
๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   ๖                                                 เร่ือง สารและสมบัติของสาร 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑                                                                   เวลา    ๒    คาบ 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                                                   ห้อง ม.๑/๑, ๑/๒  
 
 

สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร (สารรอบตัว) 
มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว ๓.๑ เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง
ยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  ๑. เพื่อผลิตและพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
  ๒. นกัเรียนออกแบบการทดลองหรือแกปั้ญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
  ๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้ วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่องคค์วามรู้
ให้กบัสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  ๑. นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แกปั้ญหาและจดัการอยา่งเป็นระบบ รู้วิธีการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือและแหล่งการศึกษาต่างๆ 
  ๒. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม
เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองหรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสมและตระหนกัถึงความส าคญัของการรักธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
สาระการเรียนรู้/เน้ือหา  
  กิจกรรมท่ี ๑.๕    การตรวจสอบองค์ประกอบของสารเน้ือเดียว   

การตรวจสอบสมบติัของของเหลวบางชนิด  เช่น  น ้าเช่ือม  น ้าอดัลม  น ้าเกลือ น ้าหวานสีแดง  
สารละลายด่างดบัทิม  พบว่าสารเหล่านั้นมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียว  แต่ความจริงแลว้สารท่ีมองเห็นเป็นเน้ือ
เดียวอาจมีองคป์ระกอบมากกว่า  ๑  ชนิด  เช่นสารบริสุทธ์ิกบัสารละลายต่างมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนั  
แตกต่างกนัท่ีสารบริสุทธ์ิประกอบดว้ยสารชนิดเดียว  ซ่ึงเป็นไดท้ั้งธาตุและสารประกอบ  ส่วนสารละลาย  
เป็นสารเน้ือเดียวท่ีเกิดจากสารตั้งแต่  ๒ ชนิดข้ึนไปรวมตวักนั  ดงันั้นจึงมีวิธีการตรวจสอบองคป์ระกอบของ
สารเน้ือเดียว  ดงักิจกรรมท่ี ๑.๕ การตรวจสอบองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว 



๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

วิธีการทดลอง 
๑. สงัเกตและบนัทึกลกัษณะของน ้าเกลือ  น ้าเช่ือม  น ้าอดัลม 
๒. น าของเหลวทั้ง  ๓  ชนิด  ชนิดละ  ๑  ลบ.ซม.  ใส่ในจานหลุมโลหะ  ชนิดละหลุม  ให้ความร้อน

แก่ของเหลวดว้ยตะเกียงแอลกอฮอล ์ สงัเกตการณเ์ปล่ียนแปลงขณะให้ความร้อน  และผลท่ีได ้ บนัทึกผล 
การระเหยแห้งหมายถึง  การให้ความร้อนแก่ของเหลวท่ีระเหยไดจ้นกระทัง่ของเหลวกลายเป็นไอ  

ถา้มีสารอ่ืนท่ีไม่ระเหยเจือปนอยูใ่นของเหลว  สารนั้นจะตกคา้งอยูใ่นจานหลุม  ซ่ึงการระเหยแหง้น้ีสามารถ
ใชต้รวจสอบองคป์ระกอบของของเหลวท่ีใสเป็นเน้ือเดียวได ้ โดยท่ีตวัละลายในสารละลายนั้น  ตอ้งเป็นตวั
ละลายท่ีระเหยไดย้าก  จากกิจกรรมสรุปไดว้่าสารท่ีมีลกัษณะใส  เป็นเน้ือเดียว  อาจมีองคป์ระกอบมากกว่า  ๑  
ชนิด  ของผสมท่ีเป็นของเหลว  ใส  เป็นสารเน้ือเดียว  เรียกวา่  สารละลาย  ประกอบดว้ยตวัละลายและตวัท า
ละลาย  ตวัอยา่งสารละลายท่ีพบในชีวิตประจ าวนั เช่น  น ้าเกลือ  น ้าเช่ือม  น ้าอดัลม  รวมทั้งน ้าผลไมต่้างๆ ใน
ธรรมชาติ เช่น  น ้าตาลสด  น ้ามะพร้าว 
  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. นกัเรียนสามารถตรวจสอบและแยกองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียวโดยการระเหยแห้ง
ได ้

