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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๗                                                   เร่ือง สารและสมบัติของสาร (สารละลาย ) 
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒                                                                        เวลา ๒ คาบ 
วชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑                                                                                                 ห้อง ม. ๑/๑,  ๑/๒ 
 

สาระที ่๓ สารและสมบัติของสาร (สารรอบตัว) 
มาตรฐานการเรียนรู้   
  มาตรฐาน ว ๓.๑ เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง
ยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หา 
สารละลาย 
สารละลาย  ( Solution )  เป็นสารเน้ือเดียวท่ีเกิดจากสารตั้งแต่ ๒ ชนิดข้ึนไปรวมตวักนัโดยไม่เกิด 

ปฏิกิริยาเคมี  แต่เกิดการละลายและองคป์ระกอบของสารยงัแสดงสมบติัเดิมอยูส่ารละลายประกอบดว้ย สาร
ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัละลายและตวัท าละลาย สารละลายมีหลายชนิด  มีไดท้ั้ง ๓ สถานะ  คือ 

ของแข็ง   เช่น ทองเหลือง (ทองแดง+สังกะสี)   ฟิวส์ (บิสมสั+ตะกัว่+ดีบุก)  นิโครม  (นิกเกิล+
โครเมียม)  นาก (ทองค า+ทองแดง) เป็นตน้ 
             ของเหลว   เช่น น ้าส้มสายชู (น ้า+กรดแอซิติก)   น ้าอดัลม (น ้า+ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค+์น ้าตาล) 
น ้าเกลือ น ้าเช่ือม ยาแดง  เป็นตน้ 
              ก๊าซ   เช่น อากาศ (ไนโตรเจน+ออกซิเจน+ก๊าซอ่ืนๆ) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงตม้ ก๊าซชีวภาพ เป็นตน้ 

สารบริสทุธ์ิกบัสารละลายตา่งมีลกัษณะเป็นเนือ้เดียวกนั  แตกตา่งกนัท่ีสารบริสทุธ์ิประกอบด้วย
สารชนิดเดียว  ซึง่เป็นได้ทัง้ธาตแุละสารประกอบ  เชน่  โซเดียมคลอไรด์  น า้ตาล  ทองแดง  น า้ ออกซิเจน
เป็นต้น  สว่นสารละลาย  เป็นสารเนือ้เดียวท่ีเกิดจากสารตัง้แต ่ ๒ ชนิดขึน้ไปรวมตวักนั  สารท่ีมีลกัษณะใส
มองเห็นเป็นเนือ้เดียว  อาจมีองค์ประกอบมากกวา่  ๑  ชนิดก็ได้  การระเหยแห้งจงึเป็นวิธีการตรวจสอบ

องค์ประกอบของสารเนือ้เดียววธีิหน่ึง  โดยท่ีตวัละลายในสารละลายนัน้  ต้องเป็นตวัละลายท่ีระเหยได้ยาก 
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ข้อเปรียบเทียบระหว่างสารบริสุทธ์ิและสารละลาย  มีดังนี้ 
 

สารละลาย สารบริสุทธ์ิ 
๑.  องคป์ระกอบของสารละลายประกอบดว้ยตวัท า
ละลายกบัตวัละลาย 

๑.  เป็นธาตุหรือสารประกอบ 

๒.  เป็นสารเน้ือเดียว ๒.  เป็นสารเน้ือเดียว 
๓.  มีจุดเดือดหรือจุดหลอมเหลวไม่คงท่ี  ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัองคป์ระกอบของสาร 

๓.  มีจุดเดือดหรือจุดหลอมเหลวคงท่ี 

๔.  ไม่สามารถเขียนเป็นสูตรเคมีได ้ ๔.  สามารถเขียนเป็นสูตรเคมีได ้
๕.  มีความหนาแน่นไม่คงท่ี  ข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้
ของสารละลายนั้นๆ 

๕.  มีความหนาแน่นคงท่ี 

 
 
 
กณฑ์ในการพจิารณาตัวท าละลายและตัวละลาย 
๑.  สถานะ  ถ้าองค์ประกอบของสารละลายมีสถานะตา่งกนั  สารท่ีมีสถานะเหมือนกบัสารละลาย

