ก

คำนำ
บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก
จัดท้าขึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ว 30292 หน่ ว ยการเรี ย นรู้ เทคนิ ค ปฏิ บั ติ ก ารทางเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการท้ า โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม สาระ
วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ได้จัดท้าขึน ภายใต้กรอบของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นพืนฐานในท้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ส้าหรับผู้เรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทุกคน ต้องท้าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อตอบสนองจุดเน้นและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนเรื่อง เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีที่ใช้ในการท้าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีจ้านวน 5 บทปฏิบัติการดังนี
บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การแยกสาร โดยเทคนิคโครมาโทรกราฟฟี
บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่ง
น้าหนัก
บทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารโดยเทคนิคการไทเทรต
บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคสเปก
โทรสโกปี
รายละเอียดของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แต่ละเล่มประกอบด้วย ใบความรู้ บทปฏิบัติการ รายงาน
การทดลอง กิจกรรมลองคิด ลองท้า ค้าถามท้ายบทปฏิบัติการ และแบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่อง นักเรียน
ต้องใช้ความรู้ด้านเนือหา ความรู้ด้านกระบวนการ และความรู้เกี่ยวกับการได้มาของความรู้ร่วมกับสมรรถนะ
ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาในแบบทดสอบ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสพบในการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์
การเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการท้าให้นักเรียนรู้จักการท้างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น มุ่งให้นักเรียน
ได้รับความรู้ อันจะเป็นการสร้างให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งนักเรียนจะสามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มที่ตามศักยภาพ ตลอดจนเป็นพืนฐานในการท้าวิจัยในระดับที่สูงขึน
ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นี จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ส้าหรับนักเรียน ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ สามารถน้านักเรียนไปสู่จุดหมาย เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
ต้าแหน่ง ครู
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คำชี้แจงสำหรับครู
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีที่ใช้ในการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้สอนควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ควรศึกษารายละเอียดของบทปฏิบัติการดังนี

เอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้สอนต้องเตรียม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 1 ฉบับ

คู่มือครู 1 ฉบับ
คู่มือนักเรียนเท่ำกับจำนวนกลุ่มนักเรียน
เอกสำรและอุปกรณ์ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้

ขั้นตอนกำรศึกษำกำรใช้บทปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
ศึกษำคำชี้แจง
บทปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ที่ 3

ศึกษำคู่มือครู
และแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้ละเอียด

ศึกษำเอกสำรและอุปกรณ์
ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้

ง

คู่มือครู
ประกอบกำรใช้บทปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
ส่วนประกอบของบทปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
1. คู่มือครู ประกอบด้วย
1.1 ค้าชีแจงส้าหรับครู
1.2 บทบาทของครู
1.3 แผนการจัดการเรียนรู้
2. คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย
2.1 บทบาทของนักเรียน
2.2 ผลการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
2.3 สาระการเรียนรู้
2.4 สาระส้าคัญ
2.5 แผนผังการจัดห้องเรียน
2.6 เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้
3. เอกสำรและอุปกรณ์ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
3.1 ใบความรู้ประกอบบทปฏิบัติการ เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการ
ชั่งน้าหนัก
3.2 บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่ง
น้าหนัก
3.3 รายงานการทดลอง
3.4 กิจกรรมลองคิด ลองท้า
3.5 ค้าถามท้ายบทปฏิบัติการ
3.6 เฉลยค้าถามท้ายบทปฏิบัติการ
3.7 แบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่อง
3.8 เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่องบทปฏิบัติการ และเกณฑ์การประเมิน
3.9 แบบประเมิน พฤติกรรมการเรียน ได้แก่ ตรวจรายงานการทดลอง / ตอบค้าถามท้ายบท
ปฏิบัติการ / กิจกรรมลองคิด ลองท้า
3.10 แบบประเมินการท้างานกลุ่ม
3.11 แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
3.12 แบบประเมินการเขียนรายงานการทดลอง
4. สื่อการเรียนรู้
4.1 อุปกรณ์และสารเคมีในการทดลอง ปฏิบัติการที่ 3
3.9 คอมพิวเตอร์และสื่อมัตติมีเดีย
4.3 PowerPoint

