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 แผนรวมกิจกรรมการจัดเรียนการสอนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา บูรณาการ 4 สาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    ชื่อหน่วย  สารละลาย เร่ือง  ความเข้มข้นของสารละลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
เวลา  6  ช่ัวโมง           ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2560 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 

1.1 วิทยาศาสตร์  
   สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

             มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติ ของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด 
                                    สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 
                                    ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
       ตัวชี้วัด  
                  ว 3.2 ม.1/1  ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปราย 
                                    การน าความรู้ เกี่ยวกับสารละลาย ไปใช้ประโยชน์ 
     1.2  คณิตศาสตร์  

   สาระที่ 4 พีชคณิต 
             มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อื่นๆแทนสถานการณ์ 
                                    ต่างๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา 
       ตัวชี้วัด  
                  ค 4.2 ม.1/1  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย 
         ค 4.2 ม.1/2  เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย 

        ค 4.2 ม.1/3  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย  พร้อมท้ังตระหนักถึง 
                         ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

      1.3  เทคโนโลยี 
              สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
              มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การ 
                                    เรียนรู้  การส่ือสาร  การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
                                    ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
                 ตัวชี้วัด 
                  ง3.1 ม.1/3   ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
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      1.4  ภาษาอังกฤษ 
สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

                  มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ต 3.1 ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จาก

แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 

สาระส าคัญ 
 
 สารละลาย ประกอบด้วยตัวละลายและตัวท าละลาย   สารละลายท่ีระบุความเข้มข้นเป็นร้อยละ  หมายถึง 
สารละลายท่ีมีอัตราส่วนของปริมาณตัวละลาย ละลายอยู่ในสารละลายร้อยส่วน ซึ่งในชีวิตประจ าวัน ได้มีการน า
ความรู้เรื่องสารละลาย  ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร  การแพทย์และด้านอื่นๆ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. อธิบายการค านวณหาความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยร้อยละโดยมวล  ร้อยละโดยปริมาตร และ
ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 

2. อธิบายข้ันตอนการเตรียมสารละลาย และระบุได้ว่าสารละลายท่ีเตรียมได้มีสารใดเป็นตัวละลาย และ
สารใดเป็นตัวท าละลาย 

3. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดให้ 
4. ถ่ายทอดแนวคิดในการท าน้ าสมุนไพรจ าหน่าย เพื่ออธิบายและส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
5. เลือกใช้วัสดุในการบรรจุน้ าสมุนไพรอย่างเหมาะสมพร้อมท้ังอธิบายเหตุผลสนับสนุน 
6. ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ าสมุนไพร 
7. อธิบายข้ันตอนการท าน้ ากระเจ๊ียบเป็นภาษาอังกฤษพร้อมท้ังน าเสนอช้ินงาน  

 
สาระการเรียนรู้ 
     
  วิทยาศาสตร์ 

1. การบอกความเข้มข้นของสารละลายในหน่อยร้อยละ มี 3 แบบ คือ 
 1) ร้อยละโดยมวล 
 2) ร้อยละโดยปริมาตร 
 3) ร้อยละโดยมวล/ปริมาตร 
2. สารท่ีมีปริมาณมากกว่า หรือสารท่ีมีสถานะเดียวกับสารละลาย จัดเป็นตัวท าละลาย  ส่วนสารท่ี 
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   ปริมาณน้อยกว่า จัดเป็นตัวละลาย 
3. การบอกปริมาณตัวละลายในสารละลาย นิยมบอกเป็นความเข้มข้น  สารละลายท่ีมีตัวละลายมากกว่า  
   มีความเข้มข้นมากกว่า สารละลายท่ีมีตัวละลายน้อยกว่า 

       คณิตศาสตร์ 
1. วิธีการหาตัวแปรเพื่อแก้สมการตัวแปรเดียว อาศัยสมบัติ ดังนี้ 

1) สมบัติสมมาตร 
2) สมบัติการถ่ายทอด 
3) สมบัติการบวก 
4) สมบัติการคูณ 

       เทคโนโลยี 
1. การสร้างส่ิงของเครื่องใช้  หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีท าให้การท างานเกิดขึ้นอย่างเป็น

กระบวนการ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย 
2. การถ่ายทอดความคิดเป็นการส่ือสารแนวคิดท่ีใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรมเพื่อ

อธิบายและส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจ แบ่งเป็น  2  รูปแบบ คือ  การถ่ายทอดแนวคิดท่ีเป็นช้ินงาน และการ
ถ่ายทอดความคิดท่ีเป็นวิธีการ 

        ภาษาอังกฤษ 
1. ค าศัพท์เกี่ยวกับท าเครื่องด่ืม และล าดับข้ันตอนการท าน้ าด่ืมเป็นภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
- การอธิบาย  การเขียน  การพูดหน้าช้ันเรียน  ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด การน าเสนอให้ผู้อื่น