๒. นกัเรียนสามารถระบุตวัละลายและตวัท าละลายของสารท่ีใชใ้นการทดลอง ๑.๕ ได ้
 
ส่ือการเรียนการสอน 

๑. Powerpoint อธิบายขั้นตอน วิธีการทดลอง เร่ือง การตรวจสอบองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว 
๒. ใบงานท่ี ๖ เร่ือง การตรวจสอบองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว 
๓. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๔. วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี ในการทดลอง 

 ๑. น ้าเช่ือม  ๑  %    ๑๐  ลบ.ซม. 
๒. น ้าเกลือ  ๑  %     ๑๐  ลบ.ซม.  
 ๓. น ้าอดัลม     ๑๐  ลบ.ซม.     
๔. กระบอกตวงขนาด ๑๐  ลบ.ซม. ๑๐  ใบ 
๕. จานหลุมโลหะ   ๑๐  อนั 
๖. คีบคีบโลหะ    ๑๐  ชุด 
๗. ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม ๑๐  อนั 
 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ข้ันท่ี ๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๕ นาที) 

๑.   นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ๕ ขอ้ 
                           ๒.   ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัสารเน้ือเดียวและสารเน้ือผสม ว่า สารเน้ือเดียว   



๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

( Homogeneous  substance ) คือ สารท่ีมีรูปร่างสม ่าเสมอและมีสมบติัเหมือนกนัตลอดทุกส่วน  ส่วน   
สารเน้ือผสม  ( Heterogeneous  substance )  มีสมบติัตรงกนัขา้มกบัสารเน้ือเดียว  กล่าวคือ  สามารถ
มองเห็นความแตกต่างขององคป์ระกอบของสารเน้ือผสม  มองเห็นไม่เป็นเน้ือเดียวกนั 

๓. ครูตั้งค าถามกระตุน้ให้นกัเรียนคิดเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่กิจกรรมท่ี  ๑.๕   เร่ืองการ 
ตรวจสอบองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว   
                                 แนวค าถาม 

• การตรวจสอบสมบติัของของเหลวบางชนิด  เช่น  น ้าเช่ือม  น ้าอดัลม  น ้าเกลือ  
น ้าหวานสีแดง  สารละลายด่างดบัทิม  พบว่าสารเหล่านั้นมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียว  เม่ือน าไปกรองดว้ย
กระดาษกรองกไ็ม่มีสารตกคา้งบนกระดาษกรอง  และยงัสามารถผา่นเซลโลเฟนไดอี้กดว้ย  นกัเรียนคิดว่า
สารเหล่าน้ีมีองคป์ระกอบเพียงชนิดเดียวหรือไม่ 
 ข้ันท่ี ๒ ข้ันส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 

๑. ครูอธิบายการขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยน าเสนอดว้ย powerpoint เป็นรูปแบบ flow 
chart และอธิบายการท าใบงานให้นกัเรียนทราบ 

๒. ปฏิบติักิจกรรม ๑.๕    การตรวจสอบองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
๑. ให้ผูเ้รียนสงัเกตและบนัทึกลกัษณะของน ้าเกลือ  น ้าเช่ือม  น ้าอดัลม 

      ๒. น าของเหลวทั้ง  ๓  ชนิด  ชนิดละ  ๑  cm3  ใส่ในจานหลุมโลหะ  ชนิดละหลุม  ให ้         
            ความร้อนแก่ของเหลวดว้ยตะเกียงแอลกอฮอล ์ สงัเกตการณ์เปล่ียนแปลงขณะให้            
            ความร้อน  และผลท่ีได ้  
๓. นกัเรียนบนัทึกผลการทดลองและท าใบงาน 

