
๘๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   ๘                                      เร่ือง สารและสมบัติของสาร 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑                                                                     เวลา  ๒   คาบ 
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                                                                                                  ห้อง ม. ๑/๑, ๑/๒ 
========================================================================== 
สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร (ความเข้มข้นของสารละลาย) 
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 
  นกัเรียนทราบหรือไม่ว่า ถา้เราไม่ระบุปริมาณน ้าตาลและน ้ าท่ีใช ้น ้าเช่ือมท่ีเตรียมไดแ้ต่ละครั้ ง
อาจจะมีความหวานท่ีไม่เท่ากนั  น ้าเช่ือมท่ีมีน ้าตาลอยูม่ากจะมีรสหวานจดั  แลว้เราจะมีวิธีการอยา่งไรท่ีจะ
ท าให้น ้าเช่ือมท่ีเราเตรียมมีความหวานเท่ากนัทุกครั้ ง 
  วิธีการทดลองกิจกรรมท่ี ๑.๗ การเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นต่าง ๆ 
   ๑.  ใส่คอปเปอร์ (II) ซลัเฟต (จุนสี) ๕ กรัม  ลงในบีกเกอร์ขนาด ๑๐๐ ลบ.ซม. 
   ๒.  เติมน ้ากลัน่ ๒๐ ลบ.ซม.  คนให้คอปเปอร์ (II) ซลัเฟต ละลายหมด 
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   ๓.  เทสารละลายในขอ้ ๒  ลงในกระบอกตวงขนาด ๑๐๐ ลบ.ซม.  เติมน ้ากลัน่จ านวนเลก็
นอ้ยลงในบีกเกอร์เพื่อลา้งคอปเปอร์ (II) ซลัเฟต ท่ีติดอยูใ่นบีกเกอร์  แลว้น าไปเทลงในกระบอกตวงท าซ ้ า 
๒-๓ ครั้ ง ให้แน่ใจว่าไม่มีคอปเปอร์ (II) ซลัเฟตเหลืออยู ่
   ๔.  เติมน ้ากลัน่ลงในกระบอกตวงจนสารละลายมีปริมาตร  ๑๐๐ ลบ.ซม.  
   ๕.  ท าการทดลองซ ้ า  แต่เพิ่มปริมาณคอปเปอร์ (II) ซลัเฟตท่ีใช ้เป็น ๑๐ กรัม สงัเกตสีของ
สารละลายเปรียบเทียบกบัสีของสารละลายท่ีเตรียมไดใ้นครั้ งแรก 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ๑.   นกัเรียนสามารถเตรียมสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ตามท่ีก าหนดได ้
 ๒.  นกัเรียนสามารถ ระบุไวว้่าสารละลายใดเป็นตวัละลาย  และสารใดเป็นตวัท าละลาย 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑.   Power point  
 ๒.  ใบงานท่ี ๘ เร่ือง การเตรียมสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ต่าง ๆ 
 ๓.   วสัดุอุปกรณ์ใน กิจกรรมท่ี ๑.๗  การเตรียมสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ต่าง ๆ 
   คอปเปอร์ (II) ซลัเฟต      ๑๕๐   กรัม 
    บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ ลบ.ซม.       ๒๐   ใบ 
    น ้ากลัน่               ๒,๐๐๐   ลบ.ซม. 
    กระบอกตวงขนาด ๑๐๐ ลบ.ซม.      ๑๐   ใบ 
    แท่งแกว้คนสาร          ๑๐   อนั 
    ขวดน ้ากลัน่             ๑๐   ขวด 
    หลอดหยด            ๑๐   อนั 
    เคร่ืองชัง่ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันท่ี  ๑  ข้ันสร้างความสนใจ (๕ นาที) 
  -  ให้นกัเรียนดูภาพฉลากอาหาร  ฉลากยา แลว้ถามนกัเรียนว่า ทราบขอ้มูลอะไรบา้ง  มีสาร
ชนิดใดผสมอยู ่ มีปริมาณเท่าไร มีสารใดเป็นตวัละลาย สารใดเป็นตวัท าละลาย ใชห้น่วยอะไรในการบอก 
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  -   ถามนกัเรียนต่อว่า ถา้เราตอ้งการเตรียมสารละลาย ควรเตรียมอยา่งไร  ใชอุ้ปกรณ์
อะไรบา้ง (๑.  ภาชนะท่ีใชเ้ตรียมสารละลาย ไดแ้ก่ ขวดวดัปริมาตร ในท่ีน้ีจะใชบี้กเกอร์ท่ีมีขีดบอกปริมาตร 
     ๒.  อุปกรณ์การตวงสาร  ไดแ้ก่ หลอดฉีดยา  กระบอกตวง  และปิเปต 
     ๓.  เคร่ืองชัง่ 
     ๔.  แท่งแกว้คนสารและชอ้นตกัสาร) 
 
