
ชุดกิจกรรมการเรียนรู 

รายวิชาเคมี  รหัสวิชา  ว30222   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 

หนวยการเรียนรูท่ี  1  เร่ือง  ปริมาณสัมพันธ 

 

ชุดท่ี  1 เร่ือง มวลอะตอม 

 

 
 

 

 

 

 
ผูจัดทํา 

 

นางสาวลําพูน  อาแพงพันธ 

ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการ 

 

 

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย  

อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 



คาํนํา 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ชุดท่ี 1 เรื่อง  มวลอะตอม  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

รายวิชาเคมี  รหัสวิชา  ว 30222  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  เนื้อหาในสาระท่ี 3  สารและสมบัติของสาร  

หนวยการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  ปริมาณสัมพันธ  เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี  1 ประกอบดวย                

บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  แผนภาพ  และแบบทดสอบกอน

เรียน – หลังเรียน เนื้อหาเรื่องปริมาณสัมพันธเพ่ือท่ีจะใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม  กลาแสดง

ความคิดเห็น  อันจะเปนการสรางใหเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพในอนาคต ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีควรเนนให

เกิดข้ึน   มุงใหนักเรียนไดรับความรู  ท้ังยังมีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอาน  การ

จดจํา  และการเขียนบันทึกของนักเรียนอีกดวย   ซ่ึงนักเรียนจะสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มท่ีตาม

ศักยภาพ  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  ตลอดจนเปนพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดนี้  จะเปนประโยชนตอกระบวนการ

จัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน  สามารถนํานักเรียนไปสูจุดหมาย  เปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

 

ลําพูน  อาแพงพันธ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                  หนา  

 

คํานํา 

สารบัญ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1  

องคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู   

คูมือครู 

แผนการจัดการเรียนรู 

คําชี้แจง 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

บัตรเนื้อหาท่ี 1 เรื่องมวลอะตอม 

บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 

เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1.1 

บัตรกิจกรรมท่ี 1.2 

เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1.2 

บัตรกิจกรรมท่ี 1.3 

เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1.3 

บัตรสรุปเนื้อหา 

แบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดท่ี  1 

เฉลยแบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดท่ี  1 

บรรณานุกรม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 

 

เร่ือง มวลอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ใชเวลา 2 ชั่วโมง 

องคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 

1. คูมือครู 

2. แผนการจัดการเรียนรู 

3. แบบทดสอบกอนเรียน 

4. บัตรเนื้อหา ท่ี 1 เรื่อง มวลอะตอม 

5. บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง มวลอะตอมของธาตุ  

6. บัตรกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง  การคํานวณหามวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ  

1 อะตอม   

7. บัตรกิจกรรมท่ี 1.3 เรื่อง การคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ย 

8. บัตรสรุปเนื้อหา     

9. แบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดท่ี 1 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

  เม่ือเรียนจบเรื่องนี้แลวนักเรียนสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของมวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ  1  อะตอมได (K) 

2.  คํานวณหามวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ 1 อะตอมได (K,P) 

3.  คํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเม่ือทราบมวลอะตอม และปริมาณของ  

แตละไอโซโทปท่ีมีอยูในธรรมชาติได (K,P) 

        4. ทํางานดวยความรับผิดชอบ (A)      
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คูมือครู 

คูมือครูนี้สําหรับใชประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 

เร่ือง มวลอะตอม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

ประกอบดวย 

บทบาทครู 

1.   ครูผูสอนตองศึกษารายละเอียดของคูมือครู 

2.   ศึกษาและทําความเขาใจวิธีดําเนินกิจกรรมในแตละชุดกิจกรรมโดยทําความเขาใจ 

เก่ียวกับวิธีดําเนินกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ตลอดจน เตรียมอุปกรณตาง ๆ ไวลวงหนาให

ครบถวน 

3.   เตรียมวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในกิจกรรมแตละครั้งท่ีไมไดกําหนดไวในชุดกิจกรรม  

4.   แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบกอนการใชชุดกิจกรรม 

5.   ครูชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติตนของนักเรียน ในการใชชุดกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 

6.   การจัดกิจกรรมแตละครั้งครูควรแบงเวลาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละข้ันตอน ไม

ควรใชเวลานานเกินไป จนกระท้ังผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย และไมไดรับเนื้อหาตามบทเรียนอยาง

ครบถวน 

7.   ประเมินกิจกรรมในระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประเมินพฤติกรรมดาน

ตาง ๆ เชน ความรูความเขาใจ และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค 

8.   จัดชั้นเรียนใหอยูในลักษณะการดําเนินกิจกรรมกลุม ๆ ละ  5 – 6 คน ในแตละกลุมควร

คละเด็กเกง ปานกลาง และออน  เพ่ือใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในขณะทํากิจกรรมกลุม ฝกการ

ทํางานรวมกันซ่ึงบางครั้งอาจทํากิจกรรมคู เพ่ือใหเด็กไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมไดอยางท่ัวถึง  

9.   หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรม ครูตองเปนผูประเมินผล

การเรียนรูของนักเรียนทุกครั้ง 

สิ่งที่ครูตองเตรียม 

1. บัตรเนื้อหา ท่ี 1 เรื่อง มวลอะตอม 

2. บัตรกิจกรรมท่ี  1.1  เรื่อง   มวลอะตอมของธาตุ  

3. บัตรกิจกรรมท่ี  1.2  เรื่อง  การคํานวณหามวลอะตอมของธาตุและมวล 

                                 ของธาตุ 1 อะตอม   

4. บัตรกิจกรรมท่ี  1.3  เรื่อง   การคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ย 

 5. บัตรสรุปเนื้อหา     

6. แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
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การจัดช้ันเรียน 

แผนผังการจัดหองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการเรียนรู 

1.  ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู 

2.  ประเมินผลจากการทําบัตรกิจกรรม 

3.  ประเมินผลจากการปฏิบัติงานกลุม 

 

 

 

กระดาน 

กลุมที่  1 กลุมที่  2 

 

กลุมที่  3 กลุมที่  4 

กลุมที่  5 

กลุมที่  6 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1                   เรื่อง  มวลอะตอม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาเคมี            ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5            

ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2554              เวลา   2 ช่ัวโมง   

 

มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง  

ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู

และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระสําคัญ 

มวลอะตอมของธาตุ  เปนตัวเลขท่ีไดจากการเปรียบเทียบมวลของธาตุ 1 อะตอม  กับ     

1/12  มวลของคารบอน – 12   1 อะตอม  เขียนความสัมพันธไดดังนี้ 

มวลอะตอมของธาตุ = 
(กรัม) อะตอม 1  12-บอนมวลของคาร์ 1/12

(กรัม) อะตอม 1 มวลของธาตุ
 

ผลการเรียนรู 

 สืบคนขอมูล  อภิปราย อธิบายความหมาย  และคํานวณหามวลของธาตุ  1 อะตอม มวล

อะตอมและมวลอะตอมเฉลี่ย  อธิบายความหมายและคํานวณหามวลโมเลกุลของสารท่ีกําหนดให  หา

ปริมาณสารสัมพันธระหวางจํานวนอนุภาค  โมล มวลของสารหรือปริมาตร  สูตรอยางงายและสูตร

โมเลกุล คํานวณหามวลเปนรอยละของธาตุองคประกอบจากสูตรท่ีกําหนดให  ปริมาตรของแกสท่ี  

STP เขียนและดุลสมการเคมีท่ีเกิดข้ึน อภิปรายและคํานวณหาเก่ียวกับปริมาณสัมพันธของสารทุกสาร