แนวการบนัทึกผลการทดลอง 
 

 
  

ข้ันท่ี ๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาที) 
๑. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมารายงานผลการทดลอง 

 

ข้ันท่ี ๔ ข้ันขยายความรู้ (๕ นาที) 
๑. ครูสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมครั้ งน้ี 

( สารท่ีมองเห็นเป็นเน้ือเดียวอาจมีองคป์ระกอบมากกว่า  ๑  ชนิดกไ็ด ้ และวิธีการหน่ึงท่ีใชต้รวจสอบ
องคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว กคื็อการระเหยแห้ง ) 



๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

๒. ครูเกบ็รวบรวมใบงาน 
   

ข้ันท่ี ๕ ข้ันประเมิน 
   -   ประเมินผลจากการน าเสนอขอ้มูล  และพฤติกรรมภายในกลุ่ม 
   -   ประเมินดว้ยการท าใบงานท่ี ๖ 
การวัดและประเมินผล 
  วิธีวดัผล 

๑.   สงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม  
๒.  ตรวจใบงานท่ี ๖ 

 เคร่ืองมือวดั 
๑.   แบบสงัเกตพฤติกรรม 
๒.  ใบงานท่ี ๖ เร่ือง การตรวจสอบองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว 

 เกณฑก์ารประเมิน 
๑. แบบสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. ใบงานท่ี ๓ เร่ืองการตรวจสอบองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว ร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
สาระการเรียนรู้/เน้ือหา  
  กิจกรรมท่ี ๑.๖  การละลายของสาร 
  ชีวิตประจ าวนัของเราเก่ียวขอ้งกบัสารละลายต่างๆ  เช่น  การละลายของน ้าตาลในน ้า  ถา้ใชช้อ้นคน
จะละลายไดเ้ร็วข้ึน  เม่ือน ้าตาลละลายหมดกจ็ะมองเห็นของเหลวใสเป็นเน้ือเดียว  ไม่มีตะกอน เม่ือชิมดูจะ
พบว่าของเหลวนั้น  มีรสหวาน  แสดงว่ามีน ้าตาลละลายอยู ่ เรียกของเหลวน้ีว่าสารละลายน ้าตาล  ถา้
เปล่ียนตวัละลายน ้าตาลเป็นสารอ่ืน  การละลายของสารเหล่านั้นกจ็ะมีสมบติัแตกต่างไปจากการละลายของ
น ้าตาล  ดงักิจกรรมท่ี ๑.๖  การละลายของสาร 

วิธีการทดลอง 
ตอนท่ี  ๑ 
๑.  ใส่น ้าตาลทรายลงในหลอดทดลองขนาดเลก็สองหลอด  หลอดละ  o.๓ กรัม เติมน ้าและเอทา

นอล  ๒o  หยด  ลงในหลอดทดลองท่ี  ๑  และ  ๒  ตามล าดบั  เขยา่  สงัเกตการณ์ละลายของ
น ้าตาลทราย  บนัทึกผล 

๒. ท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้  ๑  แต่เปล่ียนจากน ้าตาลทรายเป็นโซเดียมคลอไรด ์ (เกลือแกง)  สี
ผสมอาหาร  สงัเกตและบนัทึกผล 



๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

จากกิจกรรมการทดลองสรุปไดว้่า  ตวัละลายชนิดเดียวกนัละลายในตวัท าละลายต่างชนิดกนัได้
ต่างกนั  และตวัละลายต่างชนิดกนัละลายในตวัท าละลายชนิดเดียวกนัไดต่้างกนั 

ตอนท่ี  ๒ 
๑. ใส่น ้าลงในหลอดทดลองขนาดเลก็  ๒o  หยด  เติมเอทานอล  ๑  หยด  เขยา่และสงัเกตการณ์

เปล่ียนแปลง 
๒. ท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้  ๑  แต่เปล่ียนจากเอทานอลเป็นน ้ามนัพืช  ๑  หยด  น ้าตาลทราย  