เข้าใจ 
2. ความสามารถในการคิด 

- การสังเกต  การอธิบาย  การค านวณ การวิเคราะห์  การจัดระบบความคิด  เป็นวิธีการ หรือ
รูปแบบใหม่ๆ  การสร้างค าอธิบาย  การส่ือความหมาย  และสืบค้น  โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- แก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
- การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้  ท่ีมีความช านาญในด้านต่างๆ 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1. ใฝ่เรียนรู้   หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 

2. มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ  และรับผิดชอบในการท าหน้าท่ี
การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ภาระงาน / ช้ินงาน 
 
 1.  ใบกิจกรรมที่ 1 
 2.  ใบกิจกรรมที่  2 
 3.  เตรียมสารละลายน้ ากระเจี๊ยบ จ าหน่ายจ านวน 1โหล  
 
 

การบูรณาการ   จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา   
กิจกรรมการเรียนรู้  ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
   
 ขั้นระบุปัญหา 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการน าสารละลายน้ าแดง ท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกันใส่บีกเกอร์ขนาดใหญ่  
ปริมาตร  500 cm3 จ านวน  2 บีกเกอร์  ให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียน ดังนี้ 
1) สารละลายน้ าแดงท้ังสองบีกเกอร์ มีสารใดเป็นตัวท าละลาย สารใดเป็นตัวละลาย 

( แนวค าตอบ  : น้ าเป็นตัวท าละลาย ส่วนน้ าแดง เป็นตัวละลาย) 
2) สารละลายน้ าแดงท้ังสองบีกเกอร์ บีกเกอร์ใดท่ีมีความเข้มข้นมากกว่า  

(แนวค าตอบ  :  บีกเกอร์ท่ีมีสีเข้มกว่า  จะเข้มข้นมากกว่า) 
3) ถ้าให้นักเรียนเตรียมน้ าล าไย  นักเรียนจะท าได้หรือไม่ (แนวค าตอบ : ท าได้) 

2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วสมมติสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาดังนี ้

“ ถ้านักเรียนเป็นคนขายน้ ากระเจ๊ียบ ซึ่งต้องไปรว่มจัดบู้ทอาหารสุขภาพ ในงาน Food  health  
festival 2016  ” นักเรียนจะมีการวางแผนในการเตรียมน้ ากระเจ๊ียบ ให้มีความเข้มข้นร้อยละ
เท่าใด โดยมวลต่อปริมาตร  ต่อน้ ากระเจ๊ียบ  1 ขวด  เพื่อให้ได้รสชาติท่ีอร่อยถูกใจลูกค้ามาก
ท่ีสุด ต้นทุนต่ าท่ีสุด ปริมาณ  1 โหล (12 ขวด ) โดยเลือกซื้อวัตถุดิบ ท่ีก าหนดให้ดังนี้ 

1. กระเจ๊ียบแห้ง 1 ขีด ราคา  10 บาท 
2. น้ าตาลทราย  1  ขีด  ราคา  3 บาท 
3. เกลือ  1  ขีด ราคา  1  บาท 
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     ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ในสถานการณ์ปัญหา ท่ีนักเรียนต้องไปร่วมจัดบู้ท ขายน้ ากระเจ๊ียบ 
นักเรียนต้องท าการศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  2  กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรมท่ี 1 : การบอกความเข้มข้น ของสารละลายในหน่วยร้อยละ 
4. ให้นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง การบอกความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ 
5. ครูให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 

1) แอลกอฮอล์ 75 %  โดยปริมาตร  หมายความว่าอย่างไร 
2) สารละลายทองเหลืองเข้มข้น  40 % โดยมวล หมายความว่าอย่างไร 
3) สารละลายน้ าเกลือเข้มขนร้อยละ 25 โดยมวล/ปริมาตร หมายความว่าอย่างไร 

6. ครูสุ่มนักเรียนบางกลุ่ม มาน าเสนอในข้อ 1-3 จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ 
เกี่ยวกับการบอกความเข้มข้น ของสารละลายในหน่วยร้อยละท้ัง 3 แบบ 
กิจกรรมท่ี 2 : การค านวณหาความเข้มข้น ของสารละลายในหน่วยร้อยละ 

7. ครูแนะน านักเรียนเพิ่มเติม ในการบอกความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยร้อยละ อาจค านวณได้
จากสูตร 

8. ครูทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยให้นักเรียนทุกคนศึกษา ใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง การแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

9. ครูให้นักเรียนพิจารณาสูตรในการหาความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยร้อยละ  ซึ่งสามารถค านวณ
ได้ จาก 3 สูตร ดังนี้ 

ร้อยละโดยมวล                  =     มวลตัวละลาย  (g)   x 100 
                                             มวลสารละลาย (g)    
 

ร้อยละโดยปริมาตร        =     ปริมาตรตัวละลาย  (cm3)   x 100 
                                             ปริมาตรสารละลาย (cm3)    

