโปรตอนและ
นิวตรอนที่นิวเคลียส เขียนไว้ที่มุมบนซ้าย) 
  - จงยกตัวอย่างประโยชน์ของธาตุมาอย่างน้อย 3 ชนิด (อะลูมิเนียม (Al) ใช้ทำแผ่นอลูมิเนียม
ฟอยล์ เพื่อใช้ห่ออาหารเมื่อนำไปเผาหรือให้ความร้อน สังกะสี (Zn)ใช้ทำถ่านไฟฉาย และเป็นส่วนประกอบ
ของเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนและเหล็ก(Fe)เป็นธาตุที่มีมากเป็นที 4 ในโลก ใช้ทำเป็นโครงสร้างในการก่อสรา้ง
สิ่งต่างๆ เป็นต้น) 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. Power point เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาต ุ

 2. รูปภาพธาตุที่ใชใ้นชีวติประจำวัน ประกอบ Power point 
 3. ชุดการทดลองสมบัตบิางประการของธาตุ 
 4. ใบกิจกรรม การทดลองสมบัติบางประการของธาตุ 

 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 



การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        - ความหมายของธาตุ 
        - สมบัติของธาต ุ
        - สัญลกัษณ์ของธาต ุ
        - ประโยชน์ของธาตุ 
 

 
- ใบงาน 
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตุและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาต ุ
- ใบงาน 
 -การตอบคำถาม 

 
-ความสมบูรณ์
ของเนื้อหาและ
ใบงานต้องผ่าน  
7o% 
- ก า ร ต อ บ
คำถามต้องผ่าน  
7o% 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/1  สำรวจและ
อธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ   
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/2  สืบค้นข้อมูล
และเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุ
กึ ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/3 ตระหนักถึง
คุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะกึ ่งโลหะ ธาตุ
ก ัมมันตร ังส ี โดยเสนอแนวทางการใช ้ธาตุอย ่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า 

 
- ใบงาน 
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตุและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาต ุ
-ใบงาน 
 -การตอบคำถาม 

 
-ความสมบูรณ์
ของเนื้อหาและ
ใบงานต้องผ่าน  
7o% 
- ก า ร ต อ บ
คำถามต้องผ่าน  
7o% 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
       -ใฝ่เรียนรู้ 
      -มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- ใบงาน 
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตุและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาต ุ
-ใบงาน 
 -การตอบคำถาม 

 
ส่งตรงเวลาได้
คะแนนเต็ม ส่ง
ช้าหักคะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ธาตุและสมบัติของธาต ุ      เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี  
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/1   สำรวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ   
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/2   สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุ
กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/3  ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะกึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของธาตุกัมมนัตรังสีได้ 
๒. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีได้ 

 3. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องธาตุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
สาระสำคัญ 

๑. ความหมายของธาตุกัมมนัตรังสี 
๒. สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี 
๓. ประโยชน์ของธาตุธาตุกมัมันตรังสี 

 
สาระการเรยีนรู ้
 - ความรู้ 
 ธาตุกัมมันตรังสี  (radioactive element)หมายถึง ธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีออกมาตลอดเวลา 
รังสีที่แผ่ออกมาได้แก่รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา  

ชนิดของรังสี สัญลักษณ์ สมบัติ 
รังสีแอลฟา 
หรืออนุภาค

แอลฟา 

 หรือ  เป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม มีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละ 2 
อนุภาค มีประจุไฟฟ้า +2 มีเลขมวล 4 มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำเพียง
แค่กระดาษ อากาศที่หนาประมาณ 2-3 cm น้ำที่หนาขนาดมิลลิเมตร 
หรือโลหะบางๆ ก็สามารถกั้นอนุภาคแอลฟาได้ 

 



 

ชนิดของรังสี สัญลักษณ์ สมบัติ 
รังสีบีตา 

หรืออนุภาค
บีตา 

 หรือ  มีสมบัติเหมือนอิเล็กตรอน มีประจุไฟฟ้า -1 มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอน 
(น้อยมาก) มีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟาประมาณ 100 เท่า 
สามารถผ่านแผ่นโลหะบางๆ ได้ และมีความเร็วใกล้เคียงกับความเร็ว
แสง 

รังสีแกมมา 
 

เป็นคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก ไม่มีประจุ ไม่มีมวล 
เป็นรังสีที่มีพลังงานสูง มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสงและมีอำนาจ
ทะลุทะลวงสูง สามารถผ่านแผ่นตะกั่วหนา 8 mm หรือแผ่นคอนกรีต
หนาๆ ได้ 

 การที่ธาตุแผ่รังสีออกมาได้เนื่องจากนิวเคลียสของอะตอมของธาตุกัมมันตรังสีนั้นอยู่ในสถานะที่ไม่
เสถียร จึงให้รังสีออกมาเพื่อให้เกิดการเสถียรภาพ และในการให้รังสีออกมานั้น บางครั้งจะทำให้นิวเคลียส
เปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ได้ เช่น ธาตุเรเดียม (226

88Ra)เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่ 
แผ่รังสีแอลฟาแล้วเปลี่ยนแปลงกลายเป็นธาตุเรดอน (222

86Rn)ที่เสถียรกว่าเดิม ดังนี้ 
           226

88Ra                           222
86Rn     +   42He 

เรเดียม – 226                  เรเดียม -222       อนุภาคแอลฟาหรือรังสีแอลฟา 
สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี 

สมบัติของธาตุกัมมันตรังสีจะแผ่รังสีออกมา ซึ่งไดแ้ก่ รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาสมบัติ 
ของรังสีทั้งสามมีดังนี ้
 1. ความสามารถในการทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา เป็นรังสีที ่มี
สมบัติทำให้สารหรือตัวกลางที่มันเคลื่อนที่ผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้  สมมติรังสีบีตาซึ่งเป็นอนุภาคมีประจุลบ
เคลื่อนที่เข้าไปในสารชนิดหนึ่ง มันมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าไปชนอะตอมของสาร เน่ืองจากรังสีบีตามีพลังงาน
สูงมาก จึงสามารถชนอิเล็กตรอนของอะตอมของสารให้หลุดออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระ ขณะเดียวกันอะตอม
ตัวที่ถูกชนซ่ึงเสียอิเล็กตรอนไปก็จะแสดงภาวะประจุบวก เรียกว่า ไอออนบวก ทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่รังสี
ทำให้สารหรือตัวกลางแตกตัวเป็นไอออนจึงสรุปได้ว่า รังสีแอลฟาทำให้ตัวกลางที่มันเคลื่อนที่ผ่านแตกตัวเป็น
ไอออนได้มากที่สุด รองลงมาคือรังสีบีตาและแกมมาตามลำดับ 
     2. อำนาจทะลุผ่านเมื่อทดลองให้รังสีทั้งสามชนิดเคลื่อนที่ผ่านไปในตัวกลางต่างๆ เช่น กระดาษ 
อะลูมิเนียม ตะกั่ว เป็นต้น จะเห็นว่ารังสีแอลฟาไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านแผ่นกระดาษ ส่วนรังสีบีตาสามารถ
เคลื่อนที่ผ่านแผ่นกระดาษได้ แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านแผ่นอะลูมิเนียม สำหรับรังสีแกมมาสามารถทะลุผ่าน
แผ่นกระดาษและแผ่นอะลูมิเนียมได้ แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านแผ่นตะกั่ว แสดงว่ารังสีแกมมามีอำนาจทะลุ
ผ่านสูงที่สุด รองลงมาคือรังสีบีตาและแอลฟาตามลำดับ 

3. การเบนในสนามแม่เหล็ก  ธาตุกัมมันตรังสีอยู่ในแผ่นตะกั่ว ซึ ่งมีรูปเปิดให้รังสีที ่เกิดจากธาตุ
ยูเรเนียมเคลื่อนที่ออกมาได้ บริเวณด้านนอกของแผ่นตะกั่วตรงปากรูของแผ่นตะกั่วมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 
สมมติว่ามีรังสีสามชนิดถูกปล่อยออกมาจากธาตุยูเรเนียม และเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก จะพบว่า
รังสีแอลฟา เคลื่อนที่โค้งลงมาเล็กน้อยรังสีบีตา เคลื่อนที่โค้งข้ึนไปเล็กน้อยรังสีแกมมา เคลื่อนที่ตรงออกไปโดย
ไม่มีการเบ่ียงเบนและจากลักษณะการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กของรังสีทั้งสามชนิด จึงสรุปได้ว่ารังสีแอลฟา 
เป็นอนุภาคขนาดเล็ก มีประจุบวกรังสีบีตา เป็นอนุภาคขนาดเล็ก มีประจุลบ และมีมวลน้อยกว่าแอลฟารังสี
แกมมา เป็นคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีประจุ 

 
 



ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี 
 1. ด้านธรณีวิทยา มีการใช้ C-14 คำนวณหาอายุของวัตถุโบราณ หรืออายุของซากดึกดำบรรพ ซึ่งหา
ได้ดังนี้ ในบรรยากาศมี C-14ซึ่งเกิดจากไนโตรเจน รวมตัวกับนิวตรอนจากรังสีคอสมิกจนเกิดปฏิกิริยา แล้ว C-
14 ที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน แล้วผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช และสัตว์กินพืช คน
กินสัตว์และพืช ในขณะที่พืชหรือสัตว์ยังมีชีวิตอยู่ C-14 จะถูกรับเข้าไปและขับออกตลอดเวลา เมื่อสิ่งมีชีวิต
ตายลง การรับ C-14 ก็จะสิ้นสุดลงและมีการสลายตัวทำให้ปริมาณลดลงเรื่อยๆ ตามครึ่งชีวิตของ  C-14 ซึ่ง
เท่ากับ 5730 ปี   ดังนั้น ถ้าทราบอัตราการสลายตัวของ C-14 ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และทราบอัตราการ
สลายตัวในขณะที่ต้องการคำนวณอายุวัตถุนั้น ก็สามารถทำนายอายุได้ เช่น ซากสัตว์โบราณชนิดหนึ่งมีอัตรา
การสลายตัวของ C-14 ลดลงไปครึ่งหน่ึงจากของเดิมขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เน่ืองจาก C-14 มีครึ่งขีวิต 5730 ปี จึง
อาจสรุปได้ว่าซากสัตว์โบราณชนิดนั้นมีอายุประมาณ 5730 ปี 
 2. ด้านการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด กระทำได้โดยการฉายรังสี
แกมมาที่ได้จาก โคบอลต์-60เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาด
ได้ แล้วยังใช้โซเดียม-24 ที่อยู่ในรูปของ NaCl ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด เพื่อตรวจการไหลเวียนของโลหิต โดย 
โซเดียม-24 จะสลายให้รังสีบีตาซึ่งสามารถตรวจวัดได้ และสามารถบอกได้ว่ามีการตีบตันของเส้นเลือดหรือไม่ 
 3. ด้านเกษตรกรรม มีการใช้ธาตุกัมมันตรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแร่ธาตุในพืช โดยเริ่มต้น
จากการดูดซึมที่รากจนกระทั่งถึงการคายออกที่ใบ หรือใช้ศึกษาความต้องการแร่ธาตุของพืช 
 4. ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นโลหะ จะใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีในการ
ควบคุมการรีดแผ่นโลหะ เพื่อให้ได้ความหนาสม่ำเสมอตลอดแผ่น โดยใช้รังสีบีตายิงผ่านแนวตั้งฉากกับแผ่ น
โลหะที่รีดแล้ว แล้ววัดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านแผ่นโลหะออกมาด้วยเครื่องวัดรังสี ถ้าความหนาของแผ่นโลหะที่
รีดแล้วผิดไปจากความหนาที่ตั้งไว้ เครื่องวัดรังสีจะส่งสัญญาณไปควบคุมความหนา โดยสั่งให้มอเตอร์กดหรือ
ผ่อนลูกกลิ้ง เพื่อให้ได้ความหนาตามต้องการ 
  5. ด้านพลังงาน มีการใช้พลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูของยู
เรีเนียม-238 (U-238) ต้มน้ำให้กลายเป็นไอ แล้วผ่านไอน้ำไปหมุนกังหัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
 อันตรายจากธาตุกัมมันตรังสี 
 1. ถ้าร่างกายได้รับจะทำให้โมเลกุลภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ถ้า
เป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมก็จะเกิดการผ่าเหล่า โดยเฉพาะเซลล์สืบพันธุ์เมื่อเข้าไป
ในร่างกายจะไปสะสมในกระดูก   
 2. ส่วนผลที่ทำให้เกิดความป่วยไข้จากรังสี เมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้รับรังสี โมเลกุล
ของธาตุต่างๆ ที่ประกอบเป็นเซลล์จะแตกตัว ทำให้เกิดอาการป่วยไข้และเกิดมะเร็งได้ 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. ใฝ่เรียนรู ้
  2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสือ่สาร 
  2. ความสามารถในการคดิ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูทบทวนความรู ้เกี ่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ ่งโลหะ ที ่นักเรียนได้                   
เรียนรู้มาแล้ว โดยครูตั้งประเด็นคำถามดังนี้ 
  – ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติแตกต่างกันในลักษณะใดบ้าง 



  – ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะ ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ที่ตำแหน่งใดของตารางธาตุ 
  – นอกจากธาตุโลหะธาตุอโลหะและธาตุกึ่งโลหะที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว ในตาราง ธาตุ ยัง
มีธาตุใดอีกบ้าง 
 2. ครูนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี พร้อมตั้งคำถามว่า 
  - ธาตุกัมมันตรังสีที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง 
 3. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาธาตุกัมมันตรังสี ในหนังสือเรียน ประกอบ Power point โดยครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายว่าธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีออกมาตลอดเวลา รังสีที่แผ่ออกมาได้แก่รังสี
แอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา เรียกรังสีของธาตุที่แผ่ออกว่า กัมมันตรังสี  ซึ่งกัมมันตรังสีแต่ละชนิดจะมี
สมบัติที่แตกต่างกัน โดยมีสมบัติพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนอำนาจทะลุ
ผ ่านการเบนในสนามแม่เหล็ก จึงทำให้ก ัมมันตรังสีม ีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั ้งในด้านของด้าน
ธรณีวิทยา ด้านการแพทย์ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และด้านพลังงาน เป็นต้น แต่ถ้ากัมมันตรังสีที่
แผ่ออกมาผ่านเข้าไปในเน้ือเย่ือของสิ่งมีชีวิต จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเน้ือเย่ือ ซึ่งนำไปสู่สาเหตุของ
โรงมะเร็งได้ จึงควรมีวิธีป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี 
 2. นักเรียนสรุปความรู้เรื่องธาตุกัมมันตรังสี พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจจากทีไ่ด้
ศึกษาไปและสืบค้นเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องธาตุกัมมันตรังสี โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
  - ธาตุกัมมันตรังสีหมายถึง อะไร (ธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีออกมาตลอดเวลา รังสีที่แผ่
ออกมาได้แก่รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา) 
   - ธาตุกัมมันตรังสี คือธาตุที่มีลักษณะแบบใด (ธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีออกมาตลอดเวลา 
เช่น แอลฟา บีตา หรือแกมมา การที่ธาตุแผ่รังสีออกมาได้เนื่องจากนิวเคลียสของอะตอมของธาตุกัมมันตรังสี
นั้นอยู่ในสถานะที่ไม่เสถียร จึงให้รังสีออกมาเพื่อให้เกิดการเสถียรภาพ) 
   - จงบอกประโยชน์และอันตรายของธาตุกัมมันตรังสี  (ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี เช่น 
การใช้รังสีตรวจวนิิจฉัยโรค, การชะลอการสุกของผลไม้, การถนอมอาหาร, การทำสีสันในอัญมณี และอันตราย
ของธาตุกัมมันตรังสี เช่นการรับรังสีที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปจะทำให้เซลล์ตายได้ 
 
สื่อการเรียนรู ้

๑. Power point เรื่อง ธาตกุัมมันตรังส ี
๒. ภาพสัญลักษณ์ของธาต ุประกอบPower point 
๓. ภาพตารางธาตุ ประกอบPower point 
๔. ข่าวเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี 

 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 



การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
      - ความหมายของธาตุกัมมันตรังส ี
      - สมบัติของธาตกุัมมันตรังส ี
      - ประโยชน์ของธาตธุาตกุัมมันตรังส ี

 
- ใบงาน  
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตกุัมมันตรังส ี
- ใบงาน 
 

 
- ความสมบูรณ์
ของเนื้อหาต้อง
ผ่าน 7o% 
- ความถูกต้อง
ข อ ง ก า ร ต อ บ
คำถามในใบงาน
ต้องผ่าน 7o% 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/1  สำรวจและ
อธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ   
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/2  สืบค้นข้อมูล
และเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุ
กึ ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
     มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/3 ตระหนักถึง
คุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะกึ ่งโลหะ ธาตุ
ก ัมมันตร ังส ี โดยเสนอแนวทางการใช ้ธาตุอย ่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า 

 
- ใบงาน 
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตุและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาต ุ
-ใบงาน 
 -การตอบคำถาม 

 
-ความสมบูรณ์
ของเนื้อหาและ
ใบงานต้องผ่าน  
7o% 
- ก า ร ต อ บ
คำถามต้องผ่าน  
7o% 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
     - ใฝ่เรียนรู้ 
     - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- ใบงาน 
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตกุัมมันตรังส ี
- ใบงาน 

 
ส่งตรงเวลาได้
คะแนนเต็ม ส่ง
ช้าหักคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
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ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 การจำแนกสาร          เรื่อง สารประกอบ 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/1  สำรวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ   
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/4  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/7  อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุ และสารประกอบ 
โดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสารประกอบได้ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติของสารประกอบได้ 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องสารประกอบไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

สาระสำคัญ 
1. ความหมายของสารประกอบ 
2. สมบัติของสารประกอบ 
3. ประโยชน์ของสารประกอบ 

 
สาระการเรยีนรู ้
 - ความรู้ 
 สารประกอบ (compound) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน สร้าง
พันธะทางเคมีต่อกันในอัตราส่วนที่คงที่ เกิดเป็นโมเลกุล เขียนแทนด้วยสูตรเคมี เช่น น้ำ (H2O)ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2)เกลือแกง (NaCl)แก๊สคาร ์บอนไดออกไซด์ (Co2)น ้ำส ้มสายชู (CH3COOH)จะพบว่า
สารประกอบมีสูตรเดียว ถ้าสูตรเคมีเปลี่ยนไปจะไม่ใช่สารเดิม เช่น ธาตุคาร์บอน (C)ทำปฏิกิริยากับแก๊ส
ออกซิเจน (O2)เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)หรือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)ซึ่งมีสมบัติแตกต่างกัน 



 - การเกิดสารประกอบ  เกิดจากการสร้างพันธะเคมีของอะตอมต่างชนิดกัน เกิดเป็นโมเลกุลของ
สารประกอบ เช่น เมื่อนำชิ้นทองแดงเผาในอากาศ ซึ่งมีแก๊สออกซิเจนช่วยในการทำปฏิกิริยา ทำให้ทองแดง
เกิดปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน ได้สารใหม่เป็นสารประกอบคอปเปอร์ (II)ออกไซด์ (CuO)มีลักษณะเป็นของแข็ง 
สีดำ เปราะ มีการเกิดปฏิกิริยาดังนี้ 
   คอปเปอร์+    ออกซิเจน                                คอปเปอร์ (II)ออกไซด ์
                    2Cu  (s)                  O2    (g)                           2CuO  (s) 
 - อัตราส่วนของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ 
 สารประกอบชนิดหนึ่งเกิดจากธาตุต่างชนิดกันมารวมกันทางเคมี หรือสร้างพันธะเคมีร่วมกันใน
อัตราส่วนของมวลที่คงที่  

ตาราง แสดงธาตุที่ทำปฏิกิริยา สารประกอบที่เกิดขึ้น และอัตราส่วนโดยมวล 
สัญลักษณ์และสมบัติ
ของธาตุที่ทำปฏิกิริยา 

สูตรเคมีและสมบัติของ
สารประกอบ 

อัตราส่วนโดยมวล อัตราส่วนอะตอม 

1. ไฮโดรเจน (H) 
- เป็นแก๊สใส ไม่มีสี    
   ติดไฟได ้
 
 
2. ออกซิเจน (O) 
- เป็นแก๊สใส ไม่มีสี 
  ช่วยให้ติดไฟได ้

1. น้ำ (H2O) 
- เป็นของเหลวใส 
  ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน เป็น 
  ตวัทำละลายที่ด ีใช ้
  ดื่มได ้
2. ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) 
- เป็นของเหลวใส  
  ไม่มีสี มีกล่ินเฉพาะตัว  
  ดื่มไม่ได้ ใช้ฆ่าเชื้อโรค  

1. H2O 
- H : O = 1 : 8 
 
 
 
2. H2O2  
    - H : O = 1 : 16 

อัตราสว่นของจำนวน
อะตอม H : O 
 
 
 
อัตราสว่นของจำนวน 
อะตอม H : O = 1 : 1 

1. คาร์บอน (C) 
- เป็นของแข็งสีดำ 
  เปราะ ติดไฟได ้
 
 
 
2. ออกซิเจน (O) 
- เป็นแก๊สใส ไม่มีสี 
  ช่วยให้ติดไฟ 

2. คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 
- เป็นแก๊สใส ไม่มีสี 
  ไม่ละลายน้ำ เป็น 
  พิษต่อการหายใจ 
  ไม่ทำให้น้ำปูนใสขุ่น 
2. คาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) 
   - เป็นแก๊สใส ไม่มีส ี
     ละลายน้ำได ้ทำให้ 
    น้ำปูนใสขุ่น 

1. CO 
- C : O = 3 : 4 
 
 
 
 
2. CO2 
    - C : O = 3 : 8 

อัตราสว่นของจำนวน
อะตอม C : O = 1 : 1 
 
 
 
 
อัตราสว่นของจำนวน
อะตอม C : O = 1 : 2 

 หมายเหตุ  มวลเปรียบเทียบ (มวลอะตอม) ของ H = 1 C = 12 O = 16 
จากการศึกษาข้อมูลในตารางได้ข้อสรุปดังนี้ 
 1. สมบัติของสารประกอบต่างจากธาตุที่เป็นสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยากัน 
 2. อัตราส่วนโดยมวลและอัตราส่วนโดยจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบ
ชนิดหนึ่งคงที่ ถ้าอัตราส่วนเปลี่ยนไปจะเป็นสารประกอบชนิดใหม่ ไม่ใช่สารประกอบชนิดเดิม 
 3. อัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบ ใช้ระบุชนิดของสารประกอบได้ 
 



 - สารประกอบในธรรมชาติ  
สารประกอบในธรรมชาติอาจอยู่เป็นโมเลกุลหรืออาจอยู่เป็นผลึกดังนี้ 
 

สารประกอบที่อยู่เป็นโมเลกุล 

 
โมเลกุลของน้ำ (H2O)  โมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

 
สารประกอบที่อยู่เป็นผลึก 

 
ผลึกเกลือแกง 

 
ผลึกซิลิกา 

 
 - สูตรเคมี (chemical formula) คือ กลุ่มของสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงจำนวนอะตอมของ
ธาตุที ่เป็นองค์ประกอบของสาร ถ้าสารประกอบอยู่เป็นหมู่โมเลกุล จะเรียกว่า สูตรโมเลกุล ซึ ่งจะพบใน
สารประกอบที่มีธาตุอโลหะเป็นองค์ประกอบ แต่ถ้าสูตรเคมีของสารประกอบที่มีธาตุโลหะกับอโลหะเป็น
องค์ประกอบไม่เรียกว่า สูตรโมเลกุล ศึกษาได้จากตัวอย่างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงตัวอย่างสารประกอบและธาตุองค์ประกอบในสารที่อยู่เป็นโมเลกุล 
ประเภท

