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อาจารย์ผู้สอน    นางชลธิชา  เก็นซ์           
        
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึ

เหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  มี

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

ตัวช้ีวัด 
 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตั้งค าถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และเช่ือถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัอื่น 

ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้และจ านวนครั้ งของการส ารวจ  ตรวจสอบ  เพื่อให้ไดผ้ลท่ีมีความเช่ือมัน่อยา่งเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจตรวจสอบอยา่ง

ถูกตอ้งทั้งทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผดิพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระท าขอ้มูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบัความถูกตอ้งและน าเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๗ วเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือ

สาระส าคญั เพื่อตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคล่ือนของการวดัและการสงัเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได ้ทั้งวิธีการและองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปสร้างค าถามใหม่ 

น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพื่อเติม เพื่อหาหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  เม่ือมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซ่ึงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อยา่งระมดัระวงั อนั

จะน ามาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๒ จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผล

ของโครงงานหรือช้ินงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 
ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธี การกลั่น การกรอง การตกผลึก การสกัดโดย

การกลั่นด้วยไอน า้ การสกัดด้วยตัวท าละลาย และยกตัวอย่างการน าหลักการแยกสารไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ผงัความคดิ เร่ือง การแยกสาร 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การแยกสาร 

สารเน้ือเดียว สารเน้ือผสม 

หลกัการ 

แยกสาร และขั้นตอน

กระบวนการแยกสาร 

- การกลัน่ 

- การตกผลึก 

- การสกดัดว้ยไอน ้ า 

- การสกดัดว้ยตวัท าละลาย 

- การสกดัดว้ยไอน ้ า 

- การกรอง 
- การระเหย 



สาระการเรียนรู้  
 การแยกสาร 

การแยกสารเป็นการท าให้สารบริสุทธ์ิ โดยใชว้ิธีทางกายภาพ หรือทางเคมี ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของสาร
ท่ีตอ้งการแยก ความสะดวก ความประหยดั สารท่ีแยกออกมาไดมี้ความบริสุทธ์ิสูงและมีปริมาณมาก การแยก
สารมีหลายวิธี ดงัน้ี 

1. การระเหย (Evaporation) ให้แยกตวัถูกละลายท่ีเป็นของแขง็ ซ่ึงเป็นสารระเหยยากออกจากตวัท า
ละลายท่ีเป็นของเหลวซ่ึงเป็นสารระเหยง่าย โดยใชค้วามร้อน ตวัท าละลายจะระเหยออกไปเหลือแต่ตวัถูก
ละลาย 

 

 
2. การกล่ัน (Distillation) เหมาะส าหรับแยกของเหลวท่ีปนเป็นเน้ือเดียวกนั เป็นขบวนการท่ีท าให้

ของเหลวไดร้ับความร้อนจนกลายเป็นไอแลว้ผา่นไปบนเคร่ืองควบแน่นกจ็ะกลายเป็นของเหลวออกมา วิธีน้ี
สามารถแยกสารออกจากกนัไดโ้ดยอาศยัความแตกต่างกนัของจุดเดือด การกลัน่มีหลายวิธี 

- การกลั่นแบบธรรมดา (Simple Distillation) ใชก้ลัน่แยกของเหลวท่ีมีจุดเดือดต่างกนัมากๆ 
ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ข้ึนไป โดยท่ีของเหลวชนิดหน่ึงเป็นสารท่ีระเหยง่าย อีกชนิดหน่ึงเป็น
สารท่ีระเหยยาก 

 



 - การกลั่นล าดับส่วน (Fractional Distillation) เหมาะส าหรับสารท่ีมีจุดเดือดต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย 
ซ่ึงจะมีขอ้เสีย คือ จะใชพ้ลงังานเป็นจ านวนมาก และมีความสลบัซบัซ้อน การกลัน่ล าดบัส่วน
บางครั้ งไม่ไดแ้ยกสารให้บริสุทธ์ิ แต่แยกเพื่อประโยชนใ์นการน าไปใช ้เช่น การแยกน ้ามนัดิบ โดย
จะแยกพวกท่ีมีจุดเดือดใกลเ้คียงไวด้ว้ยกนั แต่ถา้สารท่ีมีจุดเดือดใกลเ้คียงกนัมาก แต่ไม่มีเคร่ือง
กลัน่ล าดบัส่วนกส็ามารถกลัน่ไดด้ว้ยเคร่ืองกลัน่ธรรมดา แต่จะตอ้งกลัน่หลาย ๆ ครั้ ง จนกระทัง่จุด
เดือด และจุดหลอมเหลวคงท่ี 

