
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว                             เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง การแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง    ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 2.1  ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการแยกสารโดยการหยิบออก การร่อน การระเหิด และการใช้แม่เหล็กดึงดูดออกได้ (K) 
2. สังเกตลักษณะของสารและแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งได้ (P) 
3. ยกตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 การแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง โดยการหยิบออก การร่อน การระเหิด และการใช้
แม่เหล็กดึงดูดออก 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมอยู่รวมกัน เช่น ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการที่
เหมาะสม ในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมอยู่ร่วมกัน ถ้าองค์ประกอบของสาร
ผสมเป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดทุี่มี
รู ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

 



คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารรอบตัวเรา แบบปรนัย  4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ  

 (หมายเหตุ : ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือประเมินความรู้เดิมและเข้าใจผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม) 
 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. นักเรียนสงัเกตถ้วย 2 ใบที่ครูนำมา โดยถ้วยที่ 1 มีทรายกบักระดุม 10 เม็ดผสมกัน และถ้วยที่ 2 มีหนิ
กับกระดุม 10 เม็ดผสมกัน จากนั้นให้นักเรยีนสังเกตสารในแต่ละถ้วย แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

• นักเรียนสงัเกตเห็นสารชนิดใดบ้างในถ้วยใบท่ี 1 (แนวคำตอบทรายและกระดุม) 
• นักเรียนสงัเกตเห็นสารชนิดใดบ้างในถ้วยใบท่ี 2 (แนวคำตอบ หินและกระดุม) 
• สารที่อยู่ในถ้วยทั้ง 2 ใบนี้ เปน็สารผสมหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ เป็นสารผสม เพราะมีสาร

ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปอยู่รวมกัน) 
2. นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม กระดุมซ่อนหา โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กลุ่ม A ให้แยกกระดุมออกจากทราย 
2. กลุ่ม B ให้แยกกระดุมออกจากหิน 
3. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองว่า จะใช้วิธีการอย่างไรในการแยกกระดุมออกจากสารผสมให้ได้ครบ 10 

เม็ด โดยใช้อุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้คือ ตะแกรงร่อน กรวย  และใช้เวลาน้อยที่สุด 
4. ส่งตัวแทนกลุ่มละ  2 คน เพื่อมาแยกกระดุม โดยครูจับเวลา 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายวิธีการท่ีใช้ในการแยกกระดุม จากนั้นให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ว่า นักเรียนคิดว่าจะแยกสารแต่ละชนิดด้วยวิธีใด 

4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า สารรอบตัวเราส่วนใหญ่เป็นสารผสม เช่น น้ำจิ้มไก่ น้ำโคลน ซึ่งเราสามารถแยก
สารผสมได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น หยิบออก การร่อน เช่น ตัวอย่างภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 เป็น
วิธีการแยกสารโดยการกรอง 

5. นักเรียนตอบคำถามประจำบทว่า ทำไมเราต้องแยกสารผสมต่างๆ ด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน 



(แนวคำตอบ เพราะสารผสมแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้วิธีการที่แตกต่าง
กัน) 

6. นักเรียนอ่าน ชวนคิดชวนอ่าน ตอน แยกสารผสม ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 จากนั้นตอบ
คำถามต่อไปนี ้

• เพราะเหตุใดอ้อยจึงเลือกใช้มือหยิบกรวดออกจากข้าวสาร (แนวคำตอบ เพราะกรวดกับข้าวเป็น
สารที่เป็นของแข็งปนอยู่ในของแข็ง และมลีักษณะแตกต่างกันชัดเจน อีกทั้งมีปริมาณไม่มาก จึง
เลือกใช้วิธีการหยิบออกในการแยกสาร) 
• หากต้องการแยกสารที่มีผงเหล็กผสมกับขี้เถ้าจะใช้วิธีการหยิบออกได้หรือไม่ เพราะอะไร 

           (แนวคำตอบ ใช้วิธีการหยิบออกไม่ได้ เพราะผงเหล็กผสมกับขี้เถา้มีขนาดเล็กและขนาดใกล้เคียงกัน ) 
7. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างวิธีการแยกสารผสมที่นักเรียนเคยพบเห็นมา จากนั้นให้นักเรียนดูภาพ

ตัวอย่างวิธีการแยกสารผสมออกจากกัน ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 แล้วครูอธิบายเพิ่มเติม เช่น การใช้
ตะแกรงร่อนเมล็ดกาแฟ 
ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนศึกษาวิธีการแยกสารผสมออกจากกันในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน จากนั้นศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 1 แยกสารที่เป็น

ของแข็งออกจากของแข็ง ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที่ 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง 
ดังนี้ 
• ตะแกรงร่อน   -   กระดาษแข็งแผ่นใหญ ่
• สารผสม (เมลด็ถั่วเขียวผสมกับทรายหยาบและทรายละเอียด) 
2. สังเกตลักษณะทางกายภาพ เช่น สถานะของสารผสม (เมล็ดถั่วเขียวผสมกับทรายหยาบและ

ทรายละเอียด) แล้วบันทึกผลลงในแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
3. คิดวิธีแยกเมล็ดถั่วเขียวออกจากสารผสม จากนั้นแยกเมลด็ถั่วเขียวออกจากสารผสมตามวิธีที่

วางแผนไว้ จากน้ันบันทึกวิธีการแยกสารลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
4. คิดวิธีแยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียด จากนั้นแยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียดตาม

วิธีที่วางแผนไว้ แล้วบันทึกวิธกีารแยกสารลงในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับวิธีการท่ีใช้แยกเมล็ดถั่วเขียวออกจากสารผสม และ

วิธีแยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียด 
6. สืบค้นวิธีการแยกเมล็ดถั่วเขียวออกจากสารผสม และวิธีแยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียด 

จากหนังสือ หรือแหล่งการเรยีนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม  



7. จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างของสารผสมและวิธีการที่ใช้ในการแยกสาร แล้วนำข้อมูลมา
จัดทำในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนภาพ ลงในกระดาษแข็ง เพ่ือนำเสนอผลการทำกิจกรรม 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลกิจกรรมท่ี 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง ตอนที่ 1 ใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
1. ลักษณะทางกายภาพของสารผสม 
2. วิธีที่ใช้แยกเมล็ดถั่วเขียวออกจากสารผสม 
3. วิธีที่ใช้แยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียด 
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีที่ใช้แยกสารผสม 

2. นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมท่ี 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง ตอนที่ 1 ว่า สารผสมที่
ประกอบไปด้วยของแข็งปนกับของแข็งที่มีลักษณะแตกต่างกันชัดเจน แยกสารโดยใช้วิธีการหยิบออก การร่อน
โดยใช้ตะแกรงร่อน 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นสำรวจค้นหา 
1. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยตั้งคำถามว่า ควรใช้วิธีใดในการแยกสารที่เป็นของแข็งปนอยู่กับ

ของแข็ง ที่มีลักษณะแตกต่างกันชัดเจน (แนวคำตอบ วิธีหยิบออก การร่อน) 
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน (ใช้กลุ่มเดิม ) นกัเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 แยกสารที่เป็น

ของแข็งออกจากของแข็ง ตอนที่ 2 โดยปฏิบัติดังนี้ 
1. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจาก

ของแข็ง ตอนที ่ 2 ดังนี ้
• จาน 3 ใบ 
• แม่เหล็ก 
• สารผสม (ทรายกับผงตะไบ) 
2. สังเกตลักษณะภายนอกของสารผสม (ทรายกับผงตะไบ) แล้วบันทึกผลลงในแบบฝึกหั ด

วิทยาศาสตร์ ป.6     
3. แยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายโดยใช้อ ุปกรณ์ที ่ม ี จากนั ้นบันทึกผลลงในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ ป.6  
 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

 



ขั้นอธิบายความรู้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการทดลอง 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปกิจกรรมที่ 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง ตอนที่  2 ว่า 

สารผสม ที่ประกอบด้วยของแข็งแต่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ อาจแยกสารโดยใช้วิธีการใช้
แม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็ก 

3. นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน
หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรยีน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ขั้นขยายความเข้าใจ  

1. ทบทวนความรู้เดิมโดยการตั้งคำถามว่าถ้าต้องการแยกเมล็ดถั่วเขียวออกจากผงตะไบเหล็กนักเรียนจะ
ใช้วิธีการอย่างไร (แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน เช่น ใช้แม่เหล็ก) 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4- 5 คน เพื่อทำกิจกรรมแยกสารผสม โดยปฏิบัติดังนี้ 
1. ครูเตรียมวัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ดังนี้ 
• แม่เหล็ก  1 อนั  -   ตะแกรงร่อน 1 อัน 
• จาน 2 ใบ   -   กระดานไวต์บอร์ดและปากกา 1 ชุดต่อกลุ่ม 
• ชุดตะเกียงแอลกอฮอล ์ -   บีกเกอร ์
• สารผสม (หินกรวดผสมกับผงตะไบเหล็ก ลูกปัด แป้งฝุ่น และพิมเสน) 
2. ครูอ่านโจทย์แยกสารทีละข้อ และนักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองคิดวิธีแยกสารตามโจทย์ให้ออกมา

จากสารผสม เมื่อได้คำตอบแล้วให้เขียนคำตอบลงในกระดานไวต์บอร์ดและยกขึ้นให้ครูเห็น พร้อมเหตุผลว่า
ทำไมถึงเลอืกวิธีนี้โจทย์แยกสาร มีดังนี ้

• ข้อที่ 1 แยกผงตะไบเหล็กออกจากสารผสม (แนวทางการแยกสาร แยกผงตะไบเหล็กออกจาก
สารผสมโดยใชแ้ม่เหล็ก เนื่องจากผงตะไบเหล็กมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้) 

• ข้อที่ 2 แยกหนิกรวดออกจากสารผสม (แนวทางการแยกสาร แยกหินกรวดออกจากสารผสม
โดยใช้วิธีการหยิบออก เนื่องจากหินกรวดเป็นของแข็งมีขนาดใหญ่พอทีจ่ะใช้มือหยิบออกได้) 

• ข้อที่ 3 แยกลูกปัดออกจากสารผสม (แนวทางการแยกสาร แยกลูกปัดออกจากสารผสมโดยใช้
วิธีการหยิบออกหรือการร่อน เนื่องจากลูกปัด    มีขนาดแตกต่างกับสารผสมชัดเจน หากใช้วิธีการ
ร่อนจะสามารถแยกสารได้เรว็กว่าการหยิบออก) 

 

 



• ข้อที่ 4 แยกแป้งฝุ่นออกจากพิมเสน (แนวทางการแยกสาร แยกแป้งฝุ่นออกจากพิมเสนโดย
ใช้วิธีการระเหิด เนื่องจากสารผสมมีขนาดใกล้เคียงกันและไม่สามารถหยิบหรือร่อนได้ และอีกทั้ง
พิมเสนเป็นของแข็งที่สามารถระเหิดได้ เมื่อนำสารผสมมาให้ความร้อน พิมเสนจะระเหิดกลายเป็นไอ
แยกออกจากแป้งฝุ่น) 