 

ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร       =     มวลตัวละลาย  (g)   x 100 
                                              ปริมาตรสารละลาย (g)    

 
10. ครุแนะน านักเรียนเกี่ยวกับการใช้สูตรท้ัง 3 สูตร และให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1 การค านวณหา

ความเข้มข้น ของสารละลายในหน่วยร้อยละ เพื่อฝึกการคิดค านวณให้ถูกต้อง 
กิจกรรมท่ี 3   : การเตรียมสารละลาย 

11. ให้นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู้ท่ี 3  เรื่อง  การเตรียมสารละลาย 
12. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 

- ถ้าต้องการเตรียมสารละลายน้ าเกลือ เข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวล  จะมีวิธีการเตรียมอย่างไร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

- ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย น้ าแดง เข้มข้นร้อยละ  20 โดยปริมาตร  จะมีวิธีการเตรียมอย่างไร 
- ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย น้ าเช่ือม เข้มข้นร้อยละ  15  โดยมวล/ปริมาตร จะมีวิธีการเตรียม

อย่างไร   
13. ครูสุ่มนักเรียนบางกลุ่มมาน าเสนอวิธีการเตรียมสารละลาย ท้ังสามหัวข้อ 
14. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นท้ังสามอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน 

  

    ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
15. ครูทบทวนสถานการณ์ปัญหานี้ อีกครั้งว่า  นักเรียนจะต้องเตรียมน้ ากระเจ๊ียบ 1 โหล เพื่อให้ได้รสชาด

ท่ีอร่อย ถูกใจลูกค้า มากท่ีสุด โดยใช้ต้นทุนต่ าสุด ซึ่งต้องเช่ือมโยงความรู้ท่ีนักเรียนได้รับจากการท า
กิจกรรมท่ี 1-2 ดังนี้  
- กิจกรรมท่ี  1  ให้นักเรียนได้ทราบว่า การบอกความเข้มข้น เป็นร้อยละ  มี 3 แบบ 
- กิจกรรมท่ี  2  ให้นักเรียนได้ทราบว่า  การค านวณหาความเข้มข้นเป็นร้อยละ  มีท้ังหมด  3 สูตร  
- กิจกรรมท่ี  3  ให้นักเรียนทราบ การใช้อุปกรณ์ และขั้นตอนการเตรียมสารละลาย  ท่ีถูกต้อง  

16. ครูทบทวนการก าหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับ ค่าวัสดุท่ีใช้ในการเตรียมน้ ากระเจ๊ียบ ดังนี้ 
- กระเจ๊ียบแห้ง  1  ขีด  ราคา  10  บาท 
- น้ าตาลทราย  1  ขีด  ราคา  3  บาท 
- เกลือ  1  ขีด  ราคา  1  บาท 

17. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผน แล้วท าการร่างแนวคิด ในการเตรียมน้ ากระเจ๊ียบ  บอกความเข้มข้นเป็น
ร้อยละ พร้อมบอกปริมาณวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้  ค านวณค่าใช้จ่ายท่ีใช้ โดยบันทึกลงในใบกิจกรรมท่ี  2 
ข้อ  1  

  ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
18. นักเรียนวางแผนการท างานรว่มกันแล้วลงมือ เตรียมสารละลายน้ ากระเจ๊ียบ ตามอุปกรณ์ท่ีแต่ละกลุ่ม 

วางแผนไว ้
  ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา 

19.  นักเรียนตรวจสอบการค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ท่ีเตรียมได้ว่าถูกต้อง  
หรือไม่และวิธีการเตรียมสารละลายถูกต้องตามหลักการเตรียมสารหรือไม่   ให้ปรับแก้ไข ให้ถูกต้อง 

20.  ให้สมาชิกในกลุ่ม ประเมินรสชาติ ว่าถูกใจลูกค้าหรือไม่  จะต้องเติมตัวละลาย หรือตัวท าละลาย มาก
น้อย เพียงใด จึงจะเหมาะสมถูกใจลูกค้ามากท่ีสุด  

21. ค านวณค่าใช้จ่าย ท่ีใช้ในการเตรียมสารละลาย ท้ังก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง แล้วบันทึกผลในใบ
กิจกรรมท่ี 2 ข้อ 2 

   ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา  ผลการแก้ปัญหา 
22. นักเรียนน าเสนอแนวคิดในการเตรียมสารละลาย  น้ ากระเจ๊ียบ และผลการแก้ปัญหา 
23.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

- น้ ากระเจ๊ียบท่ีนักเรียนเตรียมได้ มีความเข้มข้นร้อยละ เท่าใดโดยมวลต่อปริมาตร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

- รสชาดของน้ ากระเจ๊ียบ ท่ีนักเรียนเตรียม อร่อยถูกใจ ลูกค้า หรือไม่ อย่างไร 
- น้ ากระเจ๊ียบท่ีนักเรียนเตรียมได้  คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม ่