สารประกอบ 
สารประกอบ สูตรเคมี ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 

กรด 

คาร์บอนิก H2CO3 
ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม ธาตุคาร์บอน 1 
อะตอม ธาตุออกซิเจน 3 อะตอม 

ไฮโดรคลอริก (กรด
เกลือ) 

HCl 
ธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอม ธาตุคลอรีน 1 
อะตอม 

แอซีติก (กรดน้ำส้ม) CH3COOH 
ธาตุคาร์บอน 2 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 4 
อะตอม ธาตุออกซิเจน 2 อะตอม 

เบส 

โซเดียมไฮดรอกไซด ์
(โซดาไฟ) 

NaOH 
ธาตุโซเดียม 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 1 
อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอม 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ KOH 
ธาตุโพแทสเซียม 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 
1 อะตอม 

แคลเซียมไฮดรอกไซด ์ Ca(OH)2 
ธาตุแคลเซียม 1 อะตอมธาตุออกซิเจน 2
อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม 

เกลือ 

โซเดียมคลอไรด ์ NaCl 
ธาตุโซเดียม 1 อะตอม ธาตุคลอรีน 1 
อะตอม 

โพแทสเซียมเปอร์แมงกา
เนต (ด่างทับทิม) 

KMnO4 
ธาตุโพแทสเซียม 1 อะตอม ธาตุแมงกานีส 
1อะตอมธาตุออกซิเจน 4 อะตอม 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
(หินปูน) 

CaCO3 
ธาตุแคลเซียม 1 อะตอม ธาตุคาร์บอน 1 
อะตอม ธาตุออกซิเจน 3 อะตอม 

ก๊าซ 

มีเทน CH4 
คาร์บอน1 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 4 
อะตอม 

บิวเทน C4H10 
คาร์บอน1 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 10 
อะตอม 

แอมโมเนีย NH3 
ไนโตรเจน1 อะตอม ธาตไุฮโดรเจน 3 
อะตอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สมบัติของสารประกอบ 

 สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสมบัติของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ เช่น ความสามารถ
ในการละลาย ความเป็นกรด-เบส การเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น และสามารถแยกธาตุที่เป็นองค์ประกอบได้เมื่อ
ใช้พลังงานบางรูป เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน  

ประโยชน์ของสารประกอบ 
ประโยชน์ของสารประกอบ มนุษย์ได้นำสารประกอบมาใช้ประโยชน์ทั้งดา้นอุปโภคและด้านบริโภคมากมาย ดัง
ตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ 

สารประกอบ สูตรเคมี การนำไปใช้ประโยชน์ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ CO2 ใช้ทำน้ำอดัลม ใช้ดับเพลงิ ผลิตผงฟ ูน้ำแข็งแห้ง 

เป็นสารทำความเย็น ใช้เป็นตัวล่อเมฆในการทำ
ฝนเทียม 

โซเดียมคอไรด ์ NaCl ใช้ปรุงรสอาหารให้มรีสเค็ม ใช้ถนอมอาหาร เช่น 
ปลาเค็ม 

กรดแอซีตรกิ CH3COOH ใช้ปรุงอาหารให้มีรสเปรีย้ว 
โซเดียมไฮดรอกไซด ์ NaOH ใช้ในงานอุตสาหกรรมทำสบู่ ผงชูรส 
โซเดียมคาร์บอเนต Na2CO3 ใช้ในอุตสาหกรรมทำแกว้ ผงซักฟอก แก้น้ำ

กระด้าง 
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต KMnO4 ใช้ทำสารละลายเพือ่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย ์ล้างผักสด 
แคลเซียมคลอไรด์ CaCl2 ใช้เป็นสารดูดความชื้น 
กรดไฮโดรคลอรกิ HCl ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และพลาสติก 
ซิลิคอนไดออกไซด์ SiO2 ใช้ทำกระจก และเซรามิก 
แอมโมเนีย NH3 ผลิตกรดดินประสิว ปุ๋ย และพลาสติก 
ปูนขาว Ca(OH)2 ใช้ลดความเป็นกรดของดินและใช้ผสมปูนซีเมนต์ 

  
- คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
- สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการสือ่สาร 
 2. ความสามารถในการคดิ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมบัติของ ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ที่
นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว โดยครูตั้งประเด็นคำถามดังนี้ 

– ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันในลักษณะใดบ้าง 



– นักเรียนสามารถแยกธาตุด้วยวิธีการทางเคมีให้เป็นสารที่บริสุทธ์กว่าเดิมได้หรือไม่เพราะ
อะไร 

– ธาตุแต่ละชนิดสามารถทำปฏิกิริยารวมตัวกันไดหรือไม่ และสารที่ เกิดขึ้นจะมีสมบัติ
แตกต่างจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบหรือไม่ 
2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ

เรียนรู้เรื่อง สารประกอบ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครูนำน้ำเกลือมาให้นักเรียนดูแล้วตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนตอบโดยครูใช้คำถามดังนี้ 

– น้ำเกลือประกอบด้วยสารใดบ้าง 
2. ครูนำน้ำเกลือและน้ำเชื่อมมาใส่ในถ้วยกระเบื้อง แล้วให้ความร้อน จนกระทั่งน้ำที่อยู่ในสารแต่ละ

ชนิดระเหยออกจนหมดเหลือแต่เกลือ ติดอยู่ที่ก้นภาชนะ ครูให้นักเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้น จากนั้นให้ นักเรียน
ตอบคำถามดังนี้ 

– เมื่อให้ความร้อนแก่น้ำเกลือ จะเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด 
 3. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม 

4. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องสารประกอบ ในหนังสือเรียน ประกอบ Power point โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายว่าสารประกอบ หมายถึง  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน สร้างพันธะ
เคมีต่อกันในอัตราส่วนที่คงที่ เกิดเป็นโมเลกุล สามารถเขียนแทนด้วยสูตรเคมีได้จากนั้นครูยกตัวอย่างการเกิด
สารประกอบให้นักเรียนดูใน Power point และร่วมอภิปรายกับนักเรียนถึงวิธีการเกิดสารประกอบตาราง
แสดงอัตราส่วนของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบสารประกอบในธรรมชาติซึ่งมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน แบบที่เป็น
โมเลกุล และแบบที่เป็นผลึกจานั้น นักเรียนศึกษาสูตรเคมีของสารประกอบชนิดต่างๆ ทั้งแบบที่อยู่เป็นโมเลกุล 
และแบบที่อยู่เป็นผลึก 
 5. จากนั ้นนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงสมบัติของสารประกอบ ว่าสารประกอบมีสมบัติ
เฉพาะตัว เช่น ความสามารถในการละลายน้ำ ความเป็นกรด-เบส การเกิดปฏิกิริยาเคมี และอภิปรายถึงเรื่อง
ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านสรีรวิทยาและการนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 

6. นักเรียนสรุปความรู้เรื่องสารประกอบ พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจจากที่ได้
ศึกษาไปและสืบค้นเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน 
 7. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมทดลองการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ตามข้ันตอนดังนี้ 

– ใส่น้ำประปาลงในถ้วยพลาสติกของชุดแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจนเต็มปิดฝาครอบ ที่มีหลอด
ทดลองและข้ัวไฟฟ้า 

– ใช้นิ ้วมือปิดรูระบายอากาศที่ฝากล่องพลาสติกแล้วคว่ำถ้วยพลาสติกลงให้น้ำในถ้วย
พลาสติกไหลเข้าในหลอดทดลองแทนที่อากาศจนเต็มแล้วหงายถ้วยพลาสติกขึ้น 

– ต่อสายไฟฟ้าจากกระบะถ่านไฟฉายขนาด 6 โวลต์ เข้ากับชุดแยกน้ำด้วยไฟฟ้า โดยให้
ขั้วบวกและขั้วลบของกระบะถ่านไฟฉายต่อกับขั้วบวกและขั้วลบของชุดแยกน้ำด้วยไฟฟ้าสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองทั้งสองแล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้น 

– เมื ่อได้แก๊สเต็มหลอดแล้วถอดสายไฟฟ้าออกใช้จุกยางปิดปากหลอดทดลองไว้ทำ
เครื่องหมายแสดงขั้วไฟฟ้าที่หลอดทดลองทั้งสองว่ามาจากขั้วไฟฟ้าใด 

– ทดสอบการติดไฟของแก๊สในหลอดทดลองทั้งสองโดยใช้ไม้ขีดไฟที่ลุกเป็นเปลวจ่อบริเวณ
ปากหลอดทันทีที่เปิดจุกยางสังเกตการเปลี่ยนแปลงบันทึกผล 



– ทำการทดสอบซ้ำแต่ทดสอบการติดไฟของแก๊สในหลอดทดลองทั้งสองโดยใช้ธูปที่ติดไฟ
เหลือแต่ถ่านแดงหย่อนลงไปในแตล่ะหลอดทดลองทันทีที่ปิดจุกยางแทน สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้ว 
บันทึกผลที่เกิดขึ้น 

หมายเหตุ – ถ้าน้ำประปาที่นำมาทดสอบไม่นำไฟฟ้าให้ใส่โซเดียมซัลเฟต จำนวน 3 ช้อนเบอร์  ลงใน
แล้วคนด้วยแท่งแก้วให้โซเดียมซัลเฟตละลายจนหมด 

– ในการทดสอบการติดไฟเมื่อนำหลอดทดลองที่มีแก๊สออกจากชุดแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแล้วให้
นำหลอดทดลองมายึดไว้กับขาตั้งและที่จับหลอดทดลอง ใช้แผ่นกระจกปิดสไลด์ปิดปากหลอดทดลอง 
ไว้เมื่อจะทดสอบให้ค่อย ๆ เลื่อนแผ่นกระจกปิดสไลด์ออกแล้วรีบจุดไฟทันที 

- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เรื่อง สารประกอบและประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ 
   - ความหมายของสารประกอบ คืออะไร (เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่าง
ชนิดกัน สร้างพันธะทางเคมีต่อกันในอัตราส่วนที่คงที่ เกิดเป็นโมเลกุล เขียนแทนด้วยสูตรเคมี) 
   - สมบัติของสารประกอบมีอะไรบ้าง (ความสามารถในการละลาย ความเป็นกรด-เบส การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น และสามารถแยกธาตุที่เป็นองค์ประกอบได้เมื่อใช้พลังงานบางรูป เช่น พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานความร้อน) 

- จงบอกประโยชน์ของสารประกอบประโยชน์ของสารประกอบ มนุษย์ไดน้ำสารประกอบมา
ใช้ประโยชน์ทั้งด้านอุปโภคและด้านบริโภค เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใช้ทำอดัลม ใช้บเพลิง 
ผลิตผงฟู นำ้แข็งแห้ง เป็นสารทำความเย็น ใช้เป็นตัวล่อเมฆในการทำฝนเทียม และซเดียมคอไรด์ 
(NaCl) ใช้ปรุงรสอาหารให้มีรสเค็ม ใช้ถนอมอาหาร เช่น ปลาเค็ม เป็นต้น 

 
สื่อการเรียนรู ้

1.   Power point เรื่อง สารประกอบ 
๒. รูปภาพแสดงสารประกอบ 

 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
- ความหมายของสารประกอบ 
- สมบัติของสารประกอบ 
- ประโยชน์ของสารประกอบ 
 