ดินเหนียวบดละเอียด  คอปเปอร์  (II)  ซลัเฟต  (จุนสี)  ชนิดละประมาณ  o.๓  กรมั 
   
  จากกิจกรรมการทดลองสรุปไดว้่า  ตวัละลายชนิดเดียวกนัละลายในตวัท าละลายต่างชนิด

กนัไดต่้างกนั  และตวัละลายต่างชนิดกนัละลายในตวัท าละลายชนิดเดียวกนัไดต่้างกนั  การละลายของสาร
ข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัละลายและตวัท าละลาย  ซ่ึงสารส่วนใหญ่ละลายในน ้าไดดี้  ในชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่
ใชส้ารละลายท่ีมีน ้าเป็นตวัท าละลาย  ความรู้เก่ียวกบัการละลายของสารในตวัท าละลายต่างๆ  สามารถ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจ าวนั  ทั้งดา้นอุปโภค  บริโภคได ้
 

 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง/จุดประสงค์ของกิจกรรม 

๑. นกัเรียนสามารถออกแบบวิธีการตรวจสอบความสามารถในการละลายของตวัละลาย 
ชนิดเดียวกนัในตวัท า ละลายต่างชนิด และความสามารถในการละลายของตวัละลายชนิดต่าง ๆ ในตวัท า 
ละลายชนิดเดียวกนัได ้

๒. นกัเรียนสามารถตรวจสอบสมบติับางประการของสารละลายได้ 
๓. นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งการน าความรู้เก่ียวกบัสารละลายของสารในตวัท าละลายต่าง ๆ ไป 

ใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้
 
ส่ือการเรียนการสอน 

๑. ใบกิจกรรม เร่ือง การละลายของสาร 
๒. วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนท่ี  ๑ 

   ๑.   เอทานอล     ๑๐  ลบ.ซม.   
   ๒. น ้ากลัน่     ๑๐  ลบ.ซม. 



๖๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

   ๓. น ้าตาลทราย    ๓    กรัม 
   ๔. โซเดียมคลอไรด ์ (เกลือแกง)   ๓    กรัม 
   ๕.  สีผสมอาหาร    ๓    กรัม 

๖. หลอดทดลองขนาดเลก็  ๘๐  หลอด 
๗. ท่ีตั้งหลอดทดลอง   ๑๐   อนั 
๘. หลอดหยด    ๑๐   อนั 

 
ตอนท่ี  ๒  

  ๑.   เอทานอล     ๒    ลบ.ซม.     
   ๒. น ้ากลัน่     ๒๐  ลบ.ซม.  
   ๓.  น ้ามนัพืช    ๒    ลบ.ซม.  
   ๔.  น ้าตาลทราย    ๓.๐ กรัม  
   ๕.  ดินเหนียวบดละเอียด   ๓.๐ กรัม 
  ๖.  คอปเปอร์  (II)  ซลัเฟต    ๓.๐ กรัม 

๗. หลอดทดลองขนาดเลก็  ๕๐   หลอด 
๘. หลอดหยด    ๑๐    อนั 
๙.  ท่ีตั้งหลอดทดลอง   ๑๐    อนั 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ข้ันท่ี ๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๕ นาที) 

๑. ให้นกัเรียนยกตวัอยา่งสารละลายท่ีพบในชีวิตประจ าวนั  แลว้บอกว่าไดใ้ชป้ระโยชน์
อะไรจากสารละลายดงักล่าว  ( น ้าตาล น ้าเกลือ น ้าอดัลมใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม เป็นตน้) 

๒. ครูทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัสารละลาย  พร้อมทั้งตั้งค าถามกระตุน้ความคิดของ
นกัเรียนเพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่กิจกรรมท่ี   ๑.๖  การละลายของสาร  ( สารละลาย
ประกอบดว้ยตวัละลายและตวัท าละลาย  นกัเรียนคิดว่าตวัละลายชนิดเดียวกนัจะ
ละลายในตวัท าละลายชนิดต่างๆ  ไดดี้เท่ากนัหรือไม่ ) 