24.  นักเรียนบันทึกผลการอภิปราย ลงในใบกิจกรรมท่ี 3 ข้อ 1 
25. ครูให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้ โดยให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูล  เพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตร หรือ เคล็ดลับ ใน

การเตรียมน้ ากระเจ๊ียบ ท่ีร้านอื่นๆท าจ าหน่าย และมีช่ือเสียง   และค านวณก าไรท่ีได้รับ เปรียบเทียบ
กับการลงทุน 

26. นักเรียนสรุปค าศัพท์ของการท าและขั้นตอนการท าน้ ากระเจ๊ียบผ่าน โดยรวมรวมการท าพร้อมภาพ
ด้วย Book Creator และน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง การบอกความเข้มข้นของสารละลาย 
2. ใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3. ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง  การบอกความเขม้ข้นของสารละลาย 
4. ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง  การเตรียมสารละลาย 
5. ใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง  การเตรียมสารละลายเช่ือมโยงความรู้ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 2   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานออกแบบและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 เล่ม 2 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
9. Bookcreator Quide  

 
การวัดและประเมินผล 
 

รายการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน คะแนน 
1.การอธิบายวิธีการเตรียมสารละลายน้ ากระเจ๊ียบ แบบบันทึกกิจกรรม 20 
2.การค านวณหาความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยมวล/ปริมาตร แบบบันทึกกิจกรรม 20 
3. การวางแผนเตรียมสารละลาย แบบบันทึกกิจกรรม 10 
4.ความส าเร็จของผลงาน แบบประเมินผลงาน 20 
5.การน าเสนอ แบบประเมินการน าเสนอ 15 
6.การท างานเป็นกลุ่ม แบบประเมินการท างานกลุ่ม 15 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

1.การอธิบายวิธีการเตรียม
สารละลายน้ ากระเจ๊ียบ 

สมาชิกทุกคนอธิบายการ
เตรียมสารละลายน้ ากระเจ๊ียบ
ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

สมาชิกบางคนอธิบายการ
เตรียมสารละลายน้ า
กระเจ๊ียบได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

ไม่สามารถอธิบาย
วิธีการเตรียม
สารละลายน้ า
กระเจ๊ียบได้ถูกต้อง 

2.การค านวณหาร้อยละโดย
มวล/ปริมาตร 

สมาชิกทุกคนค านวณหาร้อย
ละเตรียมสารละลายน้ า
กระเจ๊ียบได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

สมาชิกบางคนค านวณหา
ร้อยละเตรียมสารละลายน้ า
กระเจ๊ียบได้ถกูต้องตาม
ขั้นตอน 

ไม่สามารถค านวณหา
ร้อยละเตรียม
สารละลายน้ า
กระเจ๊ียบได้ 

3.การวางแผนการเตรียม
สารละลายน้ ากระเจ๊ียบ 

มีการวางแผนการเตรียม
สารละลายอย่างเป็นขั้นตอน
ได้ครบและถูกต้อง 

มีการวางแผนการเตรียม
สารละลายอย่างเป็นขั้นตอน
ได้แต่อาจไม่สมบูรณ์ 

ไม่มีการวางแผนการ
เตรียมสารละลาย 

4.ความส าเร็จของผลงาน สร้างผลงานตามท่ีวางแผนไว้
ได้เสร็จสมบูรณ์และผลงาน
สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 

สร้างผลงานตามท่ีวางแผนได้
เสร็จสมบูรณ์และผลงานไม่ได้
แก้ปัญหาตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

ไม่สามารถสร้าง
ผลงานตามท่ีวางแผน
ไว้ได้ 

5.การน าเสนอ ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ
เข้าใจง่าย และรูปแบบการ
น าเสนอมีความน่าสนใจ 

ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ
เข้าใจง่าย หรือรูปแบบการ
น าเสนอมีความน่าสนใจ 

ไม่สามารถน าเสนอได้ 

6.การท างานเป็นกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างานและแสดงความ
คิดเห็น 

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท างานแต่มีสมาชิก
บางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

สมาชิกบางส่วนไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการท างาน
และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

  
   เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 คะแนน      13 – 18    คะแนน   หมายถึง   ดี 
 คะแนน      7   – 12    คะแนน   หมายถึง   พอใช ้
 คะแนน      1   –  6     คะแนน   หมายถึง   ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ในการประเมินรสชาติของน้ ากระเจ๊ียบ  ครูอาจให้นักเรียนแต่ละคนลงคะแนน ผลงานท่ีตนเองชอบ

ท่ีสุด ยกเว้น ผลงานของกลุ่มตนเอง   ในประเด็น ดังนี ้
- รสชาติมีความอร่อย  ถูกใจลูกค้า 
- ขวดบรรจุ  สวยงามน่าสนใจ  

 
ความเห็นของผู้บริหาร / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ.................................................................... 
           (.....................................................................) 
          ต าแหน่ง ........................................................ 
           วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ............. 
 
บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

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

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

............................................................................................. .............................................................................
ปัญหาและอุปสรรค 
 

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

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

แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา

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

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

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

ลงช่ือ.................................................. ผู้สอน 
                 (...............................................) 
                          ต าแหน่ง   ครู 
           วันท่ี.......... เดือน ....................... พ.ศ............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
 

ใบความรู้ที่  1  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
วิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
เร่ือง  การบอกความเข้มข้นของสารละลาย                  ครูผู้สอน นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม 

…………………………………………………………… 
การบอกความเข้มข้นของสารละลาย 

ความเข้มข้นของสารละลาย 
         ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณของตัวละลายท่ีละลายอยู่ในตัวท าละลายหรือใน
สารละลายนั้น การบอกความเข้มข้นของสารละลายบอกได้หลายวิธีดังนี้ 
         (1) ร้อยละ หรือส่วนใน 100 ส่วน (part per hundred ใช้อักษรย่อ pph) จ าแนกได้เป็น 
                  ก. ร้อยละโดยมวล (มวล/มวล) (percent mass by mass) หมายถึง มวลของตัวละลายท่ีละลาย
ในสารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกัน เช่น สารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวล หมายความว่า
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 100 กรัม มีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่ 5 กรัม และมีน้ า 95 กรัม เขียนความสัมพันธ์ได้
ดังนี ้

 
 

                           
                  ข. ร้อยละโดยปริมาตร (ปริมาตร/ปริมาตร(percent volume by volume))หมายถึง
ปริมาตรของตัวละลายท่ีละลายในสารละลาย 100 หน่วย ปริมาตรเดียวกัน เช่น สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
เข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร หมายความว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีกรดไฮโดร
คลอริกบริสุทธิ์ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร (หน่วยปริมาตรอาจเป็นลูกบาศก์เดซิเมตร( )หรือลิตร (L)ก็ได้)เขียน
ความสัมพันธ์ได้ดังนี ้

 
                  ค. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (มวล/ปริมาตร(percent mass by volume))หมายถึง มวล
ของตัวละลายท่ีละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร โดยท่ีหน่วยของมวลและปริมาตรต้องสอดคล้องกัน เช่น 
ถ้ามวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมปริมาตรของสารละลายจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือถ้ามวลของตัว
ละลายมีหน่วยเป็นกิโลกรัมปริมาตรของสารละลายจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรหรือลิตรเช่น สารละลาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

เข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า สารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ละลายอยู่ 10 กรัม 
เขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี ้

 
 

การค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ศึกษาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง 1 สารละลายซึ่งประกอบด้วยกลูโคส จ านวน 100 g ในน้ า 200 g มีความเข้มข้นในหน่วย
ร้อยละ โดยมวลเป็นเท่าใด 
                      มวลของสารละลาย = มวลของกลูโคส + มวลของน้ า 
                                              = 100 g + 200 g        = 300 g 
            ร้อยละโดยมวลของกลูโคส 

 
                         สารละลายกลูโคส เข้มข้นร้อยละ 33.33 โดยมวล 

 

ตัวอย่าง 2  ถ้าอากาศ 1000 cm3 มีแก๊ส N2O จ านวน    ความเข้มข้นเป็นร้อยละของ 

               N2O ในอากาศมีค่าเท่าใด 
                           ร้อยละโดยปริมาตรของ N2O 

 
         ในอากาศมี N2O อยู่ร้อยละ    โดยปริมาตร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 

 ตัวอย่าง 3 สารละลาย NaOH เข้มข้นร้อยละ 6 โดยมวลจ านวน 200 g มี NaOH อยู่ในสารละลายกี่กรัมร้อยละ 

              โดยมวลของ NaOH 

 
       = 12 g 
                    ในสารละลายมี NaOH 12 กรัม 

ตัวอย่าง 4 เมื่อน าโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 0.892 g ละลายในน้ า 54.6 g จงค านวณหาความเข้มข้นของ
สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ในหน่วยร้อยละโดยมวล 

วิธีท า 

 
 

  

 

        เพราะฉะนั้น เมื่อละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 0.892 g ในน้ า 54.6 g สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ จะมี
ความเข้มข้น 1.61 % โดยมวล 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
 

 
ใบความรู้ที่  2  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

วิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
เร่ือง  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                   ครูผู้สอน นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม 

…………………………………………………………… 
การแก้สมการ  คือ การหาค าตอบของสมการ ( การหาตัวแปรในสมการ ) 
วิธีการหาตัวแปรในสมการ ใช้สมบัติต่างๆ ดังนี้ 
 

1. สมบัติสมมาตร   กล่าวว่า 
ถ้า  a  =   b  แล้ว    b  =   a      เมื่อ   a  และ  b  แทนจ านวนใดๆ 