  ข้ันท่ี  ๒  ข้ันส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 
   -  ครูแนะน าขอ้ปฏิบติัในการทดลอง 
   -  นกัเรียนท าการทดลอง ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  ๑.  ใส่คอปเปอร์ (II) ซลัเฟต (จุนสี) ๕ กรัม  ลงในบีกเกอร์ขนาด ๑๐๐ ลบ.ซม. 
   ๒.  เติมน ้ากลัน่ ๒๐ ลบ.ซม.  คนให้คอปเปอร์ (II) ซลัเฟต ละลายหมด 
   ๓.  เทสารละลายในขอ้ ๒  ลงในกระบอกตวงขนาด ๑๐๐ ลบ.ซม.  เติมน ้ากลัน่จ านวนเลก็
นอ้ยลงในบีกเกอร์เพื่อลา้งคอปเปอร์ (II) ซลัเฟต ท่ีติดอยูใ่นบีกเกอร์  แลว้น าไปเทลงในกระบอกตวงท าซ ้ า 
๒-๓ ครั้ ง ให้แน่ใจว่าไม่มีคอปเปอร์ (II) ซลัเฟตเหลืออยู ่
   ๔.  เติมน ้ากลัน่ลงในกระบอกตวงจนสารละลายมีปริมาตร  ๑๐๐ ลบ.ซม.  
   ๕.  ท าการทดลองซ ้ า  แต่เพิ่มปริมาณคอปเปอร์ (II) ซลัเฟตท่ีใช ้เป็น ๑๐ กรัม สงัเกตสีของ
สารละลายเปรียบเทียบกบัสีของสารละลายท่ีเตรียมไดใ้นครั้ งแรก 
   -   บนัทึกผลการทดลอง 
 
 ข้ันท่ี  ๓  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๕ นาที) 
   -  นกัเรียนสรุปผลการทดลองและตอบค าถามทา้ยกิจกรรม  
 ข้ันท่ี  ๔  ข้ันขยายความรู้ (๕ นาที) 
   -   สอบถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดร้บั ว่าสามารถน าไปใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง 
  
  ข้ันท่ี  ๕  ข้ันประเมิน 
   -  ประเมินผลจากการสงัเกต การท ากิจกรรมกลุ่ม 
   -  จากใบงานท่ี ๘ เร่ือง การเตรียมสารละลายในความเขม้ขน้ต่าง ๆ 
 
การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดผล 

๑.   ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒.  ตรวจใบงานท่ี ๘ เร่ือง การเตรียมสารละลายในความเขม้ขน้ต่าง ๆ 
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 เคร่ืองมือวัด 
๑.   แบบสงัเกตพฤติกรรม 
๒.  ใบงานท่ี ๘ เร่ือง การเตรียมสารละลายในความเขม้ขน้ต่าง ๆ 

 เกณฑ์การประเมิน 
๑. แบบสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. ใบงานท่ี ๘ เร่ือง การเตรียมสารละลายในความเขม้ขน้ต่าง ๆ ร้อยละ ๗๐ 
 

สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา 
  ในการเตรียมสารละลายท่ีผา่นมา ท าไดโ้ดยการผสมสาร ๒ ชนิด เขา้ดว้ยกนั  ถา้ในกรณีท่ีเรามี
สารละลายอยูแ่ลว้ เราจะน าสารละลายนั้นมาเตรียมสารละลายใหม่ไดอี้ก 
   

  กิจกรรมท่ี ๑.๘  การเตรียมสารละลายจากสารละลายท่ีมีอยู่แล้ว 
    ๑. เตรียมบีกเกอร์ขนาด ๕๐ ลบ.ซม.จ านวน ๔ ใบใส่น ้า ๙ ลบ.ซม.ลงในบีกเกอร์ใบท่ี ๒–๔  
    ๒.  แบ่งสารละลายคอปเปอร์ (II) ซลัเฟตท่ีเตรียมไดจ้ากกิจกรรม ๑.๗  ขอ้ ๕  มาเติมลงใน
บีกเกอร์ใบท่ี ๑ จ านวน ๑๐ ลบ.ซม.  
    ๓.  ใชห้ลอดหยดดูดสารละลายมาหยดลงในกระบอกตวงจนไดป้ริมาตร  เท่ากบั ๑ ลบ.ซม. 
นบัจ านวนหยดของสารละลาย 
    ๔.  ใชห้ลอดหยดอนัเดิมดูดสารละลายจากบีกเกอร์ใบท่ี ๑ ใส่ในบีกเกอร์ใบท่ี ๒ จ านวน ๑ 
ลบ.ซม. โดยใชจ้ านวนหยดของสารละลายเท่ากบัท่ีนบัไดใ้นขอ้ ๓ ใชแ้ท่งแกว้คนให้ละลายเขา้เป็นเน้ือ
เดียวกนั 
    ๕.  ลา้งหลอดหยดให้สะอาด  แลว้น ามาดูดสารละลายจากบีกเกอร์ใบท่ี ๒ จ านวน ๑ ลบ.
ซม. ใส่ในบีกเกอร์ใบท่ี ๓ ท าเช่นน้ีจนถึงบีกเกอร์ใบท่ี ๔   
ดงัภาพ                    