ท่ีปรากฏในสมการเคมีท่ีดุลแลว 

จุดประสงคการเรียนรู 

 เม่ือเรียนจบเรื่องนี้แลวนักเรียนสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของมวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ  1  อะตอมได (K) 

2.  คํานวณหามวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ 1 อะตอมได (K,P) 

สาระการเรียนรู 

1. มวลอะตอมของธาตุ (Atomic  mass)       

2. การคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ   

 

3.  คํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเม่ือทราบมวลอะตอม และปริมาณของ  

     แตละไอโซโทปท่ีมีอยูในธรรมชาติได (K,P) 

       4.  ทํางานดวยความรับผิดชอบ (A)      
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กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  ( 5E ) 
 

ข้ันสรางความสนใจ 

1.  นักเรียนทดสอบกอนเรียน  หนวยการเรียนรูท่ี  1  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 

2.  สนทนา  ซักถาม  ทบทวนเก่ียวกับทฤษฏีอะตอมของดอลตันและไอโซโทป  ซ่ึงนักเรียน

เรียนผานมาแลวในภาคเรียนท่ี 1โดยใหนักเรียนแตละกลุมบอกใจความสําคัญของทฤษฏีอะตอมของ 

ดอลตันมา กลุมละ 1  ขอ  เชน 

     - ธาตุประกอบดวยอนุภาคเล็ก ๆ หลายอนุภาค อนุภาคเหลานี้ เรียกวา อะตอม 

ซ่ึงแบงแยกและทํา ใหสูญหายไมได  

         - อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน เชน มีมวลเทากัน  แตจะมีสมบัติ

แตกตางจากอะตอมของธาตุอ่ืน 

            - สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกวาหนึ่งชนิดทําปฏิกิริยาเคมีกัน  ใน

อัตราสวนท่ีเปนเลข จํานวนเต็มลงตัวนอย ๆ 

3.  เนนใหนักเรียนพิจารณาโดยตั้งคําถามวา  นักวิทยาศาสตรมีวิธีหามวลของธาตุไดอยางไร

ในเม่ืออะตอมมีขนาดเล็กมาก 

     - นักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบ  นักเรียนจะไดคําตอบท่ีถูกตองในบทเรียน 

ท่ีนักเรียนจะเรียนตอไป 

4.  แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

ข้ันสํารวจและคนหา 

5.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 5 – 6  คน แตละกลุมมีนักเรียนเกง ปานกลาง ออน  

คละกัน ประธานกลุมรับชุดการเรียนหนวยการเรียนรูท่ี  1  เรื่อง  ปริมาณสัมพันธ   ชุดการเรียนท่ี  1  

เรื่อง  มวลอะตอม นักเรียนแตละกลุมศึกษาบัตรเนื้อหาท่ี 1  เรื่อง  มวลอะตอม   

ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

6.  รวมกันอภิปรายตามบัตรเนื้อหา  เพ่ือใหนักเรียนเขาใจวาอะตอมเปนอนุภาคท่ีมีขนาด

เล็กมากจนไมสามารถชั่งหามวลไดโดยตรง  มวลอะตอมจึงเปนคาท่ีหาไดจากการเปรียบเทียบกับมวล

ของธาตุท่ีกําหนดเปนมาตรฐาน ซ่ึงไดตกลงใชคารบอน -12 เปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบ   

7.  เนนใหนักเรียนเขาใจวิธีการคํานวณหามวลอะตอม  และมวลของธาตุ 1 อะตอม และหา

มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ   
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ข้ันขยายความรู 

8.  นักเรียนแตละกลุมศึกษาและทําบัตรกิจกรรมท่ี  1.1  เรื่อง  มวลอะตอมของธาตุ  ขณะท่ี 

นักเรียนทํางาน  ครูเดินดูแลใหท่ัวถึง  สังเกตพฤติกรรมการทํางานและตอบคําถามท่ีนักเรียนสงสัย  

ไมเขาใจ  แตตองเปนลักษณะชี้แนวทางไมใชบอกคําตอบ  

9.  นํานักเรียนอภิปรายเพ่ือเฉลยคําตอบในบัตรกิจกรรม  แตละกลุมชวยกันตรวจสอบ

คําตอบวาตรงกับท่ีนักเรียนชวยกันตอบหรือไม  ถานักเรียนตอบผิดใหแกไขใหถูกตอง  

10.  จากผลการตรวจคําตอบใหดําเนินการดังนี้ 

-  กลุมท่ีไดคะแนนรวมต่ํากวารอยละ  75 ใหเรียนซอมโดยทําบัตรกิจกรรมท่ี  1.2  เรื่อง    

การคํานวณ หามวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ  1  อะตอม  จากนั้นใหนักเรียนทําบัตรกิจกรรม

ท่ี 1.3  เรื่อง  การคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ย 

- กลุมท่ีไดคะแนนรวมมากกวารอยละ 75 ใหเรียนเสริมโดยทําบัตรกิจกรรมท่ี 1.3 เรื่อง     

การคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ย 

11.  แตละกลุมตรวจสอบคําตอบจากใบเฉลยคําตอบบัตรกิจกรรมและทําความเขาใจในบัตร

กิจกรรมท่ี 1.1, 1.2 และ 1.3  รวมกันอีกครั้ง 

12.  นักเรียนบันทึกสรุปเก่ียวกับความหมายของมวลอะตอมของธาตุ  มวลของธาตุ                    

1  อะตอม  และการคํานวณเก่ียวกับมวลอะตอมจากบัตรสรุปเนื้อหาลงในสมุดบันทึกของนักเรียน  

ข้ันประเมิน 

13.  นักเรียนทําแบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 

14.  ตรวจคําตอบ แลวรวมคะแนนของสมาชิกในกลุมเปนคะแนนของกลุม กลุมท่ีไดคะแนน

มากท่ีสุดครูใหรางวัลเปนปากกาคนละ  1  ดาม 

 

ส่ือ/แหลงเรียนรู 

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง  มวลอะตอม 

     1.1  บัตรเนื้อหาท่ี  1  เรื่อง  มวลอะตอม 

     1.2  บัตรกิจกรรมท่ี 1.1  เรื่อง  มวลอะตอมของธาตุ  

       1.3  บัตรกิจกรรมท่ี 1.2  เรื่อง  การคํานวณหามวลอะตอมของธาตุและมวล 

                                                     ของธาตุ 1 อะตอม   
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     1.4  บัตรกิจกรรมท่ี  1.3  เรื่อง   การคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ย 