 
- ใบงาน 
 

- สร ุปความร ู ้ เร ื ่อง
สารประกอบ 
-ใบงานเรื่อง
สารประกอบ 

-ความถ ูกต ้อง
ข อ ง เ น ื ้ อ ห า
อธ ิบายความรู้
เ ร ื ่ อ ง 
ส า รปร ะก อ บ 
ต้องผ่าน  7o% 
-ความถ ูกต ้อง
ของ    ใบงาน 
ต้องผ่าน  7o% 

ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/1  ส ำ ร ว จ
และอธ ิบายองค ์ประกอบ สมบัต ิของธาต ุและ
สารประกอบ   
 มาต ร ฐ าน /ต ั ว ช ี ้ ว ั ด   ว  2 . 1   ม . 1 / 4  
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ  แปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบาย
และเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 
 มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/7  อธิบาย
เก ี ่ยวกับความสัมพันธ ์ระหว่างอะตอมธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ 

 
- ใบงาน  
 

- สร ุปความร ู ้ เร ื ่อง
สารประกอบ 
-ใบงานเรื่อง
สารประกอบ 

-ความถ ูกต ้อง
ข อ ง เ น ื ้ อ ห า
อธ ิบายความรู้
เ ร ื ่ อ ง 
ส า รปร ะก อ บ
ต้องผ่าน  7o% 
-ความถ ูกต ้อง
ของ     ใบงาน 
ต ้ อ ง ผ ่ า น        
7o% 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
       - ใฝ่เรียนรู้ 
      - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- ใบงาน 
 

- สร ุปความร ู ้ เร ื ่อง
สารประกอบ 
- ใบงานเรื่อง
สารประกอบ 

ส่งตรงเวลาได้
คะแนนเต็ม ส่ง
ช้าหักคะแนน 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4  การจำแนกสาร        เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/4  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
 3. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของสาร 
 2. การจำแนกสาร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 สสาร (matter) คือ สิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ มองเห็น หรือมองไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์
ได้เรียกสสารที่รู้จักว่า สาร 
 สาร (substance) คือ สสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติ และองค์ประกอบที่แน่นอน ซึ่งก็คือเนื้อ
ของสสารนั่นเอง 
สมบัติของสาร 
 สารแต่ละชนิดมีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกันจึงจัดเป็นสมบัติทั่วไปของสาร เช่น โลหะและ
อโลหะ เป็นต้น สารทุกชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสารอื่น จัดเป็นสมบัติเฉพาะตัวที่ใช้ระบุชนิดของ



สารนั้น ๆ ได้ เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความเป็นกรด-เบส รูปผลึก เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์
ได้แบ่งสมบัติของสารออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สมบัติทางกายภาพ (physical properties) หมายถึง สมบัติของสารที่สามารถสังเกตได้จาก
ลักษณะภายนอก หรือจากการทดลองที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น สถานะ เนื้อสาร รูปร่าง สี 
กลิ่น รส ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนำไฟฟ้า การละลายน้ำ ความแข็ง ความเหนียว เป็นต้น  
 2. สมบัติทางเคมี (chemical properties) หมายถึง สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
องค์ประกอบทางเคมีของสาร เช่น การติดไฟ การผุกร่อน การทำปฏิกิริยากับน้ำ การทำปฏิกิริยากับกรดหรือ
เบส เป็นต้น 
 ปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ 
 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของสารแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพของสาร 
เช่น การเปลี่ยนสถานะ การละลายน้ำ การหลอมเหลว และการเดือด เป็นต้น “การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น” หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
สมบัติ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ได้แก่ 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี “หลังจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี จะต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นเสมอ” สารใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะมีองค์ประกอบและสมบัติทาง
เคมีแตกต่างจากสารเดิม ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ได้แก่ 
 โดยทั่ว ๆ ไปการเปลี่ยนแปลงของสารสามารถมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีควบคู่กันไป 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนตอบคำถามว่า “คำว่าสารและสสารเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร” (แนวคำตอบ ตามความคดิ
ของนักเรียน) 
 2. นักเรียนร่วมกันหาคำตอบว่าสารและสสารคืออะไร เหมือนกันหรือไม่ 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่าสารและสสารคืออะไร และเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนจับกลุ่ม 3 คน โดยการใช้เพลงรวมเงิน “รวมกัน รวมกันให้ดี รวมกันวันนี้อย่าให้มีผิดพลาด 
ผู้ชายนั้นคือเหรียญบาท ผู้หญิงเก่งกาจ 50 สตางค์” จากนั้นให้ครูบอกจำนวนเงินให้นักเรียนจับกันให้ครบ 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเน้ือหาจากหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ต 
 3. นักเรียนร่วมเล่นเกมตอบคำถามเวียนโต๊ะ โดยมีกติกา คือ แต่ละโต๊ะที่ครูจัดไว้ให้จะมีคำถามแปะ
อยู่ ให้นักเรียนตอบคำถามลงในกระดาษคำตอบที่ครูเตรียมให้ เวียนไปจนครบทุกโต๊ะ โดยมีเวลาให้ข้อละ 30 
วินาที 
 



- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเฉลยคำตอบ พร้อมกับให้นักเรียนตรวจคำตอบเอง โดยแลกกัน
ตรวจกับกลุ่มข้าง ๆ ตอบถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน กลุ่มไหนได้คะแนนเยอะสุดเป็นผู้ชนะ 
 2. นักเรียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดที่ 6 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. กระดาษคำตอบ 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 

 
- คำถาม 

 
- เฉลยคำถาม 

 
ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ต ั วช ี ้ ว ั ด   ว  2 . 1   ม . 1 /4  
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบาย
และเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 
 มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม  

 
- คำถาม 
 

 
- เฉลยคำถาม 
 

 
ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4  การจำแนกสาร         เรื่อง การจำแนกสาร 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/4  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
 3. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของสาร 
 2. การจำแนกสาร 
 
สาระการเรียนรู้ 
  - ความรู้ 

การจำแนกสาร 
การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ 

 สมบัติทางกายภาพ หมายถึงสมบัติที่แสดงถึงลักษณะภายนอกของสารที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น 
สถานะ รูปร่าง สี กลิ่น รส การละลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ความร้อนแฝง 
ความหนาแน่น 
 เนื้อสาร  เป็นสมบัติทางกายภาพอย่างหนึ่งของสาร การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เป็น
วิธีการที่นิยมกันมาก เน่ืองจากสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสารต่าง ๆ ได้มากกว่าวิธีอื่น โดยสามารถแยก
สารออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 



 1. สารเนื้อเดียว คือสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด อาจมีสารเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่า 1 
ชนิดผสมกันอยู่อย่างกลมกลืน อาจมีหลายสถานะ และจะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการ เช่น จุดเดือด จุด
เยือกแข็ง จุดหลอมเหลว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สารบริสุทธิ์และสารละลาย 
 สารบริสุทธิ์ คือ สารเนื้อเดียวที่ประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียว แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ 
สารบริสุทธิ์มีสมบัติ คือ มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดคงที่ เช่น ทองคำ ไฮโดรเจน เกลือ เป็นต้น 
 สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์สองชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำ
ให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ตัวอย่างเช่น น้ำเกลือ น้ำเชื่อม อากาศ (ก๊าซออกจิเจน รวมกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่น ๆ  เป็นต้น 
 2. สารเนื้อผสม วัสดุผสม หรือ ของผสม (composite) คือ สารที่ประกอบขึ้นจากสาร 2 ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน โดยเนื้อไม่สามารถผสมเข้ากันได้ตลอด แต่บางครั้งอาจมองเห็นไม่ชัด ในการจำแนกชนิดของสารเน้ือ
ผสมจะพิจารณาจากขนาดของอนุภาค ที่ปนอยู่ในสารเน้ือผสมนั้น 
 การจำแนกสารโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ 
 หากใช้อนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ จะสามารถแยกสารออกเป็น 3 ประเภท คือ สารคอลลอยด์ 
 สารแขวนลอย และสารละลาย  
 สารคอลลอยด์ (Colloid) คือ สารที่เกิดจากอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10-7  - 10-4 
ซม. ลอยกระจายในตัวกลางหนึ่ง ซึ ่งตัวกลางอาจเป็น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ก็ได้ เราสามารถพบ
คอลลอยด์ทั่วไปได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ เมฆ หมอก ครันไฟ ก๊าซพิษต่าง ๆ จากท่อไอเสีย 
 บางชนิดมีลักษณะเหนียวหนืด เนื่องจากอนุภาคถูกยึดอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวอย่างเหนียวแน่น 
เมื่อระเหยตัวกลางออกไปบางส่วนหรือทำให้เย็นลง สารจึงเข้มข้นมากขึ้นจนเป็นของแข็ง เช่น วุ้น เจลลี่ แป้ง
เปียก เป็นต้น 
 สารแขวนลอย (Suspension) คือ สารที่มีอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4 ซม. (100 
ไมครอน) ลอยกระจัดกระจายอยู่ โดยที่อนุภาคอยู่ใยของผสมนั้นมีขนาดใหญ่ จึงมองเห็นอนุภาคในของผสมได้
อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้อนุภาคจะตกตะกอน และสามารถแยกอนุภาคออกจากของผสมได้โดยการกรอง เช่น 
น้ำปูนใส น้ำแป้ง พริกน้ำส้ม เป็นต้น 
 สารละลาย (Solution) สารเน้ือเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์สองชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยา
เคมี ทำให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ มีอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10-7 ซม. เช่น 
น้ำเกลือ น้ำเชื่อม อากาศ เป็นต้น 
 การจำแนกสารโดยใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ 
 สถานะของสารมี  3 สถานะ โดยใช้แรงยึดเหนี่ยวเกาะกันของโมเลกุลเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ของแข็ง (Solid) คือ สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างแน่นอน เนื่องจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
อย่างแน่นหนา เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยาก ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันสูง ไม่มีการแพร่ เช่น 
เหล็ก หิน เป็นต้น 
 2. ของเหลว (Liquid) สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
อย่างหลวม ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะ ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันและอุณหภูมิสูง มีการ
แพร่ เช่น ปรอท น้ำ เป็นต้น 
 3. แก๊ส (Gas) สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากโมเลกุลมีการยึดเหนี่ยวกันนอ้ย
มาก และฟุ้งกระจายอยู่อย่างอิสระ ปริมาตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับแรงดันและอุณหภูมิสูงมีการแพร่ 
เช่น ไฮโดรเจน ฮีเลียม เป็นต้น 
 
 
 



 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติของสารจากคาบที่แล้ว 
 2. นักเรียนสังเกตบีกเกอร์ 2 ใบที่ครูเตรียมไว้ ใบที่ 1 คือ น้ำเกลือและใบที่ 2 คือดินทรายผสมผงตะไบ
เหล็ก และตอบคำถามว่า 
  - “สารทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร” (แนวคำตอบ บีกเกอร์ที่ 1 มองเห็นเป็นเนื้อ
เดียวกันและบีกเกอร์ที่ 2 มองเห็นสารหลายชนิดผสมกันอยู่) 
  - “จากการสังเกตดูลักษณะภายนอกของสาร เราสามารถจำแนกสาร 2 สิ่งนี้ โดยใช้อะไรเป็น
เกณฑ์การจำแนก” (แนวคำตอบ เนื้อสารเป็นเกณฑ์) 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 เพื่อทดลองกิจกรรมที่ 8 สารเน้ือเดียว 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม 
 3. แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมและบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลอง 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เกี่ยวกับสารละลาย 
 2. นักเรียนตอบคำถามท้ายการทดลอง 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมฐาน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 

 
- ใบกิจกรรม 

 
- แบบประเมินใบ
กิจกรรม 

 
ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ต ั วช ี ้ ว ั ด   ว  2 . 1   ม . 1 /4  
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบาย
และเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 
 มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม  