  
ข้ันท่ี ๒ ข้ันส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 

๑. ครูอธิบายการขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยน าเสนอดว้ย powerpoint เป็นรูปแบบ flow 
charge และอธิบายการท าใบงานให้นกัเรียนทราบ 

๒. ปฏิบติักิจกรรม ๑.๖  เร่ืองการละลายของสาร  ดงัน้ี 
ตอนท่ี  ๑ 



๖๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

๑.  นกัเรียนใส่น ้าตาลทรายลงในหลอดทดลองขนาดเลก็สองหลอด  หลอดละ  ๐.๓ 
กรัม เติมน ้าและเอทานอล  ๒๐  หยด  ลงในหลอดทดลองท่ี  ๑  และ  ๒  ตามล าดบั  เขยา่  
สงัเกตการณ์ละลายของน ้าตาลทราย  บนัทึกผล 

๒.  ท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้  ๑  แต่เปล่ียนจากน ้าตาลทรายเป็นโซเดียมคลอ
ไรด ์ (เกลือแกง)  สีผสมอาหาร  สงัเกตและบนัทึกผล 

 
ตอนท่ี  ๒ 

๑.  นกัเรียนใส่น ้าลงในหลอดทดลองขนาดเลก็  ๒๐  หยด  เติมเอทานอล  ๑  หยด  
เขยา่และสงัเกตการณ์เปล่ียนแปลง 

๒.  ท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้  ๑  แต่เปล่ียนจากเอทานอลเป็นน ้ามนัพืช  ๑  
หยด  น ้าตาลทราย  ดินเหนียวบดละเอียด  คอปเปอร์ (II) ซลัเฟต (จุนสี)  ชนิดละประมาณ  
๐.๓  กรมั 
              ๓.  นกัเรียนบนัทึกผลการทดลองและท าใบงาน 

ข้ันท่ี ๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาที) 
๑. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมารายงานผลการทดลองของตน 

   
 
  ข้ันท่ี ๔ ข้ันขยายความรู้ (๕ นาที) 

๑. ครูสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรมครั้ งน้ีว่าสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร  ( การเลือกตวัท าละลายให้เหมาะสม 
ส าหรับน ามาท าสารละลายชนิดต่างๆ ) 

๒. ครูเกบ็รวบรวมใบงาน 
 
 ข้ันท่ี ๕ ข้ันประเมิน 

   -   ประเมินผลจากการน าเสนอขอ้มูล  และพฤติกรรมภายในกลุ่ม 
   -   ประเมินดว้ยการท าใบงานท่ี ๗ 
 
การวัดและประเมินผล 
  วิธีวดัผล 

๑.   สงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม  
๒.  ตรวจใบงานท่ี ๗ 

  
เคร่ืองมือวดั 

๑.   แบบสงัเกตพฤติกรรม 



๖๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

๒. ใบงานท่ี ๗ เร่ือง การละลายของสาร 
 

 เกณฑก์ารประเมิน 
๓. แบบสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๔. ใบงานท่ี ๓ เร่ืองการละลายของสาร ร้อยละ ๗๐ 

 
 
บรรณานุกรม 
 

  เปรมวดี  จิตอารีย.์ แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว ๓๑๑๐๑) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
                            ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑.  
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). คู่มือครู 
                            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภาลาดพร้าว. 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). หนังสือ 
                            เรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภา 
                            ลาดพร้าว. 
  สมพงศ ์  จนัทร์โพธ์ิศรี. คู่มือเตรียมสอบ สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.๑. กรุงเทพฯ :  
                            ไฮเอด็พบัลิชช่ิง, ๒๕๓๗.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 
บันทึกหลังการสอน 

๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน 
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................................... 

๒. การสอนตามแผนน้ีเป็นไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนแกไ้ขปัญหา
อยา่งไร 
............................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 

                                                                                             ลงช่ือ.........................................ผูส้อน 
 


