
๘๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   ๙                                      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 
 ความเข้มข้นของสารละลาย  หมายถึง ปริมาณของตวัละลายในสารละลาย การบอกความเขม้ขน้
ของสารละลาย สามารถบอกไดห้ลายวิธีดงัน้ี 
 

๑. การบอกร้อยละของตัวละลาย 
 

๑.๑  ร้อยละโดยมวลต่อมวล 



๙๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

  ร้อยละโดยมวลต่อมวลหรือเปอร์เซ็นตโ์ดยมวล (มวลต่อมวล)  เป็นการบอกมวลของตวัละลายใน
สารละลาย ๑๐๐ กรัม  เช่น สารละลายเกลือแกงร้อยละ ๑๐ โดยมวลหมายความว่า มีเกลือแกงละลายอยู ่๑๐ 
กรัม ในสารละลาย ๑๐๐ กรัม แสดงว่ามีน ้าเป็นตวัท าละลายเท่ากบั ๙๐ กรัม 
 

                                           
 
  ตัวอย่าง  ถา้ตอ้งการเตรียมสารละลายเกลือแกงท่ีมีความเขม้ขน้ร้อยละ ๑๐ โดยมวล จ านวน ๒๐๐ 
กรัม จะตอ้งใชเ้กลือแกงก่ีกรัม 
  การค านวณ  ตอ้งการสารละลายเกลือแกงเขม้ขน้ร้อยละ ๑๐ โดยมวล  หมายความว่าตอ้งมีเกลือแกง 
๑๐ กรัม ในสารละลาย ๑๐๐ กรัม  
วิธีท่ี ๑ วิธีแทนค่าในสูตร 

 

             

                  

   

 

 

วิธีท่ี ๒  วธีิเทียบอตัราส่วน  สมมุติให้ตอ้งใชเ้กลือแกง x กรมั ในสารละลาย ๒๐๐ กรัม เปรียบเทียบ

อตัราส่วนของมวลตวัละลายกบัมวลของสารละลายตอ้งเท่ากนัดงัน้ี 

              

 

                                                               



๙๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

       

 

วิธีท่ี ๓ วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

  ตอ้งการให้สารละลาย  100   กรัม  มีเกลือแกงละลายอยู ่ 10   กรัม 

  ดงันั้น ในสารละลาย    200   กรัม  มีเกลือแกงละลายอยู่    

     ตอ้งใชเ้กลือแกง  = 20  กรัม 

     มวลของน ้าท่ีใช้  (200-20) = 180  กรัม 

๑.๒  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร 

 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรหรือเปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร (ปริมาตรต่อปริมาตร)  เป็นการบอก

ปริมาตรของตวัละลายท่ีละลายอยูใ่นสารละลาย ๑๐๐ หน่วยปริมาตร  เช่น สารละลายแอลกอฮอลเ์ขม้ขน้

ร้อยละ ๒๕ โดยปริมาตร  หมายความว่า  มีแอลกอฮอล ์๒๕ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ละลายอยูใ่นสารละลาย 

๑๐๐ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  แสดงว่ามีน ้าเป็นตวัท าละลายเท่ากบั ๗๕ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

                                       
 

   

 

ตัวอย่าง  ถา้น าแอลกอฮอล ์๓๐ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  มาละลายในน ้ากลัน่  ๑๒๐ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร อยาก

ทราบว่าสารละลายแอลกอฮอลมี์ความเขม้ขน้ร้อยละเท่าไรโดยปริมาตร 

วิธีท่ี ๑ วิธีแทนค่าสูตร  

  ความเขม้ขน้ของสารละลายเขม้ขน้ร้อยละโดยปริมาตร 

 

                          



๙๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

                                                

                                                     
  สารละลายแอลกอฮอลเ์ขม้ขน้ร้อยละ 20 โดยปริมาตร 

วิธีท่ี ๒ วิธีเทียบอัตราส่วน  

  สมมุติให้สารละลายเขม้ขน้ร้อยละ x โดยปริมาตร 

 

 

 

วิธีท่ี ๓ วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

  สารละลายปริมาตร   มีแอลกอฮอลล์ะลายอยู ่   

  สารละลายปริมาตร  มีแอลกอฮอล ์ละลายอยู ่          

 

 

 

๑.๓  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 

 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหรือเปอร์เซ็นตโ์ดยมวลต่อปริมาตร (มวลต่อปริมาตร) เป็นการบอกมวล

ของตวัละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วยปริมาตร ซ่ึงทัว่ไปมวลตวัละลายมีหน่วยเป็นกรัม  และปริมาตรของ

สารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศกเ์ซนติเมตร เช่น  น ้าเช่ือมเขม้ขน้ร้อยละ ๑๕  โดยปริมาตร หมายความว่า  มี

น ้าตาลทราย ๑๕ กรัม ละลายในสารละลายปริมาตร ๑๐๐ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 

                     



๙๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

 

ตัวอย่าง  ชัง่จุนสี ๑๕ กรัม  ใส่ลงในบีกเกอร์  จากนั้นรินน ้าลงในบีกเกอร์จนมีปริมาตรของ

สารละลายเป็น ๑๕๐ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  สารละลายจุนสีท่ีเตรียมไดมี้ความเขม้ขน้ร้อยละ เท่าไรโดยมวล

ต่อปริมาตร 

วิธีท่ี ๑  วิธีแทนค่าในสูตร   ความเขม้ขน้ของสารละลายร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 

 

                   

 สารละลายจุนสีเขม้ขน้ร้อยละ  โดยมวลต่อปริมาตร 

วิธีท่ี ๒ วิธีเทียบอัตราส่วน 

 

 

              

 

วิธีท่ี ๓ วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 สารละลาย     มีจุนสีละลายอยู่    กรัม 

 สารละลาย   มีจุนสีละลายอยู่   

 

 

๒. หน่วยทีใ่ช้ระบุความเข้มข้นของสารละลายทีม่ตัีวละลายอยู่น้อยมาก ๆ  

๒.๑  ส่วนในพันส่วน (Parts per thousand : ppt) หมายความว่า 



๙๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

ในสารละลาย ๑,๐๐๐  ส่วน  จะมีตวัละลายอยู ่๑ ส่วน 

๒.๒  ส่วนในล้านส่วน  (Parts per million : ppm) หมายความว่า 

ในสารละลาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ส่วน  จะมีตวัละลายอยู ่๑ ส่วน 

๒.๓  ส่วนในพันล้านส่วน  (Parts per billion : ppb) หมายความว่า 

ในสารละลาย ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ส่วน  จะมีตวัละลายอยู ่๑ ส่วน 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
  ๑.   นกัเรียนสามารถบอกความหมายของค าต่อไปน้ีได ้ ความเขม้ขน้ของสารละลาย  ร้อยละโดย
มวลต่อมวล  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร  ส่วนในพนัลา้นส่วน 
 ๒.   นกัเรียนสามารถ ค านวณหาความเขม้ขน้ของสารละลายในหน่วยร้อยละ และหน่วยส่วนในพนั
ส่วนได ้
  ๓.  นกัเรียนสามารถ บอกประโยชนข์องความเขม้ขน้ของสารละลาย และการน าไปใชป้ระโยชนใ์น
ชีวิตประจ าวนัได ้
 
ส่ือการเรียนการสอน 
  ๑.   power point 
  ๒.  ใบความรู้เร่ือง ความเขม้ขน้ของสารละลาย 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันท่ี  ๑   ข้ันสร้างความสนใจ 
   -  ให้นกัเรียนดูภาพฉลากต่าง ๆ ท่ีระบุปริมาณของสารในฉลาก 
 ข้ันท่ี  ๒  ข้ันส ารวจและค้นหา 
   -  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายใบงาน หลงัจากไดร้ับคืน พร้อมกบัตอบค าถาม 

  -  นกัเรียนศึกษาใบความรู้   
 ข้ันท่ี  ๓  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
   -  ครูอธิบายวิธีการค านวณ ความเขม้ขน้ในหน่วยต่าง ๆ  
 ข้ันท่ี  ๔  ข้ันขยายความรู้ 
   -  สอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัประโยชนข์อง ความเขม้ขน้ของสารละลาย ว่าสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
 ข้ันท่ี  ๕  ข้ันประเมิน 



๙๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

  -  ประเมินผลจากการสงัเกต การท ากิจกรรมกลุ่ม 
   -  จากแบบฝึกหดั 
การวัดและประเมินผล 
  วิธีวดัผล 

๑.   ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม  
๒.  ผลคะแนนจากใบกิจกรรม 

 เคร่ืองมือวดั 
๑.   แบบสงัเกตพฤติกรรม 
๒.  ใบกิจกรรม 

 เกณฑก์ารประเมิน 
๑. แบบสงัเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. ใบกิจกรรม ร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



๙๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   

 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ ........................ 
๓. มีขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 

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

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

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

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

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

 