จะเป็นตวัท าละลาย  สว่นสารท่ีมีสถานะต่างจากสารละลายจะเป็นตวัละลาย  เช่น น ้าเช่ือมเป็นของเหลว
ประกอบดว้ยน ้าตาลท่ีเป็นของแขง็  และน ้าท่ีเป็นของเหลว โดยน ้ามีสถานะเหมือนน ้าเช่ือม ดงันั้น น ้าเป็นตวั
ท าละลาย ส่วนน ้าตาลเป็นตวัละลาย  ทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นของเหลวประกอบดว้ยไอโอดีนเป็นของแขง็  และ
แอลกอฮอลเ์ป็นของเหลว โดยแอลกอฮอลมี์สถานะเหมือนทิงเจอร์ ดงันั้นแอลกอฮอลเ์ป็นตวัท าละลาย  

๒. ปริมาณ  ถา้องคป์ระกอบของสารละลายมีสถานะเหมือนกนัทุกประการ จะไม่สามารถใช้
สถานะเป็นเกณฑไ์ด ้ แต่จะใชป้ริมาณของสารเป็นเกณฑ์ โดยสารท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดจะเป็นตวัท าละลาย 
สารท่ีมีปริมาณนอ้ยจะเป็นตวัละลาย เช่น น ้าส้มสายชูประกอบดว้ยน ้าเป็นของเหลวร้อยละ 94 และ 
กรดแอซิติกเป็นของเหลวร้อยละ 6 ส าหรับน ้าและกรดแอซิติกเป็นของเหลวเหมือนกนัจึงตอ้ง พิจารณา
ปริมาณสาร ปรากฏวา่น ้ามีปริมาณมากกวา่กรดแอซิติก ดงันั้น น ้าเป็นตวัท าละลาย  
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ตัวอย่างตัวถูกละลายและตวัท าละลายในสารละลายชนิดต่าง ๆ  

สารละลาย ตัวถูกละลาย ตัวท าละลาย 

  อากาศ    ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซอ่ืน ๆ    ก๊าซไนโตรเจน  
  น ้าอดัลม    ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์น ้ าตาล    น ้า  
  น ้ายาลา้งแผล    ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์    น ้า  
  เหรียญบาท    นิกเกิล    ทองแดง  

  ก๊าซหุงตม้    ก๊าซบิวเทน สารมีกล่ิน    ก๊าซโพรเพน  

การละลายของสารในตัวท าละลาย 
               ชีวติประจ าวนัของเราเก่ียวขอ้งกบัสารละลายต่างๆ  เช่น  การละลายของน ้าตาลในน ้า  ถา้ใชช้อ้นคน
จะละลายไดเ้ร็วข้ึน  เม่ือน ้ าตาลละลายหมดก็จะมองเห็นของเหลวใสเป็นเน้ือเดียว  ไม่มีตะกอน เม่ือชิมดูจะ
พบวา่ของเหลวนั้น  มีรสหวาน  แสดงวา่มีน ้ าตาลละลายอยู ่ เรียกของเหลวน้ีวา่สารละลายน ้าตาล 
              การละลายของสารในตวัท าละลาย  มีความสามารถในการละลายของสารแต่ละชนิดแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัท าละลายและตวัละลาย  ตวัละลายชนิดเดียวกนัละลายในตวัท าละลายต่างชนิดกนัได้
ต่างกนั  และตวัละลายต่างชนิดกนัละลายในตวัท าละลายชนิดเดียวกนัไดต่้างกนั  กล่าวคือ  สารชนิดหน่ึงอาจ
ละลายไดดี้ในตวัท าละลายชนิดหน่ึง  แต่อาจไม่ละลายหรือละลายไดน้อ้ยในตวัท าละลายอีกชนิดหน่ึง  ซ่ึง
การบอกปริมาณของตวัละลายในสารละลายจะบอกเป็นความเขม้ขน้ 

สภาพละลายได้ของสาร   หมายถึง  ปริมาณของตวัละลายท่ีสามารถละลายไดใ้นตวัท าละลายท่ี
ก าหนดปริมาณในเง่ือนไขท่ีก าหนดให ้ เช่น  โซเดียมคลอไรด ์ ๓๖.๐ กรัม  ละลายในน ้า  ๑๐๐  กรัม  ท่ี
อุณหภูมิ  ๒๐  ºC  เรากล่าววา่สภาพละลายไดข้องโซเดียมคลอไรดใ์นน ้า  มีค่าเท่ากบั  ๓๖.๐ กรัม  ต่อน ้า  
๑๐๐  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  ๒๐  ºC   

