แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
รหัสวิชา ว 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เรื่อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิส
เวลา 2 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน ว 1.1
เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนและนาความรู ้
ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้ น ว 1.1.1
สารวจตรวจสอบและอธิ บายลักษณะรู ปร่ างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว และ
สิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์หน้าที่ของส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมทั้งกระบวนการ
ที่สารผ่านเซลล์
ตัวชี้วดั
ทดลองและอธิ บายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่ และออสโมซิ ส (ว 1.1 ม 1/4)
จุดประสงค์ กาเรียนรู้
ด้ านความรู้
อธิ บายการเกิดกระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส
ด้ านทักษะและกระบวนการ
ออกแบบและทาการทดลองเกี่ยวกับการแพร่ และออสโมซิ สของเซลล์เมื่ออยูใ่ น
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทตี่ ้ องการวัด
ความสามัคคีโดยให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานของส่ วนรวมให้สาเร็ จ
ลุล่วง
แนวความคิดหลัก
เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ จาเป็ นต้องอาศัยสารต่าง ๆ จากสิ่ งแวดล้อมในการดารงชีวติ สารต่าง ๆ
เหล่านี้จะเข้าและออกจากเซลล์ได้โดยกระบวนการแพร่ ส่ วนการแพร่ ของน้ าเข้าและออกจากเซลล์
เรี ยกว่าออสโมซิ ส

-2กระบวนการจัดการเรียนรู้ ( สื บเสาะหาความรู้ 5 E , กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ )
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู นาอาหารที่มีกลิ่นฉุ น เช่น ทุเรี ยน ขนุน มาวางไว้บนโต๊ะครู โดยไม่ให้
นักเรี ยนเห็นและใช้คาถามนาว่า
- นักเรี ยนมีกลิ่นแปลก ๆ ในห้องของเราหรื อไม่
- นักเรี ยนที่นงั่ ตรงจุดใดของห้องที่ได้กลิ่นมากที่สุด
- การได้กลิ่นผลไม้ไม่เท่ากันในห้องลักษณะเช่นนี้เรี ยกว่าอะไร
1.2 ครู แจ้งเรื่ อง จุดประสงค์การเรี ยนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการ
พัฒนา
1.3 นักเรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง กระบวนการแพร่ และ
ออสโมซิส จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
2. ขั้นสร้ างองค์ ความรู้
2.1 ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสังเกตวัตถุในตะกร้าที่ครู เตรี ยมให้ซ่ ึง
ประกอบด้วย ใบความรู้ที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส ใบงานที่ 2 เรื่ อง
กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส และอุปกรณ์ตามใบงานที่ 2 พร้อมตั้งคาถามว่าถ้านักเรี ยนจะ
ตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส ว่ามีลกั ษณะการเกิดอย่างไร นักเรี ยนจะมี
วิธีการอย่างไร แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันวางแผนสารวจตรวจสอบเพื่อหาคาตอบโดยนักเรี ยนร่ วมกัน
คิดว่าแผนในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กาหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และตัวแปรอย่างไร
- จะใช้วสั ดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
- จะออกแบบการทดลองอย่างไร
- จะบันทึกผลการทดสอบอย่างไร
- จะสรุ ปแลอภิปรายผลอย่างไร
ในการคิดวางแผนทาการทดลองและออกแบบการทดลองตามประเด็นต่าง ๆ นั้น นักเรี ยน
สามารถปรึ กษาครู ผสู ้ อนได้ในกรณี ที่เกิดความสงสัย หากนักเรี ยนไม่สามารถวางแผนได้ครอบคลุม
ครู ผสู ้ อนควรชี้แนะเพื่อเป็ นการฝึ กใช้เครื่ องมือทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และกระบวนการ
ทางานกลุ่มตลอดจนการสื บค้นข้อมูลด้วยตนเองของนักเรี ยน ควรจะมีการวางแผนการดาเนินงาน
แบ่งหน้าที่กนั ในการทางาน ให้ทวั่ ถึงพร้อมระบุหน้าที่ของแต่ละคนให้ชดั เจน พร้อมหมุนเวียน
หน้าที่กนั ในครั้งต่อไป
2.2 นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อตรวจสอบลักษณะการเกิด
กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส บันทึกผลและจัดทารายงานการทดลองตามรายละเอียดในใบงาน