จ

บทบำทของครู
1. ครูต้องศึกษาค้าชีแจงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ละเอียด ท้าความเข้าใจถึงขันตอนการจัดการ
เรียนรู้
2. ครูต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งได้กล่าวไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้
3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมแบบกระบวนการ 5 ขัน สอดคล้องกับแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (แบบ 5 E) หรือรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักร
การเรียนรู้ 5 ขัน ดังนี
3.1 ขันสร้างความสนใจ
3.2 ขันส้ารวจและค้นหา
3.3 ขันอภิปรายและลงข้อสรุป
3.4 ขันขยายความรู้
3.5 ขันประเมิน
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นีเป็นกิจกรรมกลุ่ม ในการจัดนักเรียนเข้า
กลุ่ม ครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดกลุ่มได้ดีที่สุด เพราะรู้จักนักเรียนในชันเรียนมากที่สุด การจัดกลุ่มต้องค้านึงถึง
กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ ให้นักเรียนท้างานเป็นกลุ่มย่อย เปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยกันคิด อภิปราย
ส้ารวจวิธีการแก้ปัญหา ช่วยกระตุ้นและพัฒนาทักษะการแสดงความคิดเห็น การท้างานกลุ่มย่อยครูต้อง
แนะน้านักเรียนในพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม ทังบทบาทหน้าที่ของสมาชิก และวิธีการท้างานของกลุ่ม
5. ขณะที่นักเรียนก้าลังท้าการทดลอง ครูต้องเดินดูการทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด
หากนักเรียนกลุ่มใดหรือคนใดมีปัญหาครูต้องเข้าช่วยเหลือทันที
6. ขณะที่นักเรียนก้าลังท้ากิจกรรมครูไม่ควรพูดเสียงดัง หากมีสิ่งใดจะพูดเป็นรายกลุ่ม หรือ
รายบุคคลต้องไม่เป็นการรบกวนการท้ากิจกรรมของนักเรียนกลุ่มอื่นหรือบุคคลอื่น
7. หลังจากนักเรียนได้ท้ากิจกรรมทุกขันตอนแล้ว ครูควรเก็บรายงานผลการท้ากิจกรรมของกลุ่ม
ทุกอย่างเพื่อตรวจความถูกต้อง
8. เมื่อด้าเนินกิจกรรมเสร็จสินทุกขันตอนแล้ว ครูควรตรวจดูสื่อและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
เพื่อสะดวกในการใช้ครังต่อไป
9. การวัดและประเมินผลความส้าเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน ประเมินด้านต่างๆ ดังนี
9.1 การประเมินพฤติกรรมการเรี ยน ซึ่งพิจารณาเป็ น 3 ด้าน คือ
9.1.1 การตรวจรายงานการทดลอง
9.1.2 การตอบคาถามท้ายบทปฏิบตั ิการ
9.1.3 การตอบคาถามกิจกรรมลองคิด ลองทา
9.2 การประเมินทักษะปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
9.3 การประเมินผลการเรี ยนรู ้รายวิชาจากแบบทดสอบวัดทักษะการรู ้เรื่ อง

ฉ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากแบบทดสอบ ใช้ก ารประเมิ นแบบทดสอบโดยใช้ ลั ก ษณะ
ข้อสอบแนว PISA ( Programme for International Student Assessment ) เป็นฐาน ซึ่งเน้นสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ว่าจะใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงได้ดีเพียงใด เรียกความรู้และทักษะนันว่า
กำรรู้เรื่อง ( literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ) มีอยู่ 3 ด้าน คือ
1.การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี 2 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการรู้
เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ , การ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มี 3 ด้าน ได้แก่ ความสนใจในวิทยาศาสตร์ , การสนับสนุน
การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ และ ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อสอบวัดการรู้เรื่องในบทปฏิบัติการนี จะก้าหนดสถานการณ์ให้ แล้วให้นักเรียนตอบค้าถาม
หลังอ่านสถานการณ์จบ ลักษณะข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบแบบสัน/ปิด โดยมีแนวการตอบและเกณฑ์การให้
คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring Guideline ) โดยแยกองค์ประกอบเป็น 2 ด้าน คือ การรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ และ สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
10.1 วิธีวัดผล
10.1.1 ตรวจรายงานการทดลอง / การตอบค้าถามท้ายบทปฏิบัติการ / กิจกรรมลองคิด
ลองท้า
10.1.2 ประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
10.1.3 ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา
10.2 เครื่องมือวัด
10.2.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน ได้แก่ ตรวจรายงานการทดลอง / ตอบค้าถามท้าย
บทปฏิบัติการ / กิจกรรมลองคิด ลองท้า
10.2.2 แบบประเมินการท้างานกลุ่ม
10.2.3 แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
10.2.4 แบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่อง
10.3 เกณฑ์การประเมินผล
10.3.1 คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
10.3.2 คะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
10.3.3 คะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
(กรณีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้สอบแก้ตัว 1 ครัง)