  

3. การกรอง (Filtration) เหมาะส าหรับอนุภาพของของแข็งปนอยูใ่นของเหลว โดยท่ีของแขง็นั้น
จะตอ้ง ไม่ละลายในของเหลว เม่ือท าการกรอง ของเหลวจะผา่นกระดาษกรองไปได ้ส่วนอนุภาคของของแขง็จะ
ติดอยูท่ี่กระดาษกรอง เพราะมีขนาดใหญ่กว่ารูของกระดาษกรอง 

 

4. การตกผลึก (Crystallization) ใชแ้ยกของแขง็ท่ีละลายเป็นของเหลว โดยอาศยัคุณสมบติัท่ีว่าสารแต่
ละชนิดจะมีความสามารถในการละลายไดใ้นตวัท าละลายไดไ้ม่เท่ากนัสารท่ีถึงจุดอ่ิมตวัก่อนจะตกผลึกก่อน ตวั
ท าละลายท่ีเหมาะสมในการตกผลึกควรมีสมบติัดงัน้ีคือ ตอ้งละลายสารท่ีตอ้งการท าให้ตกผลึกไดม้ากขณะร้อน 
แต่ละลายไดน้อ้ยขณะเยน็ 



 

5. การสกัดด้วยไอน ้า (Steam Distillation) เหมาะสมส าหรับการสกดัพวกน ้ามนัหอมระเหยจากพืช 
และ การท าน ้าหอม (CH3COOH2O) โดยมีหลกัส าคญั ดงัน้ี 

- สารท่ีตอ้งการสกดัตอ้งไม่ละลายน ้า 
- สารท่ีตอ้งการสกดัตอ้งไม่ท าปฏิกิริยากบัน ้า 

 

ในการกลัน่ดว้ยไอน ้า สาร + น ้า จะกลัน่เป็นไอออกมาพร้อมกนั เม่ือความดนัไอของสารทั้งสองรวมกนั
เท่ากบัความดนับรรยากาศ เช่น สาร x มีจุดเดือดท่ี 120 องศาเซลเซียส เม่ือน ามากลัน่ดว้ยไอน ้า ท่ีอุณหภูมิ 75 
องศาเซลเซียส ความดนัไอของสารในขวดกลัน่เท่ากบัความดนัไอของสาร x มีค่า 110 mmHg + ความดนัไอของ
น ้ามีค่า 650 mmHg ควมดนัไอรวมเท่ากบั 760 mmHg ดงันั้น สารในขวดกลัน่จะเดือดท่ีอุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส ไอน ้ากจ็ะพาสาร x ออกมาการกลัน่ดว้ยไอมี 2 แบบ 

1. โดยทางตรง คือ ผสมสารและน ้าในขวดกลัน่ขวดเดียวกนั แลว้ท าการกลัน่ดงัรูป 1 
2. โดยทางอ้อม คือ สารท่ีตอ้งการสกดัและน ้าอยูค่นละขวด แลว้ผา่นไอน ้าไปยงัสารท่ีตอ้งการสกดัสาร

ท่ีเราตอ้งการจะระเหยข้ึนมาพร้อมกบัไอน ้า ดงัรูป 2 



 

รูปท่ี 1 การกลัน่ดว้ยไอน ้ าทางตรง  รูปท่ี 2 การกลัน่ดว้ยไอน ้ าทางออ้ม 

6. การสกัดด้วยตัวท าละลาย (Solvent extraction) เป็นการแยกสารผสมออกจากกนัโดยใชต้วัท าละลาย 
หลกัในการเลือกตวัท าละลายมีดงัน้ี 