     1.5  บัตรสรุปเนื้อหา     

2.  หองสมุด 

การวัดผลและประเมินผล 

 1.  ส่ิงท่ีจะวัด 

   1.1  จุดประสงคการเรียนรู 

   1.2  พฤติกรรมทักษะ/กระบวนการ  การสื่อสาร  และจิตพิสัย/คุณลักษณะ 

 2.  วิธีการวัด 

   2.1  ใหทดสอบและทําบัตรกิจกรรม  

   2.2  สังเกตพฤติกรรมทักษะ/กระบวนการ  การสื่อสาร  และจิตพิสัย/คุณลักษณะ  

 3.  เครื่องมือวัด 

   3.1  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   

   3.2 บัตรกิจกรรม 

   3.3  แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะ/กระบวนการ  การสื่อสาร  และจิตพิสัย/คุณลักษณะ  

 4.  เกณฑการวัดและประเมินผล 

   4.1เกณฑการวัด 

     4.1.1 ใหคะแนนแบบทดสอบ 

       ขอถูก  ให 1 คะแนน 

       ขอผิด   ให 0 คะแนน 

                    4.1.2 ใหคะแนนการตอบคําถามในบัตรกิจกรรม 

    ขอถูก  ให 2 คะแนน 

    ขอผิด   ให 1 คะแนน  (มีการแกไขใหถูกตอง) 

    ไมทํา   ให 0 คะแนน  

4.1.3 ใหคะแนนพฤติกรรมฯ ดังนี้ 

    ดีเยี่ยม   ให 11-15 คะแนน 

    ปานกลาง   ให    6-10 คะแนน  

    ควรปรับปรุง   ให   1-  5 คะแนน 
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            4.2  เกณฑการประเมิน  

   4.2.1  นักเรียนไดคะแนนทดสอบไมนอยกวารอยละ 75 

   4.2.2  นักเรียนไดคะแนนบัตรกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 75 

                         4.2.3   นักเรียนไดคะแนนรวมของพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 

 ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะการคํานวณชุดท่ี 1  เรื่อง  มวลอะตอม  เพ่ิมเติมจากชุดฝกท่ีครู

จัดเตรียมไวในหองศูนยสื่อกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในเวลาท่ีนักเรียนวาง 
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ความเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(ลงชื่อ)                                                    

                         (นายเชิดชาย    ราชกรม) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย 

         วันท่ี  …....  เดือน ………………. พ.ศ. …........…. 
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บันทึกหลังการสอน 

 1. ผลการสอน จํานวนนักเรียน 32  คน ปรากฏผลดังนี้ 

  1.1 ความรูตามจุดประสงค  

ระดับดีเยี่ยม จํานวน  ............ คน คิดเปนรอยละ ...............  

ระดับดี จํานวน   ……… คน คิดเปนรอยละ ...............  

ระดับปานกลาง จํานวน  ……… คน คิดเปนรอยละ ...............  

ระดับปรับปรุง จํานวน  ……… คน คิดเปนรอยละ ...............  

รวมนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ ..............................   

  1.2 ทักษะกระบวนการ นักเรียนมีทักษะกระบวนการในระดับ 

ระดับดีเยี่ยม จํานวน  ............ คน คิดเปนรอยละ ...............  

ระดับปานกลาง จํานวน  ……… คน คิดเปนรอยละ ...............  

ระดับปรับปรุง จํานวน  ……… คน คิดเปนรอยละ ...............  

รวมนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ ..............................   

  1.3 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ระดับ 

ระดับดีเยี่ยม จํานวน  ............ คน คิดเปนรอยละ ...............  

ระดับปานกลาง จํานวน  ……… คน คิดเปนรอยละ ...............  

ระดับปรับปรุง จํานวน  ……… คน คิดเปนรอยละ ...............  

รวมนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ ..............................   

2. พฤติกรรมการเรียนรู 

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

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

 3. ปญหาอุปสรรคระหวางสอน 

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

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

 4. แนวทางการแกไขปญหา 

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

............................................................................................................................................................. 
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(ลงชื่อ)                                      ผูสอน 

                        (นางสาวลําพูน  อาแพงพันธ) 

                 ตําแหนง ครูชํานาญการ 

            วันท่ี  …....  เดือน ………………..…. พ.ศ. ….....…. 
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บัตรคําช้ีแจง 

 

 การเรียนโดยใชชุดการเรียนนี้  นักเรียนจะตองอานคําชี้แจงใหเขาใจกอนเรียน  ดังนี้ 

1. เขียนชื่อ  นามสกุล  เลขท่ี  ลงในสมุดงานใหเรียบรอย และใชสมุดงานเลมนี้ 

กับการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ังหมด 

2. ประธานกลุมอานหนาท่ีของประธานกลุม,  เลขานุการกลุม  และหนาท่ี 

ของสมาชิกใหทุกคนฟง  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาที่ของประธานกลุม 

1.  รับชุดการเรียนไปแจกสมาชิกในกลุม 

2.  ควบคุมกิจกรรมใหเปนไปตามคําสั่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู  กระตุนใหสมาชิก 

    แสดงความคิดเห็น  และรวมกิจกรรม   

3.  เก็บรวบรวมชุดกิจกิจกรรมการเรียนรู  ใหเรียบรอยเม่ือเรียนเสร็จ และนําสงครู 

 

หนาที่ของเลขานุการกลุม 

1.  จดบันทึกกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีตองทํารวมกัน 

2.  สรุปความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมเพ่ือนําเสนอผลงานท่ีดีท่ีสุด ของกลุม  

หนาที่ของสมาชิก 

1.  รวมกันอภิปรายกลุม 

2.  จดบันทึกคําตอบของกิจกรรมท้ังหมดลงในสมุดงาน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

 

   รายวิชาเคมี  รหัสวิชา  ว30222              หนวยการเรียนรูท่ี  1        เรื่อง  ปริมาณสัมพันธ         

   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                           จํานวน   40   ขอ           เวลา  40  นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      

 

คําช้ีแจง   ใหนักเรียนกากบาท (×) ทับตัวอักษร ก ,ข , ค , หรือ  ง  ท่ีเห็นวาถูกท่ีสุดเพียงคําตอบ

เดียว ลงในกระดาษคําตอบ 

 

 

1. ธาตุ B มีมวลอะตอม 12 ดังนั้นธาตุ A 2 อะตอมมีมวลเทาใด  

ก. 12 g      ข . 12 x 1.66 x 10-24 g    

ค. 2 x12 x 1.66 x 10-24 g   ง . 1.66 x 10-24 g 

2. ถาธาตุ  Ca 1 อะตอมมีมวล = 40 x 1.66 x10-24 g  มวลอะตอมของ  Ca  มีคาเทาใด  

ก. 40      ข. 1.66 x 10-24  

ค. 1 x 1.66 x 10-24    ง . 40 x 1.66 x 10-24 

3. ธาตุ Aท่ีพบในธรรมชาติมี 3 ไอโซโทป มีมวลอะตอมตามลําดับดังนี้  29.974 , 28.976 และ 

27.977   คิดเปนรอยละ 3.09 , 4.70 และ 92.21 ตามลําดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A  

ก. 29.10    ข . 28.90 

ค. 28.30    ง . 28.09 

4.  สาร B  1  โมเลกุลหนักเปน  2.5 เทาของ 16
8O  1 อะตอม  สาร B มีมวลโมเลกุลเทาไร  

        ก.  20                          ข.  30 

       ค .  40                          ง .  50 

5.  มวลโมเลกุลของแกสคารบอนไดออกไซด  ( CO2 )มีคาเทาใด ( C=12 , O=16 ) 

