
      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๓                                                               เร่ือง ธาตุกมัมนัตรังสี 
ช่ือรายวชิา     เคมี๒                  กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์         
ช้ัน  มธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที ่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา     ๑๓   ชัว่โมง
ผู้สอน อาจารยย์ทุธนา รัตนสุวรรณ                               
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

สาระส าคญั ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ - จดุเดือดของตวัท ำละลำยและ

สำรละลำย 

- จุดเยอืกแขง็ของตวัท าละลายและ
สารละลาย 

- จุ ด เ ดื อ ด แ ล ะ จุ ด เยื อ ก แ ข็ ง ข อ ง
สารละลายอิเลก็โทรไลต ์

สมบติับาง
ประการของ
สารละลาย 

๔ 
 
 
๔ 

      ๕ 
 

๑๔ 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑๘. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็ ของสารละลายกบัสารบริสุทธ์ิ รวมทั้งค  านวณจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็ของ
สารละลาย 
 
ตารางธาตุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   นกัเรียนเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็ ของสารละลายกบัสารบริสุทธ์ิ รวมทั้งค  านวณจุดเดือดและจุด
เยอืกแขง็ของสารละลาย 
  
 
 
 
 



สาระการเรียนรู้/ความรู้ 
          สมบัติบางประการของสารสารละลาย 
          สมบติัทางกายภาพของสารละลายท่ีข้ึนกบัอตัราส่วนระหวา่งปริมาณของตวัถูกละลายกบัตวัท าละลาย 

โดยไม่ข้ึนกบัชนิดของตวัถูกละลาย 
          ท่ีสภาวะหน่ึง ๆ ตวัท าละลายบริสุทธ์ิ (pure solvent) จะมีความดนัไอ จุดเดือด และจุดเยอืกแขง็ท่ีแน่นอน 

แต่เม่ือมีตวัถูกละลายท่ีไม่สามารถระเหยผสมอยูเ่ป็นเน้ือเดียวกนั ในสารละลายส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ จะท าใหส้ารละลายมี
สมบติับางประการเปล่ียนแปลงไป เช่น จุดเดือด (boiling point) จุดเยอืกแขง็ (freezing point) ความดนัไอ (vapor 
pressure) และความดนัออสโมติก (osmotic pressure) โดยสมบติัเหล่าน้ีจะข้ึนอยูก่บัปริมาณหรือจ านวนอนุภาคของตวัถูก
ละลายท่ีมีอยูใ่นสารละลายเท่านั้นจะไม่ข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัถูกละลายแต่อยา่งใด ทั้งน้ีหมายถึงสารละลายท่ีมีตวัท า
ละลายชนิดเดียวกนั เราเรียกสมบติัทั้งหมดรวมกนัวา่ สมบติัคอลลิเกตีฟ (colligative properties) 
การเพิม่ขึน้ของจุดเดือด 
          เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความเขม้ขน้ของสารละลายส่วนใหญ่ใชใ้นหน่วยโมแลล (mol/kg) โดยไม่ข้ึนกบัชนิดของ
ตวัถูกละลาย แต่ตวัถูกละลายตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญัไดแ้ก่ เป็นสารระเหยยากไม่แตกตวัเป็นไอออน และเป็นสาร
บริสุทธ์ิเป็นตน้2. ปฏิกิริยาฟิวชนั (Fusion reaction) คือ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีนิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกนัเขา้เป็น
นิวเคลียสท่ีหนกักวา่ และมีการคายความร้อนออกมาจ านวนมหาศาลและมากกวา่ปฏิกิริยาฟิชชนัเสียอีก ปฏิกิริยาฟิวชนัท่ี
รู้จกักนัดี คือ ปฏิกิริยาระเบิดไฮโดรเจน (Hydrogen bomb) 
การลดต ่าลงของจุดเยือกแขง็ 

เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความเขม้ขน้ของสารละลายส่วนใหญ่ใชใ้นหน่วยโมแลล (mol/kg) โดยไม่ข้ึนกบัชนิด
ของตวัถูกละลาย แต่ตวัถูกละลายตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญัไดแ้ก่ เป็นสารระเหยยากไม่แตกตวัเป็นไอออน และเป็นสาร
บริสุทธ์ิเป็นตน้ 
ทักษะ / กระบวนการ 
 ๑. การอภิปราย 
 ๒. การจ าแนก 
 ๓. การสืบคน้ขอ้มูล 
 ๔. การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๓. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 



สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 ๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
 ขั้นกระตุ้นความสนใจเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (engagement) 
- สร้างและกระตุน้ความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการตั้งค  าถามตามเน้ือหาสาระในแต่ละคาบ  
ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถเตรียมบทเรียนและเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (engagement) ท่ีผูเ้รียนจะสามารถ
แสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ข้ึนมาเองไดอี้กทางหน่ึง 

 
ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 

- ใชกิ้จกรรมการส ารวจ (exploration) การทดลอง การส ารวจ การสืบคน้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคการ
เรียนรู้จะด าเนินการโดยผูเ้รียนเอง จากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือส่ิงพิมพ ์internet ใบงานใบความรู้ โดยครูมีหนา้ท่ีคอแนะน า 

ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
-น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ จากกิจกรรมการทดลอง เม่ือมีขอ้มูล ขอ้สนเทศเพียงพอมาวิเคราะห์ แปรผล 
สรุปผล และน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อสนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพื่อกระตุน้
ใหเ้กิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ต่อไปได ้

ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
-น าความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาเช่ือมโยงความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางข้ึน นกัเรียนมีโอกาสปรับแนวคิดหลกัของ
ตนใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นสากล โดยไม่คลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริง 

ขั้นประเมินผล (evaluation) 
-ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบแนวคิดหลกัของตนเองท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ โดยอาจประเมินผลดว้ยตนเองดว้ยแบบ
ประเมินต่างๆ วา่สอดคลอ้งมีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งหรือไม่ โดยขอ้สรุปจะน าไปใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไป รวมทั้ง
การประเมินของครูผูส้อนดว้ยแบบทดสอบและแบบประเมินท่ีเตรียมไวใ้นแต่ละคาบเรียน 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้/ส่ือ 
 ๑. ใบความรู้ เร่ือง สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ 
 ๒.  Power point เร่ือง สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ 
แหล่งเรียนรู้  
 ๑. หนงัสือเรียนเพิ่มเติม เคมี ม.๔-๖ เล่ม ๑ (สสวท) 



 ๒. หอ้งสมุด 
 ๓. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑก์ารประเมิน 
สาระส าคญั 
   - อธิบายสมบติัของ
สารละลายท่ีข้ึนกบัความ
เขม้ขน้ของตวัถูกละลายได ้    

 
- ใบความรู้ สมบติัคอลลิ
เกทิฟ 
- Power point สมบติัคอลลิ
เกทิฟ 

 
- ส่ือการสอน สมบติัคอลลิ
เกทิฟ 
 

 
- ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
- ความครบถว้นของเน้ือหา 
 

คุณลกัษณะ 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 
- Power point เร่ือง สมบติั
คอลลิเกทิฟ 
 

 
- ส่ือการสอน สมบติัคอลลิ
เกทิฟ 
 

 
- เน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง 
- เน้ือหาตอ้งครบถว้น 
สมบูรณ์ 

  
บันทกึหลงัสอน 
ผลการสอน
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
         
       ลงช่ือ .....................................................................  
         ( นายยทุธนา รัตนสุวรรณ ) 
   



ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
 
 ................................................................................................................................................................................. 
          
             ลงช่ือ .....................................................................  
                          (......................................................) 
                         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 