ช

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
บทปฏิ บั ติ การวิ ทยาศาสตร์ หน่ ว ยการเรี ยนรู้ เทคนิ คปฏิบั ติก ารทางเคมีที่ ใช้ ในการท้ าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ว 30292 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทังสิน 5 บทปฏิบัติการ บทปฏิบัติการนีเป็นบทที่ 3 เรื่อง การหาความเข้มข้นของ
สารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
นักเรียนควรปฏิบัติตามขันตอนในบทปฏิบัติการด้วยความตังใจ มีวินัย ซื่อสัตย์ และมีจิตใจเปิดกว้าง
เชื่อในเหตุผล ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับเพื่อจะได้ปฏิบัติการทดลองให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ตาม
จุดมุ่งหมาย โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามบทบาทของนักเรียน และเรียนรู้ตามขันตอน ดังนี

ขั้นตอนกำรเรียนรู้

ศึกษำผลกำรเรียนรู้ / สำระกำรเรียนรู้ / สำระสำคัญ

ศึกษำใบควำมรู้ ปฏิบัติกำรทดลองตำมบทปฏิบัติกำร

รำยงำนกำรทดลอง , กิจกรรมลองคิด ลองทำ
ตอบคำถำมท้ำยบทปฏิบัติกำร สรุปและอภิปรำย

ทำแบบทดสอบวัดทักษะกำรรู้เรื่อง

ซ

บทบำทของนักเรียน
1. นักเรี ยนเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้เรี ยบร้อย ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม
และเลขานุการกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่และงานที่กลุ่มมอบหมายให้
ปฏิบตั ิ
2. หน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม มีดงั นี้
2.1 ประธานกลุ่ม มีหน้าที่ นาสมาชิกในกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรม ประสานงานกับครู
ผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ แบ่งงานให้สมาชิกรับผิดชอบ และเสนอความคิดเห็น ช่วยกันสังเกต ทดลองวิเคราะห์และ
สรุ ปผล
2.2 ผูน้ าเสนอ มีหน้าที่ ออกไปรายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าชั้นเรี ยนและเสนอ
ความคิดเห็น ช่วยกันสังเกต ทดลอง วิเคราะห์และสรุ ปผล
2.3 เลขานุการกลุ่ม มีหน้าที่ จดบันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรม และเสนอความคิดเห็น
ช่วยกันสังเกต ทดลอง วิเคราะห์และสรุ ปผล
3. อ่านคาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน ศึกษาผลการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ สาระสาคัญ เพื่อให้ทราบถึง
จุดมุ่งหมายในการเรี ยนปฏิบตั ิการเรื่ องนั้นๆ แล้วปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่ งครัดดังนี้ ศึกษาใบ
ความรู ้ประกอบบทปฏิบตั ิการ ทาการทดลองในบทปฏิบตั ิการ บันทึกรายงานการทดลอง ตอบคาถามท้าย
การทดลอง กิจกรรมลองคิดลองทา และทาแบบทดสอบวัดทักษะการรู ้เรื่ อง
4. นักเรี ยนต้องช่วยกันภายในกลุ่ม อภิปรายหรื อตอบคาถามในในบทปฏิบตั ิการทุกคาถาม
5. นักเรี ยนต้องตั้งใจปฏิบตั ิการทดลอง และเรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง ไม่เล่นและชวนเพื่อนคุยใน
เรื่ องอื่นโดยไม่ได้สาระ นอกจากพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่กาลังเรี ยน
6. นักเรี ยนต้องใช้สื่อและอุปกรณ์ในการทดลองอย่างระมัดระวังและเก็บให้เรี ยบร้อยเมื่อ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จสิ้ นทุกชิ้นงาน ถ้ามีสิ่งใดชารุ ดเสี ยหายควรแจ้งให้ครู ทราบทันที
7. การปฏิบตั ิกิจกรรมที่กาหนดให้ในบทปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ มีเวลาจากัด นักเรี ยน
ต้องตั้งใจปฏิบตั ิให้เสร็ จอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง ร่ วมมือกันแสดงความคิดเห็นโดยการอภิปรายหรื อ
แสวงหาคาตอบจากแหล่งเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
8. หลังการเรี ยนให้นกั เรี ยนทุกคนเขียนบันทึกข้อสรุ ปของบทเรี ยนลงในสมุดการเรี ยนรู ้
ของตนเอง โดยอ่านจากรายงานการทดลอง และใบความรู ้ประกอบบทปฏิบตั ิการเป็ นแนวทางการบันทึก
9. นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดทักษะการรู ้เรื่ องเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการเรี ยนของนักเรี ยน
หลังจากทากิจกรรมการเรี ยนการสอน และเพื่อประเมินผลการเรี ยน