          ก. 44     ข.  44  กรัม 

ค. 44×1.66 ×10-24    ง.  44×1.66 ×10-24 กรัม 

6.  มวลโมเลกุลของดีเกลือ   Pb(NO3)2  มีคาเทาใด (Pb  =  207, N  =  14, O  =  16) 

 ก.  286            ข.  317         

 ค.  331            ง.  356 
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7.   แกสออกซิเจน  1.806 ×1024โมเลกุล มีมวลเทาใด ( C=12 , O=16 ) 

ก.  440  g    ข.  486  g 

ค.  478  g    ง.  462  g 

8.    แกส CH4  6.02× 1023 โมเลกุล มีปริมาตรเทาใดท่ี   STP   

ก. 22.4  cm3             ข. 22.4  dm3 

ค. 4.48 dm3             ง. 11.2 dm3  

 

9.  1  โมล  ของโมเลกุล  CO2  มีจํานวนเทากับขอใด 

ก.  3x 1023  อะตอม   ข. 1.8x 1023  อะตอม 

ค. 6.02 x 1023  อะตอม   ง. 2.4 x 1023  อะตอม 

10. ขอใดคือจํานวนโมลของน้ําตาลซูโครส (C12H22O11) 18  g 

ก. 0.01 mol     ข . 0.02 mol 

ค. 0.05 mol    ง . 0.09 mol  

11. แกส O2 มีปริมาตรเทากับ 0.85 dm3 ท่ี STP แกส O2 มีจํานวนโมลเทาใด  

ก. 0.012     ข . 0.037 

ค. 0.045     ง . 0.060 

12. แกสชนิดหนึ่ง (มวลโมเลกุล = 64 ) มีมวล 16 g จะมีปริมาตรเทาใดท่ี STP  

ก. 0.56 dm3     ข . 5.6 dm3  

ค. 11.2 dm3     ง . 22.4 dm3 

13.  จํานวนโมลของสารในขอใดนอยท่ีสุด  ( Hg=200.59 , Br=79.9 , F=18.9 , S=32 , He=4 ) 

         ก . ปรอท  90.3                ข . BrF3  82.2  g 

         ค . กํามะถันรอมบิก  76.8 g               ง . แกสฮีเลียม 11.2 dm3 ท่ี   STP 

14. แกส  NH3    10.5 g   มีจํานวนอะตอมเทาใด 

ก.  1.48 × 1024                     ข.  3.31 × 1024    

ค.  7.52 × 1024    ง.   9.93 × 1024 

15. สารละลายโซเดียมคลอไรดเขมขน 9 % โดยมวล มีความหมายตรงกับขอใด  

   ก. มีน้ํา 9 g ในสารละลาย 100 g  

   ข. มีโซเดียมไฮดรอกไซด 9 g ในสารละลาย 100 g  

   ค. มีโซเดียมไฮดรอกไซด 91 g ในสารละลาย 100 g 

   ง. มีโซเดียมไฮดรอกไซด และน้ํา 9 g ในสารละลาย 100 g 
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16. สารละลายโซเดียมคลอไรดท่ีมีความเขมขนรอยละโดยมวลเทากับ 12 ในสารละลายมวล 600 g 

จะมีมวลของโซเดียมคลอไรดละลายอยูก่ี g 

  ก. 72 g     ข . 86 g 

  ค. 95 g      ง . 104 g  

17. เม่ือมี NaCl  ละลายอยู 15 g  ละลายในสารละลาย H 2O ปริมาตรก่ี cm3 จึงจะไดสารละลายมี

ความเขมขนรอยละ 30 โดยมวล/ปริมาตร  

  ก . 30 cm3     ข . 45 cm3  

  ค . 50 cm3     ง . 150 cm3  

18. เติมเกล็ดไอโอดีน 12 g  ลงในเอทานอล 15 cm3 ถาความหนาแนนของไอโอดีน 1.5 g/cm3 

สารละลายทิงเจอรไอโอดีนเขมขนรอยละเทาใดโดยมวลตอปริมาตร  

  ก . 24.14 %     ข . 36.25 %  

  ค . 48.74 %     ง . 52.17 %  

 

19. สารละลายชนิดหนึ่งเขมขนรอยละ 20 โดยมวล ถาสารละลายมีมวล 2400 g มีมวลของตัวถูก

ละลายก่ี g  

  ก . 200 g    ข . 240 g 

  ค . 360 g    ง . 480 g 

20. โมลาริตีของสารละลายท่ีประกอบดวย CaCO3 8 g  ละลายในน้ํา 1.5 dm3 เทากับขอใด  

ก. 0.01 โมลาริตี     ข . 0.13 โมลาริตี  

ค. 0.15 โมลาริตี    ง . 0.23 โมลาริตี  

21. สารละลายชนิดหนึ่งมีตัวถูกละลาย 3.0 mol ในสารละลาย 4 L สารละลายมีความเขมขนก่ี 

mol/L  

ก. 0.15 mol/L    ข. 0.20 mol/L 

ค. 0.30 mol/L    ง . 0.75 mol/L 

22. เม่ือนําแนพทาลีน (C10H8) 64 g  ละลายในเบนซีน (C6H6) 312 g  เศษสวนโมลของแนพทาลีนใน

สารละลายมีคาเทาใด  

ก. 0.11 mol    ข . 0.22 mol  

ค. 0.32 mol     ง . 0.44 mol 
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23.  สารละลาย  NaOH  0.5  mol/dm3  จํานวน  250  cm3  มีผลึก  NaOH  อยูก่ีกรัม 

     ก. 2               ข. 3 

        ค. 4               ง. 5 

24.  ใชกรด H2SO4    50 cm3ใสลงในน้ํา         100 cm3  สารละลายท่ีไดเขมขนก่ีโมล/ลิตร 

        ก. 4.08               ข. 6.20 

         ค . 7.05               ง. 8.25 

25.  เม่ือผสมสารละลาย  NaCl  0.1  mol/dm3  จํานวน  100  cm3 กับสารละลาย  NaCl  เขมขน

ก่ี  mol/dm3  จํานวน  150  cm3  เขาดวยกันจะไดสารละลายมีความเขมขน  0.30  mol/dm3   

 ก.  0.23     ข.  0.35 

 ค.  0.40     ง.  0.43 

26.  สารละลายชนิดหนึ่งมีปริมาตร  200  cm3   เขมขน  6  mol/dm3    ถาตองการทําใหความ

เขมขนเปน  4 mol/dm3   จะตองเติมน้ําจนมีปริมาตรเทาไร 

ก.  600   cm3   ข.  300  cm3 

ค.  200  cm3    ง.  150  cm3 

27.  ถาตองการเตรียมสารละลายโซเดียมไนเตรต  200  cm3  โดยใหสารละลายท่ีไดมีโซเดียมไอออน  

0.046 g  ในสารละลาย  2  cm3  จะทําไดอยางไร 

 ก .  ชั่งโซเดียมไนเตรต  8.5 g  เติมน้ํากลั่น 100  cm3 คนจนโซเดียมไนเตรตละลายหมด  

ข.  ชั่งโซเดียมไนเตรต  8.5 g  ละลายในน้ํากลั่นจนไดสารลาลายมีปริมาตร  100  cm3  

 ค .  ชั่งโซเดียมไนเตรต  17 g  ละลายในน้ํากลั่นจนไดสารละลายมีปริมาตร 100  cm3  

 ง .  ชั่งโซเดียมไนเตรต  17 g  เติมน้ํากลั่น 100  cm3 คนจนโซเดียมไนเตรตละลายหมด 

 