ปัจจัยทีม่ีผลต่อสภาพละลายได้  มีดังนี้ 
 ๑.  ธรรมชาติของตวัท าละลายและของตวัละลาย  สารท่ีมีลกัษณะเดียวกนัจะละลายกนัไดดี้ 
 ๒. อุณหภูมิ  โดยทัว่ไปเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน  การละลายของสารจะเพิ่มข้ึน 
 ๓.  ความดนั  โดยทัว่ไปการเพิ่มความดนั  ท าใหก้ารละลายของสารเพิ่มข้ึน 
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการละลาย 
 ๑.  การคน  เป็นการเร่งใหส้ารละลายไดเ้ร็วข้ึน 
 ๒. อุณหภูมิ  อุณหภูมิเพิ่มมีผลต่อการละลายของสารไดเ้ร็วข้ึน 
 ๓.  การแบ่งยอ่ยสาร  เป็นการเพิ่มพื้นท่ีผวิของสาร  ท าให้อตัราการเพิ่มการละลายของสารใหเ้กิด
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เร็วข้ึน 
ความรู้เพิม่เติม 

สารละลายเข้มข้น  หมายถึง  สารละลายท่ีมีปริมาณตวัละลายมาก 
สารละลายเจือจาง  หมายถึง  สารละลายท่ีมีปริมาณตวัละลายนอ้ย 
สารละลายอิม่ตัว    หมายถึง  สารละลายท่ีไม่สามารถละลายตวัละลายไดอี้ก 
สารละลายอิม่ตัวยวดยิง่  สารละลายท่ีมีตวัละลายอยูใ่นปริมาณ  ท่ีเกินกวา่อตัราท่ีละลายไดท่ี้

อุณหภูมิหอ้ง 
การละลายได้ หมายความวา่  รวมเป็นเน้ือเดียวกนั ถา้ไม่ละลายจะมีตะกอนหรือแยกชั้นกนั  ไม่เป็น

เน้ือเดียว 
ความสามารถในการละลาย ในตวัท าละลายใดๆ มีเกณฑด์งัน้ี 
ละลายได้ดี  หมายถึง  ตวัละลายละลายไดม้ากกวา่  ๑ กรัมในน ้า ๑๐๐ กรัม 
ละลายได้เลก็น้อย  หมายถึง  ละลายไดม้ากกวา่ ๐.๑ กรัมในน ้า ๑๐๐ กรัม  แต่ไม่เกิน ๑ กรัม 
ไม่ละลาย  หมายถึง  ละลายไดน้อ้ยกวา่  ๐.๑ กรัมในน ้า ๑๐๐ กรัม  หรือไม่ละลายเลย 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั/จุดประสงค์ของกจิกรรม 
             ๑.   นกัเรียนสามารถระบุตวัละลายและตวัท า ละลายในสารละลายท่ีพบในชีวติประจ าวนัได ้
             ๒.  นกัเรียนสามารถอธิบายสมบติัและยกตวัอยา่งสารเน้ือเดียวและสารละลายในชีวติประจ าวนัได ้
             ๓.  นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งการน าความรู้เก่ียวกบัสารละลายของสารในตวัท าละลายต่าง ๆ ไป
ใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้
 
ส่ือการเรียนการสอน 

๑. ใบความรู้ เร่ือง  สารละลาย 
๒. Powerpoint เร่ือง สารละลาย 
๓. บตัรค า เร่ือง สารละลาย 

   

กจิกรรมการเรียนการสอน  (ใช้การสอนแบบ กระบวนสืบเสาะหาความรู้) 
 

  ขั้นที ่๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน/สร้างความสนใจ (๕ นาท)ี 
๑. ครูทบทวนเก่ียวกบักิจกรรมท่ี ๑.๕    การตรวจสอบองคป์ระกอบของสารเน้ือเดียวและ

กิจกรรมท่ี ๑.๖  การละลายของสาร ( คาบท่ีแลว้นกัเรียนท าการทดลองเก่ียวกบัเร่ือง
อะไรบา้ง ) 

๒. ครูแจกใบงานคืนแก่นกัเรียน 
  ขั้นที ่๒ ขั้นส ารวจและค้นหา (๒๐ นาที) 

๑. นกัเรียนและครูร่วมกนัศึกษาและอภิปรายใบงานท่ีไดรั้บคืน 
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แนวการบันทกึผลการทดลอง กิจกรรมท่ี ๑.๕ 
 