-3ที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส พร้อมนาเสนอผลการทดลองบนกระดานระหว่างทา
กิจกรรมครู เปิ ดเพลงเบา ๆ ตามเวลาที่กาหนด
3. ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป
3.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทดลอง ครู สุ่มตัวแทนกลุ่ม จานวน 4 กลุ่ม
โดยการจับฉลากดังนั้น สมาชิกในกลุ่มควรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ช่วยเหลือกัน นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ผลัดเปลี่ยนกันประเมินผลตามแบบประเมินที่กาหนดไว้ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันให้ขอ้ เสนอแนะ
การออกแบบการทดลองของแต่ละกลุ่ม
3.2 ครู นาอภิปรายโดยใช้แนวคาถามต่อไปนี้ เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ป
- ตอนที่1ด่างทับทิมมีลกั ษณะการเคลื่อนที่อย่างไรและเมื่อใดจึงหยุดการเคลื่อนที่
- ตอนที่2ระดับของเหลวในหลอดแก้วมีการเคลื่อนที่อย่างไรเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
- ลักษณะการเคลื่อนที่ของสารตอนที่ 1 และ 2 เรี ยกว่าอะไร
3.3 จากการทดลองนักเรี ยนควรสรุ ปร่ วมกันได้วา่
- กระบวนการแพร่
1. การแพร่ (Diffusion) คือ การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจากที่มีความ
เข้มข้นของอนุภาคของสารมากไปสู่ ที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารน้อย จนกระทั้งอนุภาค
ของสารทั้ง 2 บริ เวณที่ความเข้มข้นเท่ากัน เรี ยกว่า สภาวะสมดุลของการแพร่ เช่น น้ าตาลทรายใน
น้ า น้ าหอมในอากาศ โดยการแพร่ จะเป็ นไปอย่างอิสระและแพร่ ไปได้ทุกทิศทุกทาง โดยมีปัจจัย
ควบคุมศักยภาพการแพร่ ดังนี้
1.1 ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นสองแห่ง ถ้าแตกต่างมากการแพร่ จะเกิดขึ้น
1.2 ทดลองและน้ าหนักของอนุภาค ขนาดเล็กและเบาจะแพร่ ได้เร็ ว
1.3 อุณหภูมิและความดัน ถ้าเพิ่มอุณหภูมิและความดันจะแพร่ ได้เร็ วขึ้น
2. การออสโมซิส (Osmosis) คือ การเคลื่อนที่ของน้ าผ่านเยือ่ เลือกผ่าน
( Semipermeable Membrane) จากบริ เวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของน้ ามากไปสู่ บริ เวณที่มี
ความเข้มข้นของอนุภาคน้อย น้ าจะเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อย (มีน้ ามาก) ไปสู่
บริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสู ง (น้ าน้อย) เช่นการดูดน้ าของขนราก การพรมน้ าแก่ผกั
ผลไม้ ให้สดอยูเ่ สมอ
4. ขั้นขยายความรู้
4.1 นักเรี ยนรับใบความรู้ที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส ร่ วมกัน
อภิปรายภายในกลุ่ม โดยครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามในส่ วนที่ยงั ไม่เข้าใจ ครู อธิ บายเพิ่มเติม
ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มเข้าใจในเนื้อหาตรงกัน
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ชีวติ ประจาวันมากลุ่มละ 1 ตัวอย่าง พร้อมอธิ บายว่าเป็ นการแพร่ แบบใด
5. ขั้นประเมิน
5.1 นักเรี ยนรับแบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส จานวน
5 ข้อ นักเรี ยนเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อน โดยครู เฉลยคาตอบให้บนกระดาน
5.2 นักเรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง กระบวนการแพร่ และ
ออสโมซิส จานวน 10 ข้อ (เวลา 10 นาที)
5.3 นักเรี ยนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในแผนการเรี ยนรู ้น้ ี ลงในสมุด
บันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ
สื่ อวัสดุอุปกรณ์ และแหล่ งการเรียนรู้
1. สื่ อและอุปกรณ์
1) ใบความรู้ที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส
2) ใบงานที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส
3) แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส
4) อุปกรณ์ตามใบงานที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส
5) แบบประเมิน
2. แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้อมสมุด หนังสื ออ่านประกอบหมวด 500 กลุ่มวิทยาศาสตร์
2) ห้องปฏิบตั ิการอาคารวิทยาศาสตร์
3) อินเตอร์เน็ต
- www.ipst.ac.th
- www.turn.to.biology
- www.life.uivc.edu
- www.alienexplorer.com
- www.brinkster.com
- www.sou.ac.th
- www.animalbehavior.org
- www.bdmthia.com.animal diversity.ummz.umich.edu
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1. ครู ประเมิน
- ประเมินความรู้
- ประเมินทักษะการปฏิบตั ิการทดลอง
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรี ยนประเมินเพื่อน จากการนาเสนอผลการทดลอง
3. นักเรี ยนประเมินตนเอง และประเมินการสอบจากบันทึกของนักเรี ยน
ด้ านความรู้ (K) นา้ หนักคะแนน 2 คะแนน
อธิ บายการเกิดกระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส
ด้ านทักษะและกระบวนการ (P) นา้ หนักคะแนน 2 คะแนน
ออกแบบและทาการทดลองเกี่ยวกับการแพร่ และออสโมซิ สของเซลล์เมื่ออยูใ่ น
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน
ด้ านคุณลักษณะ (A) นา้ หนักคะแนน 1 คะแนน
ความสามัคคีโดยให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานของส่ วนรวมให้สาเร็ จ
ลุล่วง
เครื่องมือแบบประเมิน
1. แบบประเมิน ก
การปฏิบตั ิการทดลอง
2. แบบประเมิน ข
การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. แบบประเมิน ค
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน
เกณฑ์ การประเมินผล
- การประเมินการทดลอง
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ดีมาก
ได้ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ดี
ได้ 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ปานกลาง
ได้ 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
พอใช้
ได้ 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ควรปรับปรุ ง ได้ 1 คะแนน
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ มากที่สุด
ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ มาก
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ น้อย
ได้คะแนน 2 คะแนน
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ได้คะแนน 1 คะแนน
หลักฐานการเรียนรู้ ของนักเรียน
1. รายงานการทดลองที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส
2. แผ่นชาร์ ทการนาเสนอผลการทดลอง
3. แบบฝึ กหัดที่ 2 เรื่ อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิ ส
4. ผลการทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
6. สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของนักเรี ยน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ผลการนิเทศ
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ได้ทาการตรวจแผนการสอนของ ครู สมพิศ ภู่เพ็ชร์ แล้วมีความคิดเห็นดังนี้
เป็ นแผนการสอน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
การจัดกิจกรรมได้นาเอากระบวนการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
ที่ยงั ไม่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ควรปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
เป็ นแผนการสอนที่
นาไปใช้ได้จริ ง
ควรปรับปรุ งก่อนนาไปใช้
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………. ผูน้ ิเทศ
( นายภูริศ คงเนียม )
ตาแหน่ง ครู ชานาญการ