2. สมบัติการถ่ายทอด  กล่าวว่า 
ถ้า  a  =   b และ     b  =   c      แล้ว   a  =  c     เมื่อ   a  b  และ  c  แทนจ านวนใดๆ     

3. สมบัติการบวก  กล่าวว่า 
      ถ้า  a  =   b แล้ว    a  +   c   =   b  +   c         เมื่อ   a  b  และ  c  แทนจ านวนใดๆ       
      ถ้า  a  =   b แล้ว    a  -   c    =   b  -   c           เมื่อ   a  b  และ  c  แทนจ านวนใดๆ       

4. สมบัติการคูณ 
       ถ้า  a  =   b  แล้ว    c a   =  c b        เมื่อ   a   b  และ   c  แทนจ านวนใดๆ 
  (จ านวนท่ีน ามาคูณกับจ านวนสองจ านวนท่ีเท่ากันนั้น  อาจจะเป็นจ านวนเต็มหรือเป็นเศษส่วนก็ได้) 

         ตัวอย่างท่ี 1  จงแก้สมการ    a – 12 = 35 

                  วิธีท า      a – 12  =  35 

                            น า 12 มาบวกท้ังสองข้างของสมการ 

                            จะได้  a – 12 + 12  =  35 + 12 

                                                    a = 47 

        ตัวอย่างท่ี 2    จงแก้สมการ    

                     วิธีท า      

                        น า 2 มาลบท้ังสองข้างของสมการ  

ตรว 

    

 

 

 

 

  

https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/mathematics-highschool1/khnitsastr-m-1-lem-2/bth-thi-4-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/5555kar-kae-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/p1.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/mathematics-highschool1/khnitsastr-m-1-lem-2/bth-thi-4-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/5555kar-kae-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/p1.PNG?attredirects=0


 
14 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
น า 3 มาคูณท้ังสองข้างของสมการ

สม                                                   

 

ตัวอย่างท่ี 3  จงแก้สมการ  5x + 3 = 3x - 5 

         วิธีท า         5x + 3 = 3x - 5 

                        น า -3x  มาบวกท้ังสองข้างของสมการ 

                        จะได้     (-3x) + 5x + 3 = (-3x) + 3x – 5 
               (-3 + 5)x + 3 = (-3 + 3)x – 5 
                         2x + 3 =   -5 

                       น า 3 มาลบท้ังสองข้างของสมการ 

                       จะได้         2x + 3 – 3 = -5 – 3 

                                                     2x = -8 

                       น า 2 มาหารท้ังสองข้างของสมการ  

 

ตัวอย่างท่ี 4   จงแก้สมการ  1.5y   =   -7.5 

          วิธีท า      1.5y   =   -7.5 

                        น า  1.5 มาหารท้ังสองข้างของสมการ  

                                  

https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/mathematics-highschool1/khnitsastr-m-1-lem-2/bth-thi-4-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/5555kar-kae-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/p2.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/mathematics-highschool1/khnitsastr-m-1-lem-2/bth-thi-4-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/5555kar-kae-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/p3.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/mathematics-highschool1/khnitsastr-m-1-lem-2/bth-thi-4-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/5555kar-kae-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/p5.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/mathematics-highschool1/khnitsastr-m-1-lem-2/bth-thi-4-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/5555kar-kae-smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw/p6.PNG?attredirects=0
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
 

 
ใบกิจกรรมที่  1  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

วิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
เร่ือง  การบอกความเข้มข้นของสารละลาย                  ครูผู้สอน นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม 

…………………………………………………………… 
 

การบอกความเข้มข้นของสารละลาย 
 

ค าสั่ง   จงเติมค าหรือข้อความสั้นๆลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1. การบอกความเข้มข้นของสารละลาย  มี  .......... แบบ  ดังนี้ 

แบบท่ี 1  บอกในหน่วยร้อยละโดยมวล หรือ ............................................................................................. 
  เช่น  สารละลายเกลือเข้มข้น ร้อยละ 5 โดยมวล หมายความว่า ................................................. 
  ...................................................................................................................................................... 
แบบท่ี 2  บอกในหน่วยร้อยละโดยปริมาตร หรือ......................................................................................... 
  เช่น  สารละลายเอทานอลเข้มข้น ร้อยละ 20 โดยปริมาตร หมายความว่า ................................. 
  ...................................................................................................................................................... 
แบบท่ี 3  บอกในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร หรือ............................................................................. 
  เช่น  สารละลายน้ าเช่ือม เข้มข้นร้อยละ 15 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ......................... 
  ....................................................................................................................................................... 
 