28.  ถานําสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขน  5.0  mol/dm3   มา  40  cm3  เพ่ือท่ีจะเตรียม

สารละลายปริมาตร  400  cm3  สารละลายเขมขนท่ีไดจะมีความเขมขนเทาใด 

ก.    0.5   mol/dm3   ข.    0.6   mol/dm3 

ค.    0.7   mol/dm3   ง.    0.8   mol/dm3 

29.  อุปกรณขอใดไมจําเปนตองใชในการหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์  และสารละลาย   

  ก. หลอดทดลองขนาดเล็ก          ข. เทอรโมมิเตอร  ตะเกียง 

        ค. แทงแกวสําหรับคน  บีกเกอร         ง . หลอดคะปลลารี  ขาตั้งและท่ีจับ 
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30.  เม่ือเติม  NaCl  จํานวนหนึ่งในน้ํา  จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ําจะเปนอยางไร 

               จุดเดือด            จุดเยือกแข็ง  

        ก.   เพ่ิมข้ึน               เพ่ิมข้ึน 

        ข.   ลดลง                 ลดลง 

        ค.   เพ่ิมข้ึน               ลดลง 

        ง.   ลดลง                  เพ่ิมข้ึน 

31. สารละลาย  A,  B  และ C  มีปริมาณ ตัวละลายในตัวทําละลายดังนี้   

      สารละลาย          ปริมาณของตัวละลาย                ปริมาณของตัวทําละลาย 

         A           เบนซีน (C6H6) 2.6 g           โพรพานอล 10g 

         B          แนฟทาลีน (C10H18)3.2 g    โพรพานอล 50g 

         C         โทลูอีน (C7H8) 4.6 g           โพรพานอล100g 

        จงเรียงลําดับจุดเดือดของสารละลาย A, B  และC 

        ก. A  =  B  <  C            ข. A  >  B  >  C 

        ค. A  >  B  =  C            ง. B  <  A <  C 

32. เอทานอลเดือดท่ีอุณหภูมิ  78.5  0C  ถาละลายซูโครส (C12 H22 O11) หนัก  34.2 g  ลงใน เอ

ทานอล  200  g  จุดเดือดของสารละลายนี้จะเปนเทาใด (กําหนด  Kb  ของเอทานอล = 1.20 0C/m 

และ C = 12, H=1, O=16) 

 ก .  84.5     0C    ข.  79.1  0C 

 ค.  77.9  0C    ง.  78.56  0C 

33.  ถานําสาร  X  21 g  ใสลงไปในตัวทําละลาย  Z 2.5  โมล  ท่ีสภาวะมาตรฐาน  ปรากฏวา

สารละลายท่ีไดมีจุดเดือด  107  องศาเซลเซียส  ตัวทําละลายมีจุดเดือดเทาไร (กําหนด  Kb  ของ Z  

เทากับ  1.22 0C/m และมวลโมเลกุลของ  A  เทากับ  84) 

ก.  103.49   0C    ข.  105.55  0C  

 ค.  108.73  0C    ง.  110.51  0C 

34.  สารละลายของกลีเซอรอล (C3 H8 O3) 200 gในน้ํา 500 g  จะมีจุดเดือดเทาใ ด  Kb ของน้ํา 

เทากับ 0.51 0C 

ก.  101.02  0C    ข.  101.22  0C  

 ค.  102.02  0C    ง.  102.22  0C 
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35.  สารละลายท่ีมีน้ํา เปนตัวทําละลายชนิดหนึ่งมีจุดเดือด 100.95  0C จงคํานวณหาความเขมขน

ของสารละลาย (กําหนดให Kb ของน้ํา = 0.51 0C /m และจุดเดือดของน้ํา เทากับ 100  0C) 

ก.  0.98  mol/Kg    ข .  0.94  mol/Kg 

 ค.  1.90  mol/Kg    ง.  1.86  mol/Kg 

36.  สารละลายท่ีมีน้ําเปนตัวทําละลาย ถามีจุดเยือกแข็ง – 6 0C จงคํานวณหาความเขมขนของ

สารละลาย (คา Kf ของน้ํา = 1.86  0C /m )  

ก.  3.24  mol/Kg    ข . 2.15   mol/Kg  

ค.  1.50   mol/Kg    ง.  1.25   mol/Kg  

37.  กลีเซอรอล (C3 H8O 3) 92 g  ละลายน้ําจะไดสารละลายท่ีมีจุดเยือกแข็ง –7.44 0C จง

คํานวณหามวลของน้ํา  

ก. 54 g       ข . 68 g  

ค. 72 g      ง . 86 g 

38.  การบูรมีจุดเยือกแข็ง  178.4  0C  มีคา  Kf  = 40.0 0C /m   เม่ือนําสาร  A  ซ่ึงมีมวลโมเลกุล  

100 จํานวน  2  g  ละลายในการบูรจํานวนหนึ่งจะไดสารละลายท่ีมีจุดเยือกแข็ง  164.69  0C  จง

คํานวณหามวลของการบูรจํานวนนั้น 

ก.    52  g     ข.   55  g 

ค.    58  g     ง.   60  g 

39. สารละลายในขอใดมีจุดเดือดสูงท่ีสุด  

ก. สารละลายกลูโคสเขมขน   0.1  mol/kg 

ข. สารละลายเกลือแกงเขมขน  0.5  mol/kg 

ค. สารละลายกลูโคสเขมขน   1.5  mol/kg 

ง. สารละลายเกลือแกงเขมขน   1.0 mol/kg  

40.  สารใดตอไปนี้มีจุดหลอมเหลวต่ําท่ีสุด 

ก.  NaCl  ในน้ํา  3  mol/kg   ข.  NaCl  ในน้ํา  4  mol/kg 

ค.  NaCl  ในน้ํา  5  mol/kg   ง.  NaCl  ในน้ํา  6  mol/kg 
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บัตรเนื้อหาที่  1  เร่ือง  มวลอะตอม 

 

 

 

ประกอบ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

 

เรื่อง  มวลอะตอม 
 

เวลา   20  นาที 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะการคํานวณเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ 

 

    เนื้อหา 

 

 

มวลอะตอม  (Atomic mass) 

 อะตอม เปนอนุภาคของธาตุท่ีเล็กมาก  มวลจริง ๆ ของธาตุ  1 อะตอม  จึงมีคานอยมาก   

ดังนั้น จึงเปนการยากในการชั่งหรือหามวลจริง ๆ ของธาตุ 1 อะตอม และไมสะดวก  จึงไมนิยมนําคา

มวลอะตอมจริง ๆ ของธาตุหนึ่ง ๆ มาใช 

 ดอลตัน จึงเสนอใหใชคามวลอะตอมของธาตุตาง ๆ  โดยการเปรียบเทียบกับมวลอะตอมของ

ธาตุท่ีเปนมาตรฐาน คือ ธาตุไฮโดรเจน เพราะเปนธาตุท่ีเบาท่ีสุด โดยกําหนดใหไฮโดรเจน 1 อะตอม มี