 
- ใบกิจกรรม 
 

 
- แบบประเมินใบ
กิจกรรม 
 

 
ร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4  การจำแนกสาร         เรื่อง การจำแนกสาร 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/4  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
 3. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของสาร 
 2. การจำแนกสาร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 

การจำแนกสาร 
 การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ 
 สมบัติทางกายภาพ หมายถึงสมบัติที่แสดงถึงลักษณะภายนอกของสารที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น 
สถานะ รูปร่าง สี กลิ่น รส การละลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ความร้อนแฝง 
ความหนาแน่น 
 เนื้อสาร  เป็นสมบัติทางกายภาพอย่างหนึ่งของสาร การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เป็น
วิธีการที่นิยมกันมาก เน่ืองจากสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสารต่าง ๆ ได้มากกว่าวิธีอื่น โดยสามารถแยก
สารออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 



 1. สารเนื้อเดียว คือสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด อาจมีสารเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่า 1 
ชนิดผสมกันอยู่อย่างกลมกลืน อาจมีหลายสถานะ และจะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการ เช่น จุดเดือด จุด
เยือกแข็ง จุดหลอมเหลว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สารบริสุทธิ์และสารละลาย 
 สารบริสุทธิ์ คือ สารเน้ือเดียวที่ประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียว แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ 
สารบริสุทธิ์มีสมบัติ คือ มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดคงที่ เช่น ทองคำ ไฮโดรเจน เกลือ เป็นต้น 
 สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์สองชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำ
ให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ตัวอย่างเช่น น้ำเกลือ น้ำเชื่อม อากาศ (ก๊าซออกจิเจน รวมกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่น ๆ  เป็นต้น 
 2. สารเนื้อผสม วัสดุผสม หรือ ของผสม (composite) คือ สารที่ประกอบขึ้นจากสาร 2 ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน โดยเนื้อไม่สามารถผสมเข้ากันได้ตลอด แต่บางครั้งอาจมองเห็นไม่ชัด ในการจำแนกชนิดของสารเน้ือ
ผสมจะพิจารณาจากขนาดของอนุภาค ที่ปนอยู่ในสารเน้ือผสมนั้น 
 การจำแนกสารโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ 
 หากใช้อนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ จะสามารถแยกสารออกเป็น 3 ประเภท คือ สารคอลลอยด์ 
 สารแขวนลอย และสารละลาย  
 สารคอลลอยด์ (Colloid) คือ สารที่เกิดจากอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10-7  - 10-4 
ซม. ลอยกระจายในตัวกลางหนึ่ง ซึ ่งตัวกลางอาจเป็น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ก็ได้ เราสามารถพบ
คอลลอยด์ทั่วไปได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ เมฆ หมอก ครันไฟ ก๊าซพิษต่าง ๆ จากท่อไอเสีย 
 บางชนิดมีลักษณะเหนียวหนืด เนื่องจากอนุภาคถูกยึดอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวอย่างเหนียวแน่น 
เมื่อระเหยตัวกลางออกไปบางส่วนหรือทำให้เย็นลง สารจึงเข้มข้นมากขึ้นจนเป็นของแข็ง เช่น วุ้น เจลลี่ แป้ง
เปียก เป็นต้น 
 สารแขวนลอย (Suspension) คือ สารที่มีอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4 ซม. (100 
ไมครอน) ลอยกระจัดกระจายอยู่ โดยที่อนุภาคอยู่ใยของผสมนั้นมีขนาดใหญ่ จึงมองเห็นอนุภาคในของผสมได้
อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้อนุภาคจะตกตะกอน และสามารถแยกอนุภาคออกจากของผสมได้โดยการกรอง เช่น 
น้ำปูนใส น้ำแป้ง พริกน้ำส้ม เป็นต้น 
 สารละลาย (Solution) สารเน้ือเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์สองชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยา
เคมี ทำให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ มีอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10-7 ซม. เช่น 
น้ำเกลือ น้ำเชื่อม อากาศ เป็นต้น 
 การจำแนกสารโดยใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ 
 สถานะของสารมี  3 สถานะ โดยใช้แรงยึดเหนี่ยวเกาะกันของโมเลกุลเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ของแข็ง (Solid) คือ สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างแน่นอน เนื่องจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
อย่างแน่นหนา เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยาก ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันสูง ไม่มีการแพร่ เช่น 
เหล็ก หิน เป็นต้น 
 2. ของเหลว (Liquid) สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
อย่างหลวม ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะ ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันและอุณหภูมิสูง มีการ
แพร่ เช่น ปรอท น้ำ เป็นต้น 
 3. แก๊ส (Gas) สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากโมเลกุลมีการยึดเหนี่ยวกันนอ้ย
มาก และฟุ้งกระจายอยู่อย่างอิสระ ปริมาตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับแรงดันและอุณหภูมิสูงมีการแพร่ 
เช่น ไฮโดรเจน ฮีเลียม เป็นต้น 
 
 
 



 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับสารเน้ือเดียว 
 2. นักเรียนฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการทดลองเรื่องการแยกสารเน้ือผสม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน และศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรมที่ 9 สารเน้ือผสม 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำการทดลอง โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองของแต่ละกลุ่มและสรุปความรู้ที่ได้ 
 2. นักเรียนตอบคำถามท้ายการทดลอง 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์การทดลอง 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 

 
- แบบประเมินใบ
บันทึกผลการทดลอง 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ต ั วช ี ้ ว ั ด   ว  2 . 1   ม . 1 /4  
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบาย
และเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 
 มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม  

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 
 

 
- แบบประเมินใบ
บันทึกผลการทดลอง 
 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4  การจำแนกสาร         เรื่อง การจำแนกสาร 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/4  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
 3. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของสาร 
 2. การจำแนกสาร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 

การจำแนกสาร 
 การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ 
 สมบัติทางกายภาพ หมายถึงสมบัติที่แสดงถึงลักษณะภายนอกของสารที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น 
สถานะ รูปร่าง สี กลิ่น รส การละลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ความร้อนแฝง 
ความหนาแน่น 
 เนื้อสาร  เป็นสมบัติทางกายภาพอย่างหนึ่งของสาร การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เป็น
วิธีการที่นิยมกันมาก เน่ืองจากสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสารต่าง ๆ ได้มากกว่าวิธีอื่น โดยสามารถแยก
สารออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 



 1. สารเนื้อเดียว คือสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด อาจมีสารเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่า 1 
ชนิดผสมกันอยู่อย่างกลมกลืน อาจมีหลายสถานะ และจะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการ เช่น จุดเดือด จุด
เยือกแข็ง จุดหลอมเหลว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สารบริสุทธิ์และสารละลาย 
 สารบริสุทธิ์ คือ สารเนื้อเดียวที่ประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียว แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ 
สารบริสุทธิ์มีสมบัติ คือ มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดคงที่ เช่น ทองคำ ไฮโดรเจน เกลือ เป็นต้น 
 สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์สองชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำ
ให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ตัวอย่างเช่น น้ำเกลือ น้ำเชื่อม อากาศ (ก๊าซออกจิเจน รวมกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่น ๆ  เป็นต้น 
 2. สารเนื้อผสม วัสดุผสม หรือ ของผสม (composite) คือ สารที่ประกอบขึ้นจากสาร 2 ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน โดยเนื้อไม่สามารถผสมเข้ากันได้ตลอด แต่บางครั้งอาจมองเห็นไม่ชัด ในการจำแนกชนิดของสารเน้ือ
ผสมจะพิจารณาจากขนาดของอนุภาค ที่ปนอยู่ในสารเน้ือผสมนั้น 
 การจำแนกสารโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ 
 หากใช้อนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ จะสามารถแยกสารออกเป็น 3 ประเภท คือ สารคอลลอยด์ 
 สารแขวนลอย และสารละลาย  
 สารคอลลอยด์ (Colloid) คือ สารที่เกิดจากอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10-7  - 10-4 
ซม. ลอยกระจายในตัวกลางหนึ่ง ซึ ่งตัวกลางอาจเป็น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ก็ได้ เราสามารถพบ
คอลลอยด์ทั่วไปได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ เมฆ หมอก ครันไฟ ก๊าซพิษต่าง ๆ จากท่อไอเสีย 
 บางชนิดมีลักษณะเหนียวหนืด เนื่องจากอนุภาคถูกยึดอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวอย่างเหนียวแน่น 
เมื่อระเหยตัวกลางออกไปบางส่วนหรือทำให้เย็นลง สารจึงเข้มข้นมากขึ้นจนเป็นของแข็ง เช่น วุ้น เจลลี่ แป้ง
เปียก เป็นต้น 
 สารแขวนลอย (Suspension) คือ สารที่มีอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4 ซม. (100 
ไมครอน) ลอยกระจัดกระจายอยู่ โดยที่อนุภาคอยู่ใยของผสมนั้นมีขนาดใหญ่ จึงมองเห็นอนุภาคในของผสมได้
อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้อนุภาคจะตกตะกอน และสามารถแยกอนุภาคออกจากของผสมได้โดยการกรอง เช่น 
น้ำปูนใส น้ำแป้ง พริกน้ำส้ม เป็นต้น 
 สารละลาย (Solution) สารเน้ือเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์สองชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยา
เคมี ทำให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ มีอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10-7 ซม. เช่น 
น้ำเกลือ น้ำเชื่อม อากาศ เป็นต้น 
 การจำแนกสารโดยใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ 
 สถานะของสารมี  3 สถานะ โดยใช้แรงยึดเหนี่ยวเกาะกันของโมเลกุลเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ของแข็ง (Solid) คือ สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างแน่นอน เนื่องจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
อย่างแน่นหนา เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยาก ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันสูง ไม่มีการแพร่ เช่น 
เหล็ก หิน เป็นต้น 
 2. ของเหลว (Liquid) สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
อย่างหลวม ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะ ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันและอุณหภูมิสูง มีการ
แพร่ เช่น ปรอท น้ำ เป็นต้น 
 3. แก๊ส (Gas) สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากโมเลกุลมีการยึดเหนี่ยวกันนอ้ย
มาก และฟุ้งกระจายอยู่อย่างอิสระ ปริมาตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับแรงดันและอุณหภูมิสูงมีการแพร่ 
เช่น ไฮโดรเจน ฮีเลียม เป็นต้น 
 
 
 



 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูเตรียมอุปกรณ์การทดลองการแยกสารเน้ือผสมตามใบกิจกรรมที่ 10 การแยกสารเน้ือผสม (2) 
 2. นักเรียนฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการทดลองการแยกสารเน้ือผสม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ 
 2. นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองจากกิจกรรมที่ 10 
 3. แต่ละกลุ่มลงมือทำการทดลอง โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด 
 4. นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลการทดลองของแต่ละกลุ่มและสรุปความรู้ที่ได้ 
 2. นักเรียนตอบคำถามท้ายการทดลองและทำแบบฝึกหัดที่ 7 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์การทดลอง 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 

 
- แบบประเมินใบ
บันทึกผลการทดลอง 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ต ั วช ี ้ ว ั ด   ว  2 . 1   ม . 1 /4  
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบาย
และเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 
 มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม  

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 
 

 
- แบบประเมินใบ
บันทึกผลการทดลอง 
 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4  การจำแนกสาร         เรื่อง การจำแนกสาร 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/4  เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
 3. นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของสาร 
 2. การจำแนกสาร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 

การจำแนกสาร 
 การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ 
 สมบัติทางกายภาพ หมายถึงสมบัติที่แสดงถึงลักษณะภายนอกของสารที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น 
สถานะ รูปร่าง สี กลิ่น รส การละลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ความร้อนแฝง 
ความหนาแน่น 
 เนื้อสาร  เป็นสมบัติทางกายภาพอย่างหนึ่งของสาร การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เป็น
วิธีการที่นิยมกันมาก เน่ืองจากสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสารต่าง ๆ ได้มากกว่าวิธีอื่น โดยสามารถแยก
สารออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 