2. ให้นักเรียนบอกความหมายของความเข้มข้นของสารละลาย  ต่อไปนี้ 
           2.1)  แอลกอฮอล์ 75 %  โดยปริมาตร  หมายความว่าอย่างไร 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      2.2)  สารละลายทองเหลืองเข้มข้น  40 % โดยมวล หมายความว่าอย่างไร 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.3)  สารละลายน้ าเกลือเข้มขนร้อยละ 25 โดยมวล/ปริมาตร หมายความว่าอย่างไร 

 

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

3. สูตรท่ีใช้ในการค านวณ ท้ัง 3 รูปแบบ อะไรบ้าง 
 สูตรที่ 1    ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล  
........................................................................................................... ................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

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

สูตรที่ 2    ความเข้มข้นร้อยละโดยปริมาตร  
..................................................................................................................................... ...................... 

          ........................................................................................................................................................... 
สูตรที่ 3    ความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 
............................................................................................................................. .............................. 

           ...........................................................................................................................................................  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบกิจกรรมที่  2  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

วิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
เร่ือง  การเตรียมสารละลาย                        ครูผู้สอน นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม 

…………………………………………………………… 
การเตรียมสารละลาย 

ค าสั่ง   จงวางแผนและร่างแนวคิดในการเตรียมน้ ากระเจี๊ยบ  
1.  ก าหนดสถานการณ์ ดังนี้ 

“ ถ้านักเรียนเป็นคนขายน้ ากระเจ๊ียบ ซึ่งต้องไปรว่มจัดบู้ทอาหารสุขภาพ ในงาน Food  health  
festival 2016  ” นักเรียนจะมีการวางแผนในการเตรียมน้ ากระเจ๊ียบ ให้มีความเข้มข้นร้อยละ
เท่าใด โดยมวลต่อปริมาตร  ต่อน้ ากระเจ๊ียบ  1 ขวด  เพื่อให้ได้รสชาติท่ีอร่อยถูกใจลูกค้ามาก
ท่ีสุด ต้นทุนต่ าท่ีสุด ปริมาณ  1 โหล (12 ขวด ) โดยเลือกซื้อวัตถุดิบ ท่ีก าหนดให้ดังนี้ 

1) กระเจ๊ียบแห้ง 1 ขีด ราคา  10 บาท 
2) น้ าตาลทราย  1  ขีด  ราคา  3 บาท 
3) เกลือ  1  ขดี ราคา  1  บาท 

 

                    จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1) นักเรียนจะมีการวางแผนในการเตรียมน้ ากระเจ๊ียบ ให้มีความเข้มข้นร้อยละเท่าใด โดยมวลต่อ

ปริมาตร   ส าหรับน้ ากระเจ๊ียบ  1 ขวด  เพื่อให้ได้รสชาติท่ีอร่อยถูกใจลูกค้ามากท่ีสุด ต้นทุนต่ าท่ีสุด 
 

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

2) จากข้อ 1 นักเรียนจะใช้ วัตถุดิบ อะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด พร้อมท้ังค านวณต้นทุนการผลิต 
( ต่อปริมาณ 12 ขวด) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

ท่ี วัตถุดิบ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1     
2     
3     

 
2. จงอธิบายวิธีการเตรียม สารละลายน้ ากระเจ๊ียบ โดยระบุเป็นขั้นตอนเรียงเป็นล าดับข้ัน 

 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
ใบกิจกรรมที่  3  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

วิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
เร่ือง  การเตรียมสารละลาย                        ครูผู้สอน นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม 

…………………………………………………………… 
การเชื่อมโยงความรู้เร่ืองการเตรียมสารละลาย 

 

ค าสั่ง   สรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้โดยการสืบค้นข้อมูล  
1. น้ ากระเจ๊ียบท่ีนักเรียนเตรียมได้ ในใบกิจกรรมท่ี  2 มีความเข้มข้นร้อยละ เท่าใดโดยมวลต่อปริมาตร 

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

2. รสชาดของน้ ากระเจ๊ียบ ท่ีนักเรียนเตรียม อร่อยถูกใจ ลูกค้า หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  นักเรียนมีการปรับปรุงแก้ไข  รสชาติ ของน้ ากระเจ๊ียบอย่างไรบ้าง 
(จงอธิบาย วิธีการเพิ่ม หรือ ลด ปริมาณตัวละลาย หรือตัวท าละลายอย่างละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. จงอธิบายผลการสืบค้นข้อมูล วิธีการท าน้ ากระเจ๊ียบ จากร้านค้าท่ีมีสูตรลับ หรือเคล็ดลับในการท าให้
อร่อยถูกใจลูกค้า  และเก็บไว้ได้นาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. นักเรียนคิดว่า การท่ีนักเรียนเตรียมสารละลายน้ ากระเจ๊ียบจ าหน่าย คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 1  ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน(1) ไม่ผ่าน(0) 

- ต้ังใจเรียน 
- เอาใจใส่ เพียร 
  พยายามในการ 
  เรียนรู้ 
 
- สนใจเข้าร่วม 
  กิจกรรมการ 
  เรียนรู้ต่างๆ 

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ต้ังใจเรียน เอาใจ
ใส่ และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้    
-มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆท้ัง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า                                                                                                   