ของเหลวตัวอย่าง ลกัษณะของเหลวทีสั่งเกตได้ ผลทีสั่งเกตได้เมื่อน าไปต้มจนแห้ง 
๑. น ้าเช่ือม ของเหลวใสสีน ้าตาล มีตะกอนละเอียดสีขาวอยูก่น้จานหลุม 
๒. น ้าเกลือ ของเหลวใส  ไม่มีสี มีตะกอนละเอียดสีขาวอยูก่น้จานหลุม 
๓. น ้าอดัลม ของเหลวใส มีสีน ้าตาลเขม้ มีตะกอนละเอียดสีขาวอยูก่น้จานหลุม 

 
แนวการบันทกึผลการทดลอง กิจกรรมท่ี ๑.๖ 
ตอนที ่๑ 
 

สารตัวอย่าง ผลทีสั่งเกตได้เมื่อละลายใน 

น า้ เอทานอล 
น ้าตาลทราย ละลายได ้ สารละลายใส  ไมมี่สี  

เป็นสารเน้ือเดียว 
ไม่ละลาย 

โซเดียมคลอไรด ์(เกลือแกง) ละลายได ้ สารละลายใส  ไมมี่สี  
เป็นสารเน้ือเดียว 

ไม่ละลาย 

สีผสมอาหาร  ละลายได ้ สารละลายใสสีแดง สี
เขียว 

ละลายได ้ สารละลายใสสีแดง  
สีเขียว 

 
ตอนที ่ ๒ 
 

ตัวท าละลาย ผลทีสั่งเกตได้เมื่อเติม 

เอทานอล น า้มันพชื น า้ตาลทราย ดินเหนียว 
บดละเอยีด 

คอปเปอร์ (II) 
ซัลเฟต 

น ้า ละลายได ้ 
ของเหลวใส  
เป็นเน้ือเดียว 

ไม่ละลาย  
แยกชั้น 

ละลายได ้ 
ของเหลวใส  
เป็นเน้ือเดียว 

ละลายไดเ้ล็กนอ้ย  
สารละลายขุ่นขาวมี
ตะกอนอยู ่
กน้หลอด 

ละลายไดข้องเหลวใส
สีฟ้า  เป็นเน้ือเดียว 

 

    
    ๒.   นกัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ืองสารละลาย 

  

  ขั้นที ่๓ ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (๑๐ นาท)ี 
๑. ครูสรุปส่ิงท่ีไดจ้ากกิจกรรมการทดลองท่ี ๑.๕ และ ๑.๖ ดงัน้ี 



๗๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

กิจกรรมท่ี ๑.๕ สรุปไดว้า่ สารท่ีมีลกัษณะใส  เป็นเน้ือเดียว  อาจมีองคป์ระกอบมากกวา่  ๑  
ชนิด  ของผสมท่ีเป็นของเหลว  ใส  เป็นสารเน้ือเดียว  เรียกวา่  สารละลาย  ประกอบดว้ยตวัละลายและตวัท า
ละลาย  ตวัอยา่งสารละลายท่ีพบในชีวิตประจ าวนั เช่น  น ้ าเกลือ  น ้าเช่ือม  น ้าอดัลม  รวมทั้งน ้าผลไมต่้างๆ ใน
ธรรมชาติ เช่น  น ้าตาลสด  น ้ ามะพร้าว  โดยเราสามารถแยกสารละลายดว้ยวธีิการระเหยแหง้ได ้ ถา้
สารละลายดงักล่าว  มีตวัละลายเป็นของแขง็ท่ีระเหยไดย้าก  ส่วนตวัท าละลายระเหยง่าย  

กิจกรรมท่ี ๑.๖ สรุปไดว้า่ ความสามารถในการละลายของสารแต่ละชนิดจะแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัท าละลายและตวัละลาย  ตวัละลายชนิดเดียวกนัละลายในตวัท าละลายต่างชนิดกนัได้
ต่างกนั  และตวัละลายต่างชนิดกนัละลายในตวัท าละลายชนิดเดียวกนัไดต่้างกนั  ซ่ึงสารส่วนใหญ่ละลายใน
น ้าไดดี้  ในชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่ใชส้ารละลายท่ีมีน ้าเป็นตวัท าละลาย  ความรู้เก่ียวกบัการละลายของสาร
ในตวัท าละลายต่างๆ  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  ทั้งดา้นอุปโภค  บริโภคได ้