มวล 1 หนวย ตอมานักเคมีชาวเบลเยี่ยม ชื่อ สตาส (Stas)   ไดใชธาตุออกซิเจนเปนมาตรฐาน โดย

กําหนดใหมวลของออกซิเจน 1 หนวยมีคาเทากับ 1/16 ของมวลออกซิเจน  

 ในปจจุบันไดใชเปนมาตรฐานเดียวกัน    โดยใชมวลของ C-12    เปนมาตรฐานในการ

เปรียบเทียบ โดยกําหนดให 1/12 ของ C-12  1 อะตอมเทากับ 1 หนวยมาตรฐาน (amu: atomic 

mass unit) 

 มวลอะตอมของธาตุ     คือ ตัวเลขท่ีไดจากการเปรียบเทียบมวลของธาตุ 1 อะตอม กับ 1/12 

มวลของคารบอน –12   1 อะตอม มวลอะตอมของธาตุไมมีหนวย  

 มวลของธาตุ 1 อะตอม คือ มวลจริง ๆ ของธาตุ 1 อะตอม มีหนวยเปนกรัม เชน ออกซิเจน      

1 อะตอม หนัก 2.66 × 10-24 กรัม 

 คามวลอะตอมของธาตุเขียนเปนความสัมพันธได ดังนี้ 
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มวลของธาตุ K   1 อะตอม 

1/12 มวลของ C-12  1 อะตอม 

 

 39 × 1.66 × 10-24 กรัม 

1.66 × 10 –24 กรัม 

 

มวลของธาตุ A   1 อะตอม 

1/12 มวลของ C-12  1 อะตอม 

 

  มวลอะตอมของธาตุ    =  
(กรัม) อะตอม 1  12-บอนมวลของคาร์ 1/12

(กรัม) อะตอม 1 มวลของธาตุ
     

 

 

เน่ืองจากนักวิทยาศาสตรพบวา  1/12  มวลของ C-12  1 อะตอม   =   1.66 × 10-24 กรัม  

  

หรือ 1 amu    =   1.66 x 10-24 กรัม  = 
กรัม 106.02

1
23×   

         

ดังนั้น 

  มวลอะตอมของธาตุ     =           
(กรัม)101.66

(กรัม) อะตอม 1 มวลของธาตุ
24-×  

                               

 

ตัวอยางการคํานวณ 

 ตัวอยางท่ี  1  ถาธาตุ K  1 อะตอม มีมวล  39 × 1.66 x10 –24 กรัม มวลอะตอมของธาตุ K 

มีคาเทาใด 
 

วิธีทํา                     

      มวลอะตอมของธาตุ   K  =   

          

 

        =      

                 

        =       39 

 ธาตุ   K  มีมวลอะตอม  เทากับ  39 
 

 ตัวอยางท่ี  2  ธาตุ A มีมวลอะตอมเทากับ 35.5  ดังนั้นธาตุ A 1 อะตอม  จะมีมวลก่ีกรัม  

                       

   วิธีทํา       มวลอะตอมของธาตุ  A           =                 
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มวลของธาตุ A   1 อะตอม 

1.66 × 10 –24 กรัม 

 

ผลรวมของ(มวลอะตอมของไอโซโทป × เปอร์เซ็นตไ์อโซโทป) 

100 

 

ผลรวมของ(มวลอะตอมของไอโซโทป × เปอร์เซ็นตไ์อโซโทป) 

100 

 (14 × 99.63) + (15 × 0.37) 

100 

 

                     35.5         =             

         

 ดังนั้น  มวลของธาตุ A  1  อะตอม  =      35.5×1.66 ×10-24 กรัม 

การหามวลอะตอมเฉล่ียของธาตุจากมวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทป 

 ธาตุสวนใหญในธรรมชาติมีหลายไอโซโทปในปริมาณมากนอยแตกตางกัน    นักวิทยาศาสตร

หามวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทปแตละธาตุโดยใชเครื่องมือท่ีเรียกวา แมสสเปกโทรมิเตอร  

เนื่องจากอะตอมของธาตุในธรรมชาติมีปริมาณของแตละไอโซโทปไมเทากัน  เชน  Mg                 

มีอยู   3  ไอโซโทป ดังนี้ 
 

 ไอโซโทป ปริมาณในธรรมชาติ (%)  

 24Mg 78.70  

 25Mg 10.13  

 26Mg 11.27  
  

 ดังนั้น การจัดมวลอะตอมของ  Mg จึงตองคิดคาเฉลี่ยตามปริมาณมากนอยท่ีมีอยูในธรรมชาติ 

ดวยเหตุนี้เราจึงพบคาตัวเลขท่ีแสดงมวลอะตอมเปนเลขทศนิยม เชน  O = 15.9994  Na = 22.9898 

เปนตน ท้ังนี้เพราะเราไมไดใชตัวเลขของไอโซโทปใดไอโซโทปหนึ่ง  แตเราคิดทุกไอโซโทปท่ีมีอยูใน

ธรรมชาติ โดยนํามาหาคาเฉลี่ย 

 

สูตรการหามวลอะตอมเฉล่ีย 

   

     มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ    =   

                   

ตัวอยางท่ี  3 ธาตุ A  มี 2 ไอโซโทป มีมวลอะตอม 14.00 และ 15.00  มีปริมาณในธรรมชาติ 

เปนรอยละ 99.63 และ 0.37 ตามลําดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A  

วิธีทํา 

  มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A   =     

        

  มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A    = 

   

           =      14.0037 

               มวลอะตอมเฉล่ียของธาตุ  A  เทากับ  14 
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ผลรวมของ (มวลอะตอมของไอโซโทป × เปอร์เซ็นต์ ไอโซโทป) 

100 

 
(191.0 × 37.30) + (193.0 × 62.70) 

100 

 

ตัวอยางท่ี  4   จงคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของอิริเดียม (Ir) จากขอมูลตอไปนี้ 

 

 ไอโซโทป มวลอะตอม ปริมาณรอยละในธรรมชาติ  

 Ir – 191 191.0 37.30  

 Ir – 193 193.0 62.70  

 

วิธีทํา  

        

  มวลอะตอมเฉลี่ยของ Ir   =    

          

 

        มวลอะตอมเฉลี่ยของ Ir     =        

       

             =      192.254 

          มวลอะตอมเฉล่ียของอิริเดียมประมาณ  192.25 
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บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 

ประกอบ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

 

เรื่อง   มวลอะตอมของธาตุ 
 

เวลา  10   นาที 

 

กลุมท่ี ……..ช้ัน  ม. 5/….               คะแนนท่ีได………..คะแนน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 อธิบายความหมายและคํานวณเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ และมวลของธาตุ  1 อะตอมได 
 

    คําส่ัง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ ใหสมบูรณ 
 

1. มวลอะตอมของธาตุ หมายถึง 

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

2. มวลของธาตุ 1 อะตอม หมายถึง  

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

3. ธาตุโซเดียมมีมวลอะตอม เทากับ 23 หมายความวา 

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

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

4. จงหามวลอะตอมของกํามะถัน เม่ือกํามะถัน 1  อะตอม มีมวล 32 × 1.66 × 10-24 กรัม 

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

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

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

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

5. ธาตุ A ปรากฏในธรรมชาติเปน   2  ไอโซโทป  โดยมีมวลอะตอม  62.93  และ 64.93  

     มีปริมาณรอย ละ 69.09 และ 30.91 ตามลําดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A 