 1. สารเนื้อเดียว คือสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด อาจมีสารเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่า 1 
ชนิดผสมกันอยู่อย่างกลมกลืน อาจมีหลายสถานะ และจะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการ เช่น จุดเดือด จุด
เยือกแข็ง จุดหลอมเหลว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สารบริสุทธิ์และสารละลาย 
 สารบริสุทธิ์ คือ สารเน้ือเดียวที่ประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียว แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ 
สารบริสุทธิ์มีสมบัติ คือ มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดคงที่ เช่น ทองคำ ไฮโดรเจน เกลือ เป็นต้น 
 สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์สองชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำ
ให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ตัวอย่างเช่น น้ำเกลือ น้ำเชื่อม อากาศ (ก๊าซออกจิเจน รวมกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่น ๆ  เป็นต้น 
 2. สารเนื้อผสม วัสดุผสม หรือ ของผสม (composite) คือ สารที่ประกอบขึ้นจากสาร 2 ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน โดยเนื้อไม่สามารถผสมเข้ากันได้ตลอด แต่บางครั้งอาจมองเห็นไม่ชัด ในการจำแนกชนิดของสารเน้ือ
ผสมจะพิจารณาจากขนาดของอนุภาค ที่ปนอยู่ในสารเน้ือผสมนั้น 
 การจำแนกสารโดยใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ 
 หากใช้อนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ จะสามารถแยกสารออกเป็น 3 ประเภท คือ สารคอลลอยด์ 
 สารแขวนลอย และสารละลาย  
 สารคอลลอยด์ (Colloid) คือ สารที่เกิดจากอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10-7  - 10-4 
ซม. ลอยกระจายในตัวกลางหนึ่ง ซึ ่งตัวกลางอาจเป็น ของแข็ง ของเหลว หรือก๊ าซ ก็ได้ เราสามารถพบ
คอลลอยด์ทั่วไปได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ เมฆ หมอก ครันไฟ ก๊าซพิษต่าง ๆ จากท่อไอเสีย 
 บางชนิดมีลักษณะเหนียวหนืด เนื่องจากอนุภาคถูกยึดอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวอย่างเหนียวแน่น 
เมื่อระเหยตัวกลางออกไปบางส่วนหรือทำให้เย็นลง สารจึงเข้มข้นมากขึ้นจนเป็นของแข็ง เช่น วุ้น เจลลี่ แป้ง
เปียก เป็นต้น 
 สารแขวนลอย (Suspension) คือ สารที่มีอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4 ซม. (100 
ไมครอน) ลอยกระจัดกระจายอยู่ โดยที่อนุภาคอยู่ใยของผสมนั้นมีขนาดใหญ่ จึงมองเห็นอนุภาคในของผสมได้
อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้อนุภาคจะตกตะกอน และสามารถแยกอนุภาคออกจากของผสมได้โดยการกรอง เช่น 
น้ำปูนใส น้ำแป้ง พริกน้ำส้ม เป็นต้น 
 สารละลาย (Solution) สารเน้ือเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์สองชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยา
เคมี ทำให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ มีอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10-7 ซม. เช่น 
น้ำเกลือ น้ำเชื่อม อากาศ เป็นต้น 
 การจำแนกสารโดยใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ 
 สถานะของสารมี  3 สถานะ โดยใช้แรงยึดเหนี่ยวเกาะกันของโมเลกุลเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ของแข็ง (Solid) คือ สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างแน่นอน เนื่องจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
อย่างแน่นหนา เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยาก ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันสูง ไม่มีการแพร่ เช่น 
เหล็ก หิน เป็นต้น 
 2. ของเหลว (Liquid) สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกัน
อย่างหลวม ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะ ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับแรงกดดันและอุณหภูมิสูง มีการ
แพร่ เช่น ปรอท น้ำ เป็นต้น 
 3. แก๊ส (Gas) สารหรือสสารที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เนื่องจากโมเลกุลมีการยึดเหนี่ยวกันนอ้ย
มาก และฟุ้งกระจายอยู่อย่างอิสระ ปริมาตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับแรงดันและอุณหภูมิสูงมีการแพร่ 
เช่น ไฮโดรเจน ฮีเลียม เป็นต้น 
 
 
 



 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูละนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจำแนกสารโดยใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ 
 2. นักเรียนสังเกตลักษณะของน้ำด่างทับทิม นม และน้ำอบไทย และตอบคำถามว่า 
  - “สารทั้ง 3 ชนิดที่เห็นมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร” (แนวคำตอบ มองเห็นป็นสาร
เน้ือเดียวกัน) 
  - “หากเราจะจำแนกสาร 3 ชนิดนี้ออกจากกัน เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนก” (แนว
คำตอบ ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์) 
 3. นักเรียนศึกษาประเภทของสารละลายที่จำแนกโดยการใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ จาก  
power point โดยมีหัวข้อดังนี้ 
  - สารละลาย 
  - คอลลอยด์ 
  - สารแขวนลอย 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน แล้วศึกษาวิธีการทดลองจากกิจกรรมที่ 11 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำการทดลอง โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลอง 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เป็นแผนผังความรู้ เรื่องการจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารและขนาด
อนุภาคเป็นเกณฑ์ 
 2. นักเรียนกลุ่มที่ครูเลือกออกไปนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีครูช่วย เพิ่มเติมความรู้ และ
นักเรียนกลุ่มอื่นตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์การทดลอง 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์ได้ 
        - นักเรียนสามารถจำแนกสารออกเป็นกลุ่มโดย
ใช้ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 
- แผนผัง
ความรู ้

 
- แบบประเมินใบ
บันทึกผลการทดลอง 
- แบบประเมิน
แผนผังความรู ้

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ต ั วช ี ้ ว ั ด   ว  2 . 1   ม . 1 /4  
เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ  
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.1/5  อธิบาย
และเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 
 มาตรฐาน/ต ัวช ี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/6  ใช้
เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม  

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 
- แผนผัง
ความรู ้

 
- แบบประเมินใบ
บันทึกผลการทดลอง 
- แบบประเมิน
แผนผังความรู ้

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 

หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 แบบจำลองอะตอม           เรื่อง แบบจำลองอะตอม 
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/8  อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช้แบบจำลอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถอธิบายแบบจำลองอะตอมได ้
 
สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของอนุภาคมูลฐานของอะตอม 
 2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
 3. เลขอะตอม 
 4. เลขมวล 
 
สาระการเรยีนรู ้
 - ความรู้ 
 อนุภาคมูลฐานของอะตอม (fundamental particle of atom) หมายถึง อนุภาคที่เป็น
องค์ประกอบของอะตอม ได้แก่ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ซึ่งมีสญัลักษณ์ มวล มวลเปรียบเทียบ และ
ประจุไฟฟา้ 

อนุภาคมูลฐาน สัญลักษณ ์
มวล 

(กิโลกรัม) 
มวลเปรียบเทียบ 
กับอิเล็กตรอน 

ประจุไฟฟ้า 
(คูลอมบ์) 

ชนิดประจุ
ไฟฟ้า 

โปรตอน (proton) 
นิวตรอน (neutron) 
อิเล็กตรอน 
(electron) 

p 
n 
e 

1.672 x10-27 
1.674 x 10-27 
9.109 x 10-31 

1836 
1839 

1 

1.602 x 10-19 
0 

-1.602 x 10-

19 

+ 
0 
- 

หมายเหตุ  e เท่ากับขนาดของประจุทางอิเล็กตรอนคือ 1.602 x 10-19 
 



 ภายในอะตอมของธาตุมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางของอะตอมในส่วนที่เรียกว่า “นิวเคลียส” 
ซึ่งเป็นมวลส่วนใหญ่ของอะตอม โดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นเรียกว่า ระดับ
พลังงาน(energy level) อิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานมีพลังงานไม่เท่ากัน วงในสุดจะมีพลังงานมากสุด 
แต่มากสุดในค่าติดลบและอิเล็กตรอนวงนอกสุดจะมีพลังงานเกือบเป็นศูนย์ 
 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (nuclear symbol)เป็นการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ และแสดงจำนวนอนุภาค
มูลฐานของอะตอมด้วยเลขอะตอมและเลขมวล 
 เลขอะตอม (atomic number)เป็นเลขแสดงจำนวนโปรตอนที่นิวเคลียส เขียนไว้ที่มุมล่างด้านซ้าย
ของสัญลักษณ์ 
 เลขมวล (mass number)เป็นเลขแสดงผลบวกของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนที่นิวเคลียส เขียน
ไว้ที่มุมบนซ้าย ดังตัวอย่าง  
 เลขมวล (จำนวน p+n)อะตอมของธาตุอะลูมิเนียมมีอนุภาคมูลฐานดังนี ้
 27

13Al                     จำนวนโปรตอน = 13โปรตอน 
    จำนวนอิเล็กตรอน = 13 โปรตอน   
                                       เลขอะตอม (จำนวน p)จำนวนนิวตรอน = 27-13 = 14 นิวตรอน  
 ถ้าอะตอมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนอิเล็กตรอน จะทำให้กลายเป็นไอออนซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้า โดยทั่วไปอะตอมของโลหะมักจะเสียอิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวกเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่เสยีไป 
ดังนี้ 
 27

13Al3+     อะลูมิเนียมเสียอิเล็กตรอนไป 3 อิเล็กตรอน 
  อะลูมิเนียมไอออน   จึงมีจำนวนโปรตอน = 13 โปรตอน 
       จำนวนอิเล็กตรอน = 13-3 = 10 อิเล็กตรอน 
       จำนวนนิวตรอน = 14 นวิตรอน 

 23
11Na+     โซเดียมเสียอิเล็กตรอนไป 1 อิเล็กตรอน 

  โซเดียมไอออน    จึงมีจำนวนโปรตอน = 11 โปรตอน 
       จำนวนอิเล็กตรอน = 11-1 = 10 อิเล็กตรอน 
       จำนวนนิวตรอน = 23-11= 12 นวิตรอน 
  อะตอมของอโลหะส่วนใหญ่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วกลายเป็นไอออนลบ ซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ 
เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่รับเข้ามา ดังนี้ 
 คลอรีนอะตอมมี 17 โปรตอน                        คลอไรด์ไอออนม ี17 โปรตอน 
  35

17Cl   17 อิเล็กตรอน                              35
17Cl-   18 อิเล็กตรอน 

   18 นิวตรอน      18 นิวตรอน 
 ในธรรมชาติพบว่านิวเคลียสของธาตุบางชนิดอาจมีจำนวนนิวตรอนต่างกันได้ จึงเรียกนิวเคลียสของ
ธาตุชนิดเดียวกันซึ่งมีโปรตอนเท่ากันแต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันเรียกว่า ไอโซโทป (isotope)เช่น 
  - ธาต ุC ในธรรมชาติมี 3 ไอโซโทป คือ 12

6C  และ 13
6C  14

6C 
 - ธาตุ H  มีไอโซโทป คือ 11H  และ 21H  ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ 
 - ส่วน 31H เกิดจากปฏิกิริยาในนิวเคลียร์  
 ไอโซโทป หมายถึง อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน ที่จำนวนโปรตอน(เลขอะตอม)เท่ากันแต่มีจำนวน
นิวตรอนต่างกัน ทำให้เลขมวลต่างกันการระบุธาตุที่เป็นไอโซโทปจึงระบุเฉพาะเลขมวล เช่น C-12  หมายถึง 
ไอโซโทปของคาร์บอนที่มีเลขมวลเท่ากับ 12 
 
 



- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
- สมรรถนะสำคัญ 
 1. ความสามารถในการสือ่สาร 
 2. ความสามารถในการคดิ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ใช้คำถาม กระตุ้นดังนี้ 
  – สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของนักเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 
 2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่องธาตุและสมบัติของธาตุ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนศึกษาธาตุและสมบัติของธาตุในหนังสือเรียน ประกอบ Power point โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายว่าธาตุ (element) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้โดยวิธีทางเคมี 
ประกอบด้วยอะตอม (atom) ชนิดเดียวกัน ธาตุในปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 118 ธาตุ เป็นธาตุที่พบตามธรรมชาติ 
91 ธาตุ นอกนั้นเป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นธาตุที่มีมากที่สุดในธรรมชาติ ได้แก่ ออกซิเจน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของสารส่วนใหญ่ เช่น น้ำ (H2O) ประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับออกซิเจน ทรายหรือซิลิกา (SiO2) ประกอบด้วยซิลิคอนและออกซิเจน ใน
ร่างกายมนุษย์มีธาตุหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ ถ้า
ขาดธาตุบางชนิดอาจทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกาย เช่น ขาดธาตุเหล็กจะเป็นโรคโลหิตจาง ขาดธาตุ
ฟอสฟอรัสและแคลเซียมทำให้กระดูกและฟันไม่แข็งแรง 
 2. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง สมบัติของธาตุ ในหนังสือเรียนประกอบ Power 
point และตัวอย่างธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนดู เช่น แผ่นทองแดง ลวดอะลูมิเนียม ตะปู
เหล็ก เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสมบัติของธาตุ ซึ่งสมบัติของธาตุที่ต้องทำการศึกษาได้แก่ สถานะ การนำไฟฟ้า 
ความหนาแน่น จุดหลอมเลว สี การเกิดปฏิกิริยาเคมี และนอกจากสมบัติที่กล่าวมาแล้ว ยังสามารถจัดจำแนก
ธาตุได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ แล้วนักเรียนทำการศึกษาตารางแสดงสมบัติบางประการ
ของโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ในหนังสือเรียนประกอบ Power point และร่วมกันอภิปรายถึงสมบัติบาง
ประการของธาตุ 
 3. ต่อด้วยครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เรื่อง สัญลักษณ์ของธาตุ ในหนังสือเรียนประกอบ Power 
point ว่าสัญลักษณ์ของธาตุ หมายถึง อักษรย่อที่ใช้แทนชื่อธาตุ ประกอบไปด้วย ชื่อธาตุ เลขมวล และเลข
อะตอม 
 4. นักเรียนสรุปความรู้เรื่องธาตุและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้
ความเข้าใจจากที่ได้ศึกษาไปและสืบค้นเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน  
 5. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมทดลองสมบัติบางประการของธาตุดังนี้ 
  – ต่อเครื่องตรวจการนำไฟฟ้าเข้ากับกระบะถ่านไฟฉาย แล้วนำ แท่งวัสดุของธาตุโลหะ และ
ธาตุอโลหะมาต่อในวงจรไฟฟ้า สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟฟ้าเมื่อนำแท่งวัสดุของธาตุแต่ละ ชนิดมา
ต่อ แล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้น 



  – ต่อแท่งวัสดุของธาตุโลหะ และอโลหะเข้ากับจุกยางของเครื่องตรวจการนำ ความร้อน นำ
ดินน้ำมันวางบนปลายแท่งวัสดุแต่ละแท่งที่ยื่นออกมานอกภาชนะ 
  – ใส่น้ำจำนวน 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในเครื่องตรวจการนำความร้อน นำไปให้ความ
ร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินน้ำมันแล้วบันทึกผลที่เกิดขึ้น 
  – นำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายร่วมกันแล้วนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 หมายเหตุ – ก่อนทดสอบการนำไฟฟ้าของธาตุด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้า ควรใช้กระดาษ
ทรายขัดธาตุ ให้สะอาดก่อน 
    – การต่อแท่งวัสดุของธาตุเข้ากับจุกยางของเครื่องตรวจการนำความร้อนควรดึงให้
ปลายแท่ง วัสดุข้างที่อยู่ในภาชนะยื่นพ้นจุกยางเท่า ๆ กัน ประมาณ 1.5- 2 เซนติเมตร เพื่อให้ความร้อนถ่าย
โอนผ่าน แท่งวัสดุของธาตุได้ดีขึ้น 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องธาตุและสมบัติของธาตุ โดยใช้แนวคำถาม
ต่อไปนี้ 
  - ความหมายของธาตุ คืออะไร (เป็นสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้โดยวิธี
ทางเคมี ประกอบด้วยอะตอม (atom) ชนิดเดียวกัน ธาตุในปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 118 ธาตุ เป็นธาตุที่พบตาม
ธรรมชาติ 91 ธาตุ นอกนั้นเป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ข้ึน) 
  - สมบัติของธาตุคืออะไร (เป็นลักษณะเฉพาะตัวของธาตุ เช่น สถานะ การนำไฟฟ้า ความ
หนาแน่น จุดหลอมเหลว สี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งใช้ระบุชนิดของธาตุนั้นๆ ได้ เช่น ธาตุไอโอดีนมีลักษณะ
เป็นของแข็ง มันวาว แข็งและเปราะ ไม่นำไฟฟ้า มีจุดหลอมเหลว 113.5 องศาเซลเซียส จุดเดือด 184.35 
องศาเซลเซียส ) 
  - จงอธิบายความรู้เรื่องสัญลักษณ์ของธาตุ (สัญลักษณ์ของธาตุ หมายถึง เป็นอักษรย่อที่ใช้
แทนชื่อธาตุการเขียนสัญลักษณ์ธาตุนั้น เป็นการเขียนอักษรย่อที่ใช้แทนชื่อธาตุ และใช้แทน 1 อะตอมของธาตุ
นิยมเขียนด้วยตัวพิพม์ใหญ่ ถ้าตัวแรกซ้ำกันให้เขียนด้วยตัวถัดไปตามความเหมาะสม แต่เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก 
ซึ ่งนอกจากชื่อธาตุแล้วสัญญาลักษณ์ธาตุยังประกอบไปด้วย เลขอะตอม คือ เลขแสดงจำนวนโปรตอนที่
นิวเคลียส เขียนไว้ที่มุมล่างด้านซ้ายของสัญลักษณ์ และ เลขมวล คือ เลขแสดงผลบวกของจำนวนโปรตอนและ
นิวตรอนที่นิวเคลียส เขียนไว้ที่มุมบนซ้าย) 
  - จงยกตัวอย่างประโยชน์ของธาตุมาอย่างน้อย 3 ชนิด (อะลูมิเนียม (Al) ใช้ทำแผ่นอลูมิเนียม
ฟอยล์ เพื่อใช้ห่ออาหารเมื่อนำไปเผาหรือให้ความร้อน สังกะสี (Zn)ใช้ทำถ่านไฟฉาย และเป็นส่วนประกอบ
ของเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนและเหล็ก(Fe)เป็นธาตุที่มีมากเป็นที 4 ในโลก ใช้ทำเป็นโครงสร้างในการก่อสรา้ง
สิ่งต่างๆ เป็นต้น) 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. Power point เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาต ุ

 2. รูปภาพธาตุที่ใชใ้นชีวติประจำวัน ประกอบ Power point 
 3. ชุดการทดลองสมบัตบิางประการของธาตุ 
 4. ใบกิจกรรม การทดลองสมบัติบางประการของธาตุ 

 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        - ความหมายของธาตุ 
        - สมบัติของธาต ุ
        - สัญลกัษณ์ของธาต ุ
        - ประโยชน์ของธาตุ 
 

 
- ใบงาน 
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตุและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาต ุ
- ใบงาน 
 -การตอบคำถาม 

 
-ความสมบูรณ์
ของเนื้อหาและ
ใบงานต้องผ่าน  
7o% 
- ก า ร ต อ บ
คำถามต้องผ่าน  
7o% 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวช ี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/8  อธ ิบาย
โครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน โดยใช้แบบจำลอง 

 
- ใบงาน 
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตุและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาต ุ
-ใบงาน 
 -การตอบคำถาม 

 
-ความสมบูรณ์
ของเนื้อหาและ
ใบงานต้องผ่าน  
7o% 
- ก า ร ต อ บ
คำถามต้องผ่าน  
7o% 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
      - ใฝ่เรียนรู้ 
      - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- ใบงาน 
 

 
- สรุปความรู้เรื่อง
ธาตุและเปรียบเทียบ
สมบัติของธาต ุ
-ใบงาน 
 -การตอบคำถาม 

 
ส่งตรงเวลาได้
คะแนนเต็ม ส่ง
ช้าหักคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค 
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..............................................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6  การเปลี่ยนสถานะของสาร        เรื่อง สถานะของสาร
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/9  อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้
แบบจำลอง 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/10  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติในแต่ละสถานะของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายการจัดเรียนอนุภาคของสารในแต่ละสถานะได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. สถานะของสาร 
 2. การเปลี่ยนแปลงของสาร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 การจำแนกประเภทของสาร โดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์จำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส 
 ของแข็ง (Solid) อนุภาคของสารอยู่ชิดกันมาก ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมีค่ามาก ดังนั้นสร
ในสถานะนี้จึงมีรูปร่างแน่นอนและปริมาตรคงที่ 
 ของเหลว (Liquid) อนุภาคของสารอยู่ใกล้กัน จึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคค่อนข้างมาก อนุภาค
ของสารสามารถเคลื่อนที่ได้บ้าง จึงทำให้สารในสถานะของเหลวไหลได้ มีรูปร่างไม่แน่นอนขึ้นกับภาชนะที่
บรรจุ แต่มีปริมาตรคงที่ 



 แก๊ส (Gas) อนุภาคของสารอยู่ห่างกัน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาก ดังนั้น แก๊สจึงมีรูปร่าง
และปริมาตรไม่คงที่ 
 

 
 
 การเปลี่ยนแปลงของสาร 
 การหลอมเหลว (Melting) เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลว โดยของแข็งมี
การดูดความร้อนจากภายนอกเข้าไปทำให้อนุภาคอยู่ห่างกันมากขึ้น เช่น น้ำแข็งหลอมเหลวไปเป็นน้ำที่
อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส การหลอมเหลวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การละลาย อุณหภูมิที่ของแข็งกลายเป็น
ของเหลว เรียกว่า จุดหลอมเหลว 
 การระเหย (Evaporation) เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว กลายไปเป็นแก๊ส โดยมีการดูดความ
ร้อน ทำให้อนุภาคของของเหลวกระจายตัวห่างกัน ความเป็นระเบียบลดน้อยลง การกลายเป็นไปเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า การระเหย เช่น น้ำระเหยเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เรียกอุณหภูมิที่ทำให้สสารกลายเปน็
ไอว่า จุดเดือด 
 การควบแน่น (Condensation) เกิดจากอนุภาคของแก๊สมีการคายพลังงานออกไป ทำให้อนุภาคแก๊ส
ขยับเข้าชิดกันมากขึ้นจนกลายเป็นของเหลว เช่น ไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำค้าง 
 การแข็งตัว (Freezing) หมายถึงการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวหลายไปเป็นของแข็ง โดยมีการคาย
พลังงานออกมาให้กับสิ่งแวดล้อม ทำให้อนุภาคมีพลังงานลดลงจึงชิดตัวกันมากขึ้น อุณหภูมิที่ทำให้ของเหลว
กลายเป็นของแข็ง เรียกว่า จุดเยือกแข็ง เช่น น้ำมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส 
 การระเหิด (Sublimation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านการ
เป็นของเหลวก่อน เช่น การระเหิดของการบูร การระเกิดของลูกเหม็น เป็นต้น 
 การระเหิดกลับ (Deposition) หมายถึง การเปลี่ยนสถานะของแก๊สมาเป็นของแข็งเลยโดยไม่ผ่านการ
เป็นของเหลว ซึ่งจะมีการคายพลังงานอย่างรวดเร็ว เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ยากมาก 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมใหญ่หนึ่งวง จากนั้นครูจะสั่งให้นักเรียนพูดชื่อของของแข็ง โดยให้พูด
วนกันไปเรื่อย ๆ หากใครพูดไม่ได้ให้ออกมาอยู่นอกวง จากนั้นเปลี่ยนเป็นของเหลวและแก๊สต่อไปตามลำดับ 
 2. นักเรียนตอบคำถามว่า “เรารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนเป็นของแข็ง สิ่งไหนเป็นของเหลว และสิ่งไหน
เป็นแก๊ส” (แนวคำตอบ ตามความคิดของนักเรียน) 
 3. ครูเปิดประเด็นว่าอนุภาคของสารแต่ละชนิด มีการจัดเรียงตัวแตกต่างกัน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน และศึกษาวิธีการทดลองจากกิจกรรมที่ 12 
 2. นักเรียนลงมือทำกิจกรรม โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด 
 3. นักเรียนสังเกตและบันทึกผลลงในตาราง 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ 
 2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 8 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์การทำแบบจำลอง 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  สถานะของสาร 
        - การเปลี่ยนแปลงของสาร 