1) ตอ้งละลายสารท่ีตอ้งการสกดัไดดี้ และไม่ท าปฏิกิริยากบัสารท่ีตอ้งการสกดั 
2) ไม่ละลายส่ิงเจือปน หรือส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ 
3) แยกออกจากสารท่ีตอ้งการไดง้่ายหลงัจากสกดัแลว้ 

การสกดัดว้ยตวัท าละลาย อาจสกดัดว้ยเคร่ืองมือส าเร็จท่ีเรียกว่า ชอกซ์เลต (Soxhlet extraction 
apparatus) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสกดัสารโดยใชต้วัท าละลายในปริมาณนอ้ย การสกดัจะเป็นลกัษณะการใชต้วัท า
ละลายหมุนเวียน เน่ืองจากตวัท าละลายท่ีใชส้กดัสารแลว้จะถูกท าให้ระเหย และควบแน่นกลบัมาใชส้กดัไดอี้ก 

 

ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียน...ได ้
๒.  

จุดประสงค์การเรียนรู้  
๑. นกัเรียนสามารถอธิบายแบบจ าลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได้ 
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสมัพนัธข์อง

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาตุ 



๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเลก็ตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม
ของธาตุต่างๆ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการเรียนการสอน : การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้ เป็นกลุ่ม 5 

ขั้นตอน (Group Investigation Instructional Model) 
ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 

1. ทบทวนบทเรียนเร่ือง สารเน้ือเดียว สารเน้ือผสมท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ยกตวัอยา่ง ครูตั้งค าถามว่า 
สารเน้ือผสมดงักล่าว สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยวิธีใดบา้ง 

- การแยกสารมีก่ีวิธี อะไรบา้ง 
- การแยกสารท่ีนกัเรียนเคยพบในชีวิตประจ าวนั 

2. ครูให้นกัเรียนชมวีดีทศันก์ารท าการทดลอง เร่ืองการแยกสาร จากนั้นให้นกัเรียนวิเคราะห์ว่าสารแต่
ละชนิดสามารถแยกไดโ้ดยวิธีใด เพราะเหตุใด 
ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 

1. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน ให้นกัเรียนปฏิบติัเพื่อท ากิจกรรมท่ีมีองคป์ระกอบเน้ือผสม 
และสารท่ีมีองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียว โดยวิธีการแยกสารดว้ยการกลัน่ การกรอง การตกผลึก การสกดัโดย
การกลัน่ดว้ยไอน ้า การสกดัดว้ยตวัท าละลาย ตามใบกิจกรรมโดยท าตามขั้นตอนดงัน้ี 

- ให้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจบัฉลากท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใน 5 กิจกรรม โดยไม่ซ ้ ากนั ดงัน้ี 
1) การกลัน่ 4) การสกดัโดยการกลัน่ดว้ยไอน ้า 
2) การกรอง 5) การสกดัดว้ยตวัท าละลาย 
3) การตกผลึก 

- ให้นกัเรียนในกลุ่มเดิม (Home Group) ท่ีเลือกท ากิจกรรมใด ก าหนดให้มีหมายเลขนั้น (เช่น
นกัเรียนท่ีเลือกกิจกรรมหมายเลข 1 ก าหนดให้มีหมายเลข 1) 

- ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเวียนท ากิจกรรมการแยกสารทั้ง 5 กิจกรรม ให้ครบทุกกิจกรรม (Expert 
Group) ศึกษากิจกรรมท่ี 1 – 5 ตามหมายเลขของตน 

ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 



1.  เม่ือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแต่ละกิจกรรมศึกษากิจกรรมเสร็จแลว้ให้กลบัเขา้กลุ่มเดิม (Home Group) โดย
แต่ละหมายเลขผลดักนัอธิบายเร่ืองท่ีตนไปศึกษาให้เพื่อนทุกคนในกลุ่มฟัง โดยเปิดโอกาสให้เพื่อนในกลุ่ม
อภิปราย ซกัถามรายละเอียด นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัสรุป 

2. ครูสุ่มเรียกหมายเลขนกัเรียนของทุกกลุ่มเพื่อให้ออกมาอธิบายให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง 
3. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุป เร่ืองการแยกสาร 
4.  ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา อภิปราย ท าแบบฝึกหดั และก าหนดหนา้ท่ีกนัเองในกลุ่ม เช่น 