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

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

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

 .................................................................................................................................................. 
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23 

6.02 × 1023 

มวลของกาํมะถนั 1 อะตอม 

1.66 × 10-24 กรัม 

32 × 1.66 × 10-24  กรัม 

1.66 × 10-24  กรัม 

เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1.1 

เรื่อง    มวลอะตอมของธาตุ 

 

 

1. มวลอะตอมของธาตุ หมายถึง  

ตัวเลขท่ีไดจากการเปรียบเทียบระหวางมวลของธาตุ 1 อะตอม  กับ 1/12 มวลของธาตุ     

คารบอน –12   1 อะตอม 

 

2. มวลของธาตุ 1 อะตอม หมายถึง  

 ตัวเลขท่ีแสดงใหทราบวาธาตุนั้น จํานวน  1  อะตอมจะมีมวลกี่กรัม หรือธาตุนั้นจํานวน 1 

อะตอม  มีมวลเปนกี่เทาของ  1/12 มวลของ C-12   1  อะตอม 

 

3. ธาตุโซเดียมมีมวลอะตอม เทากับ 23 หมายความวา 

 1. ธาตุโซเดียมจํานวน 1 อะตอม มีมวลเปน 23 เทาของ 1/12 มวลของ C-12  1 อะตอม 

 2. ธาตุโซเดียม 1 อะตอม มีมวล   =   23 amu   

 3. ธาตุโซเดียม 1 อะตอม มีมวล  23 × 1.66 × 10-24 หรือ    

 

 

4. จงหามวลอะตอมของกํามะถัน เม่ือกํามะถัน 1 อะตอม มีมวล 32 × 1.66 × 10-24 กรัม 

 วิธีทํา 

มวลอะตอมของกํามะถัน     =  

                                                     

 

        = 
       

                

      =      32   
                  
  มวลอะตอมของกํามะถัน            =       32 
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(62.93 × 69.09) + (64.93 × 

30.91) 

 

ผลรวมของ (มวลอะตอมของไอโซโทป × เปอร์เซ็นต์ไอโซโทป) 

100 

 

5. ธาตุ A ปรากฏในธรรมชาติเปน 2 ไอโซโทป     โดยมีมวลอะตอม 62.93 และ 64.93 มีปริมาณ 

      รอยละ  69.09 และ 30.91 ตามลําดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A  

  

 วิธีทํา           

 มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ A = 

 

      

     =         

 

 ธาตุ A มีมวลอะตอมเฉล่ีย =     63.55    
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บัตรกิจกรรมท่ี 1.2 

ประกอบ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

เรื่อง  การคํานวณหามวลอะตอม 

ของธาตุและมวลของธาตุ  1  อะตอม 

 

เวลา   10    นาที 

 

กลุมท่ี ………ช้ัน  ม. 5/…….     คะแนนท่ีได…………คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 สามารถคํานวณหามวลอะตอมของธาตุ และมวลของธาตุ 1 อะตอมได 
 

คําส่ัง ใหนักเรียนตอบคําถามและแสดงวิธีทํา 
 

1. จงหามวลอะตอมของกํามะถัน 1 อะตอมมีมวล 32  × 1.66  × 10-24 กรัม 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. มวลอะตอมของโซเดียมเทากับ 23 โซเดียม 1 อะตอมมีมวลเปนก่ีเทาของ 1/12 มวลของ 

     คารบอน-12   1 อะตอม 

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

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

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

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

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

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

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

     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มวลของกํามะถนั 1 อะตอม 

1/12 มวลของคาร์บอน-12   1 

 
32 × 1.66 × 10-24  กรัม 

1.66 × 10-24  กรัม 

มวลของโซเดียม 1 อะตอม 

1/12 มวลของคาร์บอน –12    1 อะตอม  

 

เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1.2 

เรื่อง   การคํานวณหามวลอะตอมของธาตุและมวลของธาตุ  1  อะตอม 

 

 

1. จงหามวลอะตอมของกํามะถัน เม่ือกํามะถัน 1 อะตอม มีมวล 32 × 1.66 × 10-24 กรัม 

 วิธีทํา 

        มวลอะตอมของกํามะถัน  = 

 

                 

       = 

 

                   =       32.00 

 

   กํามะถันมีมวลอะตอมเทากับ  32    

 

2. มวลอะตอมของโซเดียม เทากับ 23 โซเดียม 1 อะตอมมีมวลเปนก่ีเทาของ 1/12 มวลของ 

 คารบอน –12   1 อะตอม 

 

 วิธีทํา 

 มวลอะตอมของโซเดียม    = 

 

 มวลของโซเดียม 1 อะตอม  =   มวลอะตอมของโซเดียม × 1/12 มวลของคารบอน –12  1 อะตอม 

           =   23 × 1/12 มวลของคารบอน –12  1  อะตอม 

 

 โซเดียม 1 อะตอม มีมวลเปน  23  เทาของ 1/12 มวลของคารบอน –12  1 อะตอม   
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บัตรกิจกรรมท่ี 1.3 

ประกอบ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

 

เรื่อง  การคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ย 
 

เวลา  10  นาที 

 

กลุมท่ี ……. ช้ัน  ม. 5/ …….         คะแนนท่ีได ………….คะแนน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 สามารถคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได 
 

คําส่ัง ใหนักเรียนตอบคําถามและแสดงวิธีทําใหสมบูรณ 

 

1. ธาตุโบรอนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติประกอบดวย 2 ไอโซโทป มีมวลอะตอมเทากับ 11.01และ   

     10.01  มีปริมาตรรอยละ 80 และ 20 ตามลําดับ  จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุโบรอน 

.................................……………………………………………………………………….…… 

.................................……………………………………………………………………………. 

.................................…………………………………………………………………………… 

.................................…………………………………………………………………………… 

 

2. ธาตุซิลิคอนท่ีพบในธรรมชาติมี 3 ไอโซโทป มีมวลอะตอมเทากับ 27.977, 28.976 และ 29.974 

      คิดเปนปริมาณรอยละ 92.21, 4.70 และ 3.09 ตามลําดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ 

     ซิลิคอน 

.................................……………………………………………………………………..…..… 

.................................………………………………………………………………………….… 

.................................……………………………………………………………………....…… 

 

3.  ตามธรรมชาติทองแดงมี 2 ไอโซโทป ประกอบดวย  63Cu  มวลอะตอม  63  และ  65Cu             

มวลอะตอม 65  ถามวลอะตอมเฉลี่ยของ  Cu   =   63.546   จงหาเปอรเซ็นตของ  Cu  แตละ

ไอโซโทป 

.................................…………………………………………………………………….……… 

     ...................................................................................................................................….............. 

 ...................................................................................................................................….............. 