แบบบันทึก … การปฏิบัติการทดลอง
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว 21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.การวางแผนการทดลอง
2.การปฏิบตั ิการทดลอง
3.การบันทึกและการจัดกระทา
กับข้อมูล
4.การอภิปรายผลการทดลองและ
การนาเสนอข้อสรุ ป
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุ ง

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

แบบบันทึก … การสั งเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว 21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

ความสามัคคีโดยให้ความร่ วมมือ
ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานของส่ วนรวม
ให้สาเร็ จลุล่วง
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

บันทึกผลการสอน
ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนโดยภาพรวม
นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดกระบวนการแพร่และออสโมซิสได้ ส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์
ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องทากิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้เกณฑ์ตามจุดประสงค์
ผลการสั งเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยภาพรวม
นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่เล่นกันคือห้อง 5-6 ในกรณีที่
บางการทดลองใช้เวลาในการปฏิบัตินานๆ
ผลการปฏิบัติงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย (ใบงาน/ชิ้นงาน/การนาเสนอผลงาน)
นักเรียนสามารถออกแบบและทาการทดลองเกี่ยวกับการแพร่และออสโมซิสของเซลล์เมื่ออยู่ในสารละลาย
ที่มีความเข้มข้นต่างกันได้ ส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องทากิจกรรมซ่อมเสริม
เพื่อให้เกณฑ์ตามจุดประสงค์
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวม
นักเรียนมีความสามัคคีโดยให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานของส่วนรวมให้สาเร็จลุล่วง
ส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องคอยเตือนตลอดเวลา
ผลการประเมินบรรยากาศในการเรียนการสอน
นักเรียนมีความสุขในการเรียน สังเกตจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
ผลการประเมินความรู้ สึกของนักเรียนต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชอบกิจกรรมที่ครูจัดให้ สังเกตจากบันทึกหลังเรียนของนักเรียน
ความคิดเห็นของครู ผ้ สู อนต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นแผนการสอนที่เหมาะสมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ปัญหาและอุปสรรค ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาคควรเพิ่มเติมเนื้อหาและกิจกรรมการทดลองที่แปลก แตกต่างให้แก่นักเรียน

ลงชื่อ
ผูส้ อน
( นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์ )
ตาแหน่ง ครู คศ. 3