- คนท่ี 1 อ่านค าถาม วิเคราะห์ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้และส่ิงท่ีโจทยถ์าม 
- คนท่ี 2 ด าเนินการอภิปรายระดมความคิด วิเคราะห์แนวทางค าถาม และอธิบายค าตอบตามโจทย์

ตอ้งการ 
- คนท่ี 3 ด าเนินการอภิปรายระดมความคิด วิเคราะห์แนวทางค าถาม และอธิบายค าตอบตามโจทย์

ตอ้งการ 
- คนท่ี 4 เขียนค าตอบ 
- คนท่ี 5 ตรวจสอบค าตอบและความถูกตอ้ง 

ข้ันขยายความรู้ (Expansion Phase) 
1. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ซักถามขอ้สงสัย โดยครูกระตุ้นให้นกัเรียนคิดโดยครูใช้ค าถาม 

ดงัน้ี 
- นกัเรียนคิดว่าการแยกสารแต่ละวิธีต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
- นกัเรียนคิดว่าเรามีหลกัในการเลือกวิธีในการแยกสาร อยา่งไร 

ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) 
1. ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย ตรวจความถูกตอ้ง ตอบค าถามขอ้สงสัยต่างๆ ให้นกัเรียนทุก

คนในกลุ่มเขา้ใจค าตอบก่อนส่ง 
2. ให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบพร้อมทั้งให้เหตุผล 
3. ชมเชยกลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด และให้ก าลงัใจกลุ่มท่ีไดค้ะแนนต ่าสุด 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือประกอบการเรียน วิชาเคมีชั้น ม. 4 
2. ใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง การแยกสาร 3. ใบงานท่ี 4 เร่ืองการแยกสาร 
4. ใบกิจกรรม ครั้ งท่ี 1 เร่ืองการแยกสาร 

- ใบกิจกรรมท่ี 1   การแยกสารโดยการกลัน่ 
- ใบกิจกรรมท่ี 2   การแยกสารโดยการกรอง 
- ใบกิจกรรมท่ี 3   การแยกสารโดยการตกผลึก 
- ใบกิจกรรมท่ี 4   การแยกสารโดยการสกดัดว้ยไอน ้า 
- ใบกิจกรรมท่ี 5   การแยกสารโดยการสกดัดว้ยตวัท าละลาย 



5. Powerpoint เร่ืองการแยกสาร 
6. อุปกรณ์ประกอบการปฏิบติักิจกรรมการทดลอง ดงัน้ี 

1) การแยกสารโดยการกลัน่ 
- ขวดกน้กลม - คอลมัน์ 
- คอนเดนเซอร์ - ตะเกียงแอลกอฮอร์ 
- บีกเกอร์ -ตะแกรงลวด   

2) การแยกสารโดยการกรอง 
- ขวดรูปชมพู ่ - บีกเกอร์ 
- กระดาษกรอง - กรวย 

      3) การแยกสารโดยการตกผลึก 
- บีกเกอร์ - ดา้ย, เชือก 
- เกลือ - แท่งคนสาร 

4) การแยกสารโดยการสกดัดว้ยไอน ้า 
- ขวดกน้กลม - คอลมัน์ 
- คอนเดนเซอร์ - ตะเกียงแอลกอฮอร์ 
- บีกเกอร์ - เปลือกมะกรูด 

 5) การแยกสารโดยการสกดัดว้ยตวัท าละลาย 
- เอทานอล, น ้ากลัน่ - หลอดทดลองขนาดใหญ่ 

- ดอกอญัชนั 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 

๑. สาระส าคัญ 
การจ าแนกสารเป็น
หมวดหมู่ 

๑. ใบความรู้ท่ี ๔ 
เร่ืองการจ าแนกสารเป็น
หมวดหมู่ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ค าถาม 
๓. ใบงานท่ี ๔ 
 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 
๗๐% 

๒. ด้านทักษะ
กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหดัท่ี ๔
เร่ืองการจ าแนกสารเป็น
หมวดหมู่ 

ใบงานท่ี ๔ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่รู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

การสงัเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
ความสนใจและตั้งใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 
ข้ึนไป 



 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 

บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 

 

 

 

 
 