     ...................................................................................................................................…............. 
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(11.01 × 80) + (10.01 × 20) 

100 

ผลรวมของ (มวลอะตอมของไอโซโทป × เปอร์เซ็นต์ไอโซโทป) 

100 

 

(27.977 × 92.21) + (28.976 × 4.70) + (29.974 × 3.09) 

100 

เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1.3 

เรื่อง  การคํานวณหามวลอะตอมเฉลี่ย 

 

 

 1. ธาตุโบรอนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติประกอบดวย 2 ไอโซโทป มีมวลอะตอมเทากับ 11.01และ   

     10.01  มีปริมาตรรอยละ 80 และ 20 ตามลําดับ  จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุโบรอน 

วิธีทํา 

 

 มวลอะตอมเฉลี่ยของโบรอน  = 

    

       

     =    

 

     =      10.81 

    ธาตุโบรอนมีมวลอะตอมเฉล่ีย   10.81    

 

2. ธาตุซิลิคอนท่ีพบในธรรมชาติมี 3 ไอโซโทป มีมวลอะตอมเทากับ 27.977, 28.976 และ 29.974 

      คิดเปนปริมาณรอยละ 92.21, 4.70 และ 3.09 ตามลําดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ 

     ซิลิคอน 

 

 วิธีทํา       

           

 มวลอะตอมเฉลี่ยของซิลิคอน    =     

          

       

          =  

 

            =     28.09  

  

 ธาตุซิลิคอนมีมวลอะตอมเฉล่ีย    28.09    

 

ผลรวมของ (มวลอะตอมของไอโซโทป × เปอร์เซ็นต์ไอโซโทป) 

100 
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ผลรวมของ (มวลอะตอมของไอโซโทป × เปอร์เซ็นต์ไอโซโทป) 

100 

 

 63X + 65(100-X) 

100 

3. ตามธรรมชาติทองแดงมี 2 ไอโซโทป ประกอบดวย  63Cu  มวลอะตอม  63  และ  65Cu             

มวลอะตอม 65  ถามวลอะตอมเฉลี่ยของ  Cu   =   63.546   จงหาเปอรเซ็นตของ  Cu  แตละ

ไอโซโทป 

 

วิธีทํา       

           

 มวลอะตอมเฉลี่ยของ Cu    =     

          

       

 เปอรเซ็นตของไอโซโทปของ 63Cu, 65Cu   =     X, (100-X)    

 แทนคาสูตร  

 

     63.546  =           

 

     X  =     72.7 

 

        %  63Cu  =      72.7 

 

         % 65Cu  =      100- 72.7 

 

       =     27.3 
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มวลของธาตุ 1 อะตอม (กรัม) 

1/12  มวลของ C – 12   1 อะตอม (กรัม) 

 

ผลรวมของ (มวลอะตอมของไอโซโทป × เปอร์เซนตไ์อโซโทป) 

                100 

 

 

บัตรสรุปเนื้อหา 

เรื่อง    มวลอะตอม 

 

     1.  มวลอะตอมของธาตุ   คือ     คาตัวเลขท่ีไดจากการเปรียบเทียบระหวางมวลของธาตุ                       

1 อะตอม  กับ 1/12 มวลของธาตุ C –12   1 อะตอม  เขียนความสัมพันธได คือ 

 

                                                                     

               มวลอะตอมของธาตุ        =          

  

 

   2.  มวลของธาตุ 1 อะตอม   เปนตัวเลขท่ีแสดงใหทราบวาธาตุนั้น จํานวน 1 อะตอม จะมีมวล          

ก่ีกรัม    เขียนความสัมพันธได คือ 

         

        มวลของธาตุ  1 อะตอม =  มวลอะตอมของธาตุ × 1.66 × 10-24  กรัม 

 

 

   3.  มวลอะตอมเฉล่ีย    =       
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แบบทดสอบ  

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดท่ี 1 เรื่อง มวลอะตอม เวลา 10 นาที 

 

             คําส่ัง  ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย  ×  ทับขอคําตอบท่ีถูกตองเพียงขอเดียว 
 

1.  มวล 1 อะตอม ของธาตุ คือ ขอใด 

       

       ก.  มวลท่ีแทจริง                  ข.                 มวล  1 อะตอม 

                        1/12 ของมวล C-12   1 อะตอม 

        

ค.  มวลเปรียบเทียบ         ง .  มวลอะตอมของธาตุนั้น 
 

2.  ธาตุออกซิเจน 1 อะตอม มีมวลเทาใด 

       ก .  16  กรัม         ข .  16  กรัม 

       ค .  6.02 × 1023  กรัม        ง .  16 × 1.66 × 10-24  กรัม 
 

3.  ธาตุ A  5 อะตอม มีมวล 60 x 1.66 x10-24  กรัม มวลอะตอมของ A  มีคาเทาใด 

       ก .  5          ข .  60 

       ค .  12          ง .   12 × 1.66 × 10-24 

4. ธาตุ A มีมวลอะตอม 14 ดังนั้นธาตุ A 4 อะตอมมีมวลเทาใด  

ก. 14 g      ข . 14 x 1.66 x 10-24 g    

ค. 4 x14 x 1.66 x 10-24 g   ง . 1.66 x 10
-24 g 

5. ถาธาตุ K 1 อะตอมมีมวล = 39 x 1.66 x10-24
 กรัม มวลอะตอมของ K มีคาเทาใด  

ก. 39      ข. 1.66 x 10-
24

  

ค. 1 x 1.66 x 10-24
    ง . 39 x 1.66 x 10-24 

6. ธาตุ  A  3 อะตอม  มีมวลเทากับธาตุ B  6 อะตอม  ถาธาตุ A  มีมวลอะตอมเทากับ  28  จงหา

มวลอะตอมของ  B   

ก.  12     ข.  21 

ค.  56     ง.  168 
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7.  เบริลเลียม  1 อะตอม  มีมวล  1.494 x 10-23  g  ถาอะตอมของสแกนเดียมมีมวลเปน  5  เทา

ของอะตอมเบริลเลียม  มวลอะตอมของสแกนเดียมมีคาเทาใด  

ก.  5     ข.  9 

ค.  13     ง.  45 

 
 

8.  คารบอนมีไอโซโทป  2  ชนิด คือ   12C  กับ   13C  คามวลอะตอมเฉลี่ยของคารบอนเปนเทาไร 

     กําหนดให         12C มวลอะตอม  12.000  มีในธรรมชาติ 98.89% 

             13C มวลอะตอม 13.000 มีในธรรมชาติ 1.11% 
         

ก.  11.998           ข.  12.001   

ค.  12.011           ง.  12.103 
 

9.  ธาตุ A มี  3  ไอโซโทป มีมวลอะตอม 14.00, 15.00 และ 16.00  มีปริมาณในธรรมชาติ  50%,  

     40%   และ 10%   ตามลําดับ มวลอะตอมของธาตุ A เทากับเทาไร 

ก.  14.6           ข.  15.0          

ค.  15.2           ง.  15.3 

10. ธาตุ M ท่ีพบในธรรมชาติมี 3 ไอโซโทป มีมวลอะตอมตามลําดับดังนี้  29.974 , 28.976 และ 

27.977 คิดเปนรอยละ 3.09 , 4.70 และ 92.21 ตามลําดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ M  

ก. 28.09     ข . 28.30  

ค. 28.90     ง . 29.10 
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เฉลยแบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดที่ 1 

เร่ือง   มวลอะตอม 

 

 

 

 

 

 

1.  ก 

2.  ง 

3.  ค 

4.  ค 

5.  ก 

6.  ค 

7.  ง 

8.  ค 

9.  ก 

10.  ก 
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