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ต้ังใจเรียน เอาใจ
ใส่ และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้    
-มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ
บ่อยครั้ง  

-เข้าเรียนตรงเวลา  
-ต้ังใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน  
 
 
-มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆเป็น
บางครั้ง 

-ไม่ต้ังใจเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
  ตัวชี้วัดที่  2  แสวงหาความรู้  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ 
                      เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถ 
                       น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม(3) ดี(2) ผ่าน(1) ไม่ผ่าน(0) 
- ศึกษาค้นคว้า หา 
  ความรู้จาก  
  หนังสือพิมพ์ 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ 
เทคโนโลยีต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้ส่ือได้
อย่างเหมาะสม 
-บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ 
ตรวจสอบจากส่ิงท่ี
เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ศึกษาค้นคว้า หา 
  ความรู้จาก  
  หนังสือพิมพ์ 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ 
เทคโนโลยีต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม 
มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ 
ตรวจสอบจากส่ิงท่ี
เรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆ
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ศึกษาค้นคว้า 
หา ความรู้จาก  
  หนังสือพิมพ์ 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ 
เทคโนโลยีต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช้ส่ือได้
อย่างเหมาะสม 
บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ 
ตรวจสอบจากส่ิง
ท่ีเรียนรู้ สรุปเป็น
องค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กับผู้อื่นได้ 

- ศึกษาค้นคว้า 
หา ความรู้จาก  
  หนังสือพิมพ์ 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือ 
เทคโนโลยีต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม 
มีการบันทึก
ความรู้  
 

- ไม่ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
    ตัวชี้วัดที่ 1  ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม(3) ดี(2) ผ่าน(1) ไม่ผ่าน(0) 
-เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
-ต้ังใจและ
รับผิดชอบใน
การท างานให้
ส าเร็จ 
-ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ท างานด้วย
ตนเอง 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ให้ส าเร็จ 
 

ไม่ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ีการงาน 

 
             ตัวชี้วัดที่ 2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย  
     

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม(3) ดี(2) ผ่าน(1) ไม่ผ่าน(0) 
-ทุ่มเทท างาน 
อดทนไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างาน 
-พยายาม
แก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ท างานให้ส าเร็จ 
-ช่ืนชมผลงาน
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างาน ด้วยความ
ขยันอดทนไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
ท างานให้งาน
ส าเร็จ ตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาท่ีก าหนด 
ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างาน ด้วยความ
ขยันอดทนไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหา ใน
การท างาน
พยายามให้งาน
ส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย 
ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างาน ด้วยความ
ขยันอดทน
พยายามให้งาน
ส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย 

 

ไม่ขยันอดทน 
 ในการท างาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

 
                        แบบประเมินการอภิปราย/การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

       วิชา .......................................................................................................... ชั้น ……………………………………… 
       หน่วยการเรียนรู้ที่ .................................................................กิจกรรม …………………………………………….… 
 
 
ค าชี้แจง : ให้ประเมินจากการสังเกตการร่วมอภิปรายในระหว่างเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
     โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
  

เกณฑ์การให้คะแนน   3   =  ดี 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุง 
 

เลขที ่ ช่ือ-นามสกุล 

รายการประเมิน 
รวม 
15

คะแนน 

สรุปผลการ 
ประเมิน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

ยอ
มร

ับฟั
งค

วา
ม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น 

ตร
งป

ระ
เด็

น 

สม
เห

ตุส
มผ

ล 

มีค
วา

มเ
ชื่อ

มั่น
ใน

กา
ร

แส
ดง

ออ
ก 

คะแนน
ที่ท าได้ 

ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ประเมิน 
       เกณฑ์การประเมิน : นักเรียนได้คะแนน   12   คะแนนข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์ 1    รหัสวิชา ว21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง ความเข้มขน้ของสารละลาย 
 

แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

       วิชา .......................................................................................................... ชั้น ……………………………………… 
       หน่วยการเรียนรู้ที่ .................................................................กิจกรรม …………………………………………….… 
 
 
ค าชี้แจง : ให้ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรม 
                     ของผู้เรียน 
  

เกณฑ์การให้คะแนน   3   =  ดี 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุง 
 

เลขที ่ ช่ือ-นามสกุล 

รายการประเมิน 
รวม 
15

คะแนน 

สรุปผลการ 
ประเมิน 

กา
รก

ล้า
แส

ดง
คว

าม
คิด

เห
็น 

ยอ
มร

ับฟั
งค

วา
ม

คิด
เห

็นข
อง

ผู้อ
ื่น 

ร่ว
มม

ือก
ับผ

ู้อื่น
ท า

งา
นใ

ห้ส
 าเร

็จ 

มีภ
าว

ะค
วา

มเ
ป็น

ผู้น
 า 

เป
็นผ

ู้ตา
มที่

ดี คะแนน
ที่ท าได้ 

ผ่าน 
ไม ่

ผ่าน 
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