 
- ชิ้นงาน 

 
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/9  อธิบายและ
เปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดย
ใช้แบบจำลอง 
      มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/10  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจำลอง 

 
- ชิ้นงาน 
 

 
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6  การเปลี่ยนสถานะของสาร    เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/9  อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้
แบบจำลอง 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/10  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติในแต่ละสถานะของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายการจัดเรียนอนุภาคของสารในแต่ละสถานะได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. สถานะของสาร 
 2. การเปลี่ยนแปลงของสาร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 การจำแนกประเภทของสาร โดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์จำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส 
 ของแข็ง (Solid) อนุภาคของสารอยู่ชิดกันมาก ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมีค่ามาก ดังนั้นสร
ในสถานะนี้จึงมีรูปร่างแน่นอนและปริมาตรคงที่ 
 ของเหลว (Liquid) อนุภาคของสารอยู่ใกล้กัน จึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคค่อนข้างมาก อนุภาค
ของสารสามารถเคลื่อนที่ได้บ้าง จึงทำให้สารในสถานะของเหลวไหลได้ มีรูปร่างไม่แน่นอนขึ้นกับภาชนะที่
บรรจุ แต่มีปริมาตรคงที่ 



 แก๊ส (Gas) อนุภาคของสารอยู่ห่างกัน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาก ดังนั้น แก๊สจึงมีรูปร่าง
และปริมาตรไม่คงที่ 
 

 
 
 การเปลี่ยนแปลงของสาร 
 จากที่นักเรียนได้ทราบแล้วว่า สสาร มีอยู่ 3 สถานะด้วยกัน คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งทั้ง
สามสถานะนี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตาม สสารทั้งสามสถานะก็ยังสามารถที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นสถานะอื่นได้ เราเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว่า “การเปลี่ยนสถานะของสาร” ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารนั้นจะมี ความร้อน เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสารที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอาจจะเกิด
จากการได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อม เรียกว่าการ ดูดความร้อน หรืออาจจะมีการปล่อยความร้อนให้กับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก เรียกว่า การคายความร้อน ซึ่งสสารจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 การหลอมเหลว (Melting) เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลว โดยของแข็งมี
การดูดความร้อนจากภายนอกเข้าไปทำให้อนุภาคอยู่ห่างกันมากขึ้น เช่น น้ำแข็งหลอมเหลวไปเป็นน้ำที่
อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส การหลอมเหลวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การละลาย อุณหภูมิที่ของแข็งกลายเป็น
ของเหลว เรียกว่า จุดหลอมเหลว 
 การระเหย (Evaporation) เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว กลายไปเป็นแก๊ส โดยมีการดูดความ
ร้อน ทำให้อนุภาคของของเหลวกระจายตัวห่างกัน ความเป็นระเบียบลดน้อยลง การกลายเป็นไปเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า การระเหย เช่น น้ำระเหยเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เรียกอุณหภูมิที่ทำให้สสารกลายเปน็
ไอว่า จุดเดือด 
 การควบแน่น (Condensation) เกิดจากอนุภาคของแก๊สมีการคายพลังงานออกไป ทำให้อนุภาคแก๊ส
ขยับเข้าชิดกันมากขึ้นจนกลายเป็นของเหลว เช่น ไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำค้าง 
 การแข็งตัว (Freezing) หมายถึงการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวหลายไปเป็นของแข็ง โดยมีการคาย
พลังงานออกมาให้กับสิ่งแวดล้อม ทำให้อนุภาคมีพลังงานลดลงจึงชิดตัวกันมากขึ้น อุณหภูมิที่ทำให้ของเหลว
กลายเป็นของแข็ง เรียกว่า จุดเยือกแข็ง เช่น น้ำมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส 
 การระเหิด (Sublimation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านการ
เป็นของเหลวก่อน เช่น การระเหิดของการบูร การระเกิดของลูกเหม็น เป็นต้น 
 การระเหิดกลับ (Deposition) หมายถึง การเปลี่ยนสถานะของแก๊สมาเป็นของแข็งเลยโดยไม่ผ่านการ
เป็นของเหลว ซึ่งจะมีการคายพลังงานอย่างรวดเร็ว เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ยากมาก 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้ เรื่อง สถานะของสาร 
 2. นักเรียนฟังคำชี้แจงการทดลอง เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้ำ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม 
 2. นักเรียนลงมือทดลอง เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของน้ำ และ พลังงานกับการละลาย 
 3. นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลอง พร้อมกับสรุปผลและตอบคำถาม 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. ครูเฉลยคำตอบและร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์การทดลองการเปลี่ยนสถานะของน้ำและพลังงานกับการละลาย 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  สถานะของสาร 
        - การเปลี่ยนแปลงของสาร 

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 

 
- แบบประเมินการ
ทดลอง 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/9  อธิบายและ
เปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดย
ใช้แบบจำลอง 
      มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/10  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจำลอง 

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 
 

 
- แบบประเมินการ
ทดลอง 
 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6  การเปลี่ยนสถานะของสาร    เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร
วิชา ว 21101        ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร ์1       กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565        เวลา 2 ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/9  อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้
แบบจำลอง 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/10  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติในแต่ละสถานะของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายการจัดเรียนอนุภาคของสารในแต่ละสถานะได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติในแต่ละสถานะของสารได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของสารได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายการจัดเรียนอนุภาคของสารในแต่ละสถานะได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. สถานะของสาร 
 2. การเปลี่ยนแปลงของสาร 
 
 
 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 - ความรู้ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร 
 ความสามารถในการละลายของสารแต่ละชนิดจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. อุณหภูม ิ
  2. ความดัน 
  3. ชนิดของสาร 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 - สมรรถนะสำคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนฟังคำชี้แจงในการทดลองจากครู 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ศึกษาวิธีการทดลองจากใบกิจกรรม 
 2. นักเรียนลงมือทดลอง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร 
 3. นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลอง พร้อมกับสรุปผลและตอบคำถาม 
- กิจกรรมรวบยอด 
 1. ครูเฉลยคำตอบและร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์การทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ อจท. จำกัด 
 3. Work book 1 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระสำคัญ 
        -  สถานะของสาร 
        - การเปลี่ยนแปลงของสาร 

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 

 
- แบบประเมินการ
ทดลอง 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.1/9  อธิบายและ
เปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดย
ใช้แบบจำลอง 
      มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 2.1  ม.1/10  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจำลอง 

 
- ใบบันทึกผล
การทดลอง 
 

 
- แบบประเมินการ
ทดลอง 
 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        - มวีินัย 
        - ใฝ่เรียนรู ้
        - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม 

 
- แบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ายกลุ่ม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการทดลอง 
 

เลขที่ ชื่อ 

รายการประเมิน 
การทดลอง
ตามแผน     
ที่กำหนด 

ความมี
ระเบียบ 

ความ
พร้อม 

การบันทึก
ผลการ
ทดลอง 

การสรุปผล
การทดลอง 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมการทดลอง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. การทดลองตามแผน     
ที่กำหนด 

ตั ้งใจฟ ังคำช ี ้แจงและ
ทดลองตามข ั ้นตอนที่
กำหนดไว้ อย่างถูกต้อง
ด้วยตนเอง 

ตั ้งใจฟ ังคำช ี ้แจงและ
ทดลองตามข ั ้นตอนที่
กำหนดไว้ โดยมีครูและ
ผู้อื่นเป็นผู้แนะนำ 

ไม่ตั้งใจฟังคำชี้แจงและ
ทดลองไม ่ถ ูกต ้องตาม
ว ิธ ีการและข ั ้นตอนที่
กำหนดไว้ 

2. ความมีระเบียบ ไม ่ว ุ ่นวายขณะทำการ
ทดลอง และรักษาความ
สะอาดได้เป็นอย่างดี 

ไม ่ว ุ ่นวายขณะทำการ
ทดลอง และไม ่ร ักษา
ความสะอาด 

ว ุ ่ น ว า ย ข ณะทำก า ร
ทดลอง และไม ่ร ักษา
ความสะอาด 

3. ความพร้อม นำวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ใน
การทดลองตามท ี ่ ครู
กำหนดมาครบถ้วน 

นำวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ใน
การทดลองตามท ี ่ ครู
กำหนดมาแต่ไม่ครบถ้วน 

ไม่นำวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การทดลองตามท ี ่ ครู
กำหนดมา 

4. การบันทึกผลการ
ทดลอง 

บันทึกผลเป็นระยะอย่าง
ถูกต้อง มีระเบียบ และ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

บันทึกผลเป็นระยะอย่าง
ถูกต้อง มีระเบียบ และ
สอดคล้องกับเนื้อหา แต่
ยังไม่ชัดเจน 

สร ุปผลการทดลองไม่
ถูกต้องชัดเจน และไม่
สอดคล้องกับเนื้อหา 

5. การสรุปผลการ
ทดลอง 

สรุปผลได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และครอบคลุม
เน้ือหาได้ด้วยตนเอง 

สรุปผลได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน และครอบคลุม
เน ื ้อหา โดยม ีคร ูหรือ
ผู้อื่นเป็นผู้แนะนำ 

สร ุปผลการทดลองไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจน และ
ไม่ครอบคลุมเนื้อหา 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 10 คะแนนข้ึนไป = ดี 
 7 – 10 คะแนน  = ปานกลาง  
 ต่ำกว่า 7 คะแนน = ปรับปรุง 

  



เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเนื้อหา 

ว า ด ล ั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ส่วนประกอบของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์ พร้อมทั้งระบุ
ช ื ่ อของส ่วนประกอบได้
ถูกต้อง ครบถ้วนร้อยละ 70 
ขึ้นไป 

วาดลักษณะและส่วนประกอบ
ของเซลล์พืชและเซลล์ส ัตว์ 
พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง ร ะ บ ุ ช ื ่ อ ข อ ง
ส ่ วนประกอบได ้ ถ ู ก ต ้ อ ง 
ครบถ้วนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ว า ด ล ั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ส่วนประกอบของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์ พร้อมทั้งระบุ
ช ื ่ อของส ่วนประกอบได้
ถูกต้อง ครบถ้วนน้อยกว่า
ร้อยละ 50 

2. การนำเสนอ
ผลงาน 

- 
นำเสนอเนื้อหาและตอบ
คำถามได้ถูกต้องครบถ้วน  

นำเสนอเนื้อหาและตอบ
คำถามได้บ้าง 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 4 ขึ้นไป  = ดี 
 2 – 3  = ปานกลาง 
 น้อยกว่า 4 = ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 


