
      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒                                                               เร่ือง สมบติัธาตุตามตารางธาตุ 
ช่ือรายวชิา     เคมี๒                  กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์         
ช้ัน  มธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที ่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา     ๒๐   ชัว่โมง
ผู้สอน อาจารยย์ทุธนา รัตนสุวรรณ                               
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

สาระส าคญั ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๓ - ความเข้มข้นของสาระลาย 

- การเตรียมสารละลาย 

สารละลาย ๗ 
 
       ๘ 

 

๑๖ 

 
ผลการเรียนรู้ 
๘. บอกและอธิบายขอ้ปฏิบติัเบ้ืองตน้ และปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงความตระหนกัในการท าปฏิบติัการเคมี เพื่อใหมี้ความ 
ปลอดภยัทั้งต่อตนเอง ผูอ่ื้น และส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนวทางแกไ้ขเม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
๙. เลือกและใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการท าปฏิบติัการ และวดัปริมาณต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๑๐. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
๑๖. ค านวณความเขม้ขน้ของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
๑๗. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลาย ใหมี้ความเขม้ขน้ในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ีก าหนด 
 
ตารางธาตุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1)  อธิบายขอ้ปฏิบติัเบ้ืองตน้ และปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงความตระหนกัในการท าปฏิบติัการเคมี เพือ่ใหมี้ความ 
ปลอดภยัทั้งต่อตนเอง ผูอ่ื้น และส่ิงแวดลอ้ม และเสนอแนวทางแกไ้ขเม่ือเกิดอุบติัเหตุได ้
 2)   ค  านวณความเขม้ขน้ของสารละลายในหน่วยต่าง ๆได ้
 3)   อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลาย ใหมี้ความเขม้ขน้ในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามท่ี
ก าหนดได ้
  



สาระการเรียนรู้/ความรู้ 
สารละลาย 
 สารเน้ือเดียวท่ีไม่บริสุทธ์ิ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปมารวมกนั 
ส่วนประกอบของสารละลาย 
 1. ตัวท ำละลำย (solvent) หมายถึง สารท่ีมีความสามารถ ในการท าให้สารตา่งๆ ละลายได้ โดยไมท่ า

ปฏิกิริยาเคมีกบัสารนัน้ 

2. ตัวถูกละลาย (solute) หมายถึง สารท่ีถูกตวัท าละลายละลายใหก้ระจายออกไปทัว่ในตวัท าละลายโดยไม่ท า
ปฏิกิริยาเคมีต่อ 

 
กล่าวอกีนัยว่า 
     องคป์ระกอบท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด เรียกวา่ตวัท าละลาย (solvent) ส่วนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีปริมาณนอ้ยกวา่ 

เรียกวา่ ตวัถูกละลาย (solute) สมบติัของอะตอมตามตารางธาตุ ไดแ้ก่ 
          ความเข้มข้นของสารละลาย 
1. ร้อยละ (percent, Parts per hundred ; pph)  
2. ส่วนในลา้นส่วน (part per million ; ppm) 
3. เศษส่วนโมล (mole fraction) 
4. โมลาริตี (molarity ; M) 
5. โมแลลิตี (molality ; m) 
 

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 
   - อธิบายและสามารถ
ค านวณความเขม้ขน้ของ
สารละลายในหน่วยต่าง ๆ 
ได ้    

 
- ใบความรู้ สารละลาย 
- Power point สารละลาย 

 
- ส่ือการสอน สารละลาย 

 
- ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
- ความครบถว้นของเน้ือหา 
 

คุณลกัษณะ 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 
- Power point เร่ือง 
สารละลาย 
 

 
- ส่ือการสอน สารละลาย 
 

 
- เน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง 
- เน้ือหาตอ้งครบถว้น 
สมบูรณ์ 

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



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