ฌ
10. การประเมินผลหลังเรี ยน นักเรี ยนควรทากิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม โดยจะประเมิน
10.1 การประเมินพฤติกรรมการเรี ยน ซึ่งพิจารณาเป็ น 3 ด้าน คือ
10.1.1 การตรวจรายงานการทดลอง
10.1.2 การตอบคาถามท้ายบทปฏิบตั ิการ
10.1.3 การตอบคาถามกิจกรรมลองคิด ลองทา
10.2 การประเมินทักษะปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
10.3 การประเมินผลการเรี ยนรู ้รายวิชาจากแบบทดสอบวัดทักษะการรู ้เรื่ อง

ญ

ผลกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้
1
.

เข้ำใจกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์

2
.

เข้ำใจจุดเริ่มของกำรเกิดควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์

3
.

ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ และหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผล ในกำร
พิจำรณำปรำกฎกำรณ์ที่พบเห็นหรือสิ่งที่ได้ฟังมำ

4
.

สร้ำงคำถำมที่พัฒนำไปสู่กำรสืบเสำะจำกกำรสังเกตปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติ

5
.

ออกแบบนวัตกรรมกำรทดลองและทำกำรทดสอบเพื่อหำคำตอบ

6
.

เข้ำใจกำรกำหนดนิยำมเชิงปฏิบัติกำรและกำรกำหนดตัวแปรอิสระและตัว
แปรควบคุม

7
.

เลือกเครื่องมือที่เหมำะสมในกำรเก็บข้อมูลที่ต้องกำร

8
.

เลือกวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์

9
.

ลงข้อสรุปอย่ำงเหมำะสมโดยใช้ฐำนข้อมูลจำกกำรทดลอง

10.

ใช้ข้อมูลจำกหลำยสำขำวิชำในกำรคิดวิธีแก้ปัญหำ ประเด็นที่เป็นปัญหำที่
เกิดขึ้นในโลก

ฎ

สำระกำรเรียนรู้
สำระที่ 3
สำรและสมบัติของสำร

สำระที่ 8
ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

ด้ำนควำมรู้
1. ควำมเข้มข้น
2. กำรเปลี่ยนสถำนะของสำร
3. สำรละลำย

ด้ำนทักษะกระบวนกำร
1. ทำกำรทดลองเพื่อหำปริมำณของแข็งที่ละลำยอยู่ในของเหลว
ได้
2. นำหลักกำรของกำรเปลี่ยนสถำนะของสำรไปใช้ประโยชน์ใน
กำรหำควำมเข้มข้นของสำรละลำยได้
3. คำนวณหำควำมเข้มข้นของสำรละลำยในหน่วยต่ำงๆได้

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

ซื่อสัตย์สุจริต
ตรงต่อเวลำ
ใฝ่เรียนรู้
มีควำมรับผิดชอบ
มีระเบียบวินัย

ฏ

สำระสำคัญ
สารละลาย

สำระที่ 8
ควำมเข้มข้น
ร้อยละ

กำรแยกสำร
กำรระเหย

สร้ำงสมมติฐำน
ตั้งคำถำม(กำหนดปัญหำ)
รวบรวมข้อมูล

โมลำริตี
เทคนิคกำรชั่งน้ำหนัก
โมแลลิตี
ppm
ppb

วิเครำะห์ข้อมูล
บันทึกผลและอธิบำยผลกำรสำรวจ