๒. ครูอธิบาย เร่ือง สารละลาย ดว้ย powerpoint  (ตามใบความรู้ เร่ือง สารละลาย) 
 

  ขั้นที ่๔ ข้ันขยายความรู้ (๕ นาท)ี 
๑. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมเล่นเกมต่อบตัรค า เร่ืองสารละลาย  

- ครูแจกบตัรค าแก่นกัเรียนกลุ่มละ ๑ ชุด  ( เป็นบตัรค าท่ีระบุช่ือสารละลาย/ตวัละลาย/ตวั
ถูกละลาย) 

 
 
 
บตัรค าท่ีใชใ้นการเล่นเกมมีดงัน้ี  (กลุ่มละ ๑ ชุด) 
 

สารละลาย ตัวละลาย ตัวท าละลาย 
น ้าเช่ือม น ้าตาลทราย น ้า 
อากาศ   ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซอ่ืน ๆ ก๊าซไนโตรเจน 
น ้ายาลา้งแผล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ น ้า 
เหรียญบาท   นิกเกิล ทองแดง 
 ก๊าซหุงตม้ ก๊าซบิวเทน สารมีกล่ิน ก๊าซโพรเพน 
น ้าอดัลม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น ้าตาล น ้า 
น ้าเกลือ เกลือ น ้า 

 
( ๑ ช่อง : ๑ บตัรค า ) 

       
- ครูอธิบายกติกาการเล่นเกมใหน้กัเรียนทราบ  ดงัน้ี 



๗๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

๑.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัต่อบตัรค าท่ีไดรั้บแจกกลุ่มละ ๑ ชุด 
 
 
 

๒. กลุ่มไหนต่อบตัรค าเสร็จก่อนใหย้กมือบอก รอจนกระทัง่ต่อเสร็จทุกกลุ่ม    
๓. เรียงล าดบักลุ่มท่ีต่อบตัรค าเสร็จ  จากนั้นถามตวัละลาย  ตวัท าละลาย  ใน

สารละลายท่ีใชเ้ล่นเกม  โดยใหโ้อกาสกลุ่มท่ีต่อเสร็จก่อนตอบก่อน 
๔. ช่ือสารละลายท่ีใชใ้นการเล่นเกม  มี  ๗  สารกลุ่มท่ีต่อบตัรค าเสร็จชา้ท่ีสุด  

จะตอ้งยกตวัอยา่งตวัท าละลาย ตวัละลายในสารละลายอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
สารละลายท่ีอยูใ่นเกม 

๕.  นบัคะแนน โดย ตอบถูก ๑ ขอ้  ได ้๑ คะแนน 
  
  ขั้นที ่๕ ขั้นการประเมินผล 
  -   ประเมินผลจากคะแนนการตอบค าถามจากการเล่นเกม 
   -   พฤติกรรมภายในกลุ่ม 
 
 
 
การวดัและประเมินผล 
  วธีิวดัผล 

๑. แบบสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรมเกม  ต่อบตัรค า เร่ืองสารละลาย 
๒. ผลคะแนนจากกิจกรรมจากการเล่นเกม 

 เคร่ืองมือวดั 
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม 
๒. การเล่นเกม 

 เกณฑก์ารประเมิน 
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๗๐ 
๒. คะแนนการเล่นเกม ร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
 

น า้เช่ือม น า้ตาลทราย น า้ 



๗๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

บรรณานุกรม 
 

  เปรมวดี  จิตอารีย.์ แผนการจดัการเรียนรู้ วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน (ว ๓๑๑๐๑) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
                            ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑.  
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). คู่มือครู 
                            สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภาลาดพร้าว. 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘). หนังสือ 
                            เรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑. คุรุสภา 
                            ลาดพร้าว. 
  สมพงศ ์  จนัทร์โพธ์ิศรี. คู่มือเตรียมสอบ สารและสมบัติของสาร วิทยาศาสตร์ ม.๑. กรุงเทพฯ :  
                            ไฮเอ็ดพบัลิชช่ิง, ๒๕๓๗.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑   
 

บนัทกึหลงัการสอน 
๑. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน 

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

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

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

............................................................................................................................................... 
๒. การสอนตามแผนน้ีเป็นไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนแกไ้ขปัญหา

อยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

๓. มีขอ้เสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

                                                                                                  ลงช่ือ.........................................ผูส้อน 
 