 
ภาพแสดงการเตรียมสารละลายจากสารละลายท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ท่ีมา : www.maceducation.com/.../2412212100/13.htm 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ๑.   เตรียมสารละลายท่ีเจือจางไดจ้ากสารละลายท่ีเขม้ขน้กว่า 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑.   Power point  
 ๒.  ใบงานท่ี ๙ เร่ือง การเตรียมสารละลายจากสารละลายท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 ๓.   วสัดุอุปกรณ์ใน กิจกรรมท่ี ๑.๘  การเตรียมสารละลายจากสารละลายท่ีมีอยูแ่ลว้ 
    สารละลายคอปเปอร์ (II) ซลัเฟต     ๑๐๐   ลบ.ซม. 
    บีกเกอร์ขนาด ๕๐ ลบ.ซม.      ๔๐   ใบ 
    แท่งแกว้คนสาร         ๑๐    อนั 
    กระบอกตวง ๑๐ ลบ.ซม.      ๑๐   ใบ 
    หลอดหยด       ๑๐   อนั 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันท่ี  ๑  ข้ันสร้างความสนใจ (๕ นาที) 
   -  ให้นกัเรียนชมวิดีโอ (ชงน ้าหวาน) 
   -  ให้นกัเรียนตอบค าถามว่า คนในวิดีโอก าลงัท าอะไร  แลว้ท าไมถึงท าอยา่งนั้น 
 ข้ันท่ี  ๒  ข้ันส ารวจและค้นหา (๒๕ นาที) 
  -  ครูแนะน าขอ้ปฏิบติัในการทดลอง 
   -  นกัเรียนท าการทดลอง ดงัน้ี 
 ๑.  เตรียมบีกเกอร์ขนาด ๕๐ ลบ.ซม.  จ านวน ๔ ใบ ใส่น ้า ๙ ลบ.ซม. ลงในบีกเกอร์ใบท่ี ๒ – ๔  
  ๒.  แบ่งสารละลายคอปเปอร์ (II) ซลัเฟตท่ีเตรียมไดจ้ากกิจกรรม ๑.๗  ขอ้ ๕  มาเติมลงในบีกเกอร์
ใบท่ี ๑ จ านวน ๑๐ ลบ.ซม.  
   
  ๓.  ใชห้ลอดหยดดูดสารละลายมาหยดลงในกระบอกตวงจนไดป้ริมาตร  เท่ากบั ๑ ลบ.ซม. นบั
จ านวนหยดของสารละลาย 
  ๔.  ใชห้ลอดหยดอนัเดิมดูดสารละลายจากบีกเกอร์ใบท่ี ๑ ใส่ในบีกเกอร์ใบท่ี ๒ จ านวน ๑ ลบ.ซม. 
โดยใชจ้ านวนหยดของสารละลายเท่ากบัท่ีนบัไดใ้นขอ้ ๓ ใชแ้ท่งแกว้คนให้ละลายเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั 
  ๕.  ลา้งหลอดหยดให้สะอาด  แลว้น ามาดูดสารละลายจากบีกเกอร์ใบท่ี ๒ จ านวน ๑ ลบ.ซม. ใส่ใน
บีกเกอร์ใบท่ี ๓ ท าเช่นน้ีจนถึงบีกเกอร์ใบท่ี ๔   
   -  บนัทึกผลการทดลอง 
  

  ข้ันท่ี  ๓  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
  -  นกัเรียนสรุปผลการทดลองและตอบค าถามทา้ยกิจกรรม 
  



๘๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

  ข้ันท่ี  ๔  ข้ันขยายความรู้ 
  -   สอบถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดร้บั ว่าสามารถน าไปใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง 
   

  ข้ันท่ี  ๕  ข้ันประเมิน 
   -  ประเมินผลจากการสงัเกต การท ากิจกรรมกลุ่ม 
   -  จากใบงานท่ี ๙ เร่ือง การเตรียมสารละลายจากสารละลายท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 
การวัดและประเมินผล 
  วิธีวัดผล 

๑.   ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
๒.  ตรวจใบงานท่ี ๙ เร่ือง การเตรียมสารละลายจากสารละลายท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 เคร่ืองมือวัด 
๑.   แบบสงัเกตพฤติกรรม 
๒ .  ใบงานท่ี ๙ เร่ือง การเตรียมสารละลายจากสารละลายท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 เกณฑ์การประเมิน 
๑. แบบสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. ใบงานท่ี ๙ เร่ือง การเตรียมสารละลายจากสารละลายท่ีมีอยูแ่ลว้ ร้อยละ ๗๐ 
 

 
 
 
 
 
บรรณานุกรม 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). คู่มือครู 
                            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภาลาดพร้าว. 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). หนังสือ 
                            เรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภา 
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บันทึกหลังการสอน 
๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ... 
๒. การสอนตามแผนน้ีเป็นไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................... ..................................................................................... 



๘๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

๓. มีขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
                 ลงช่ือ...............................................ผูส้อน 

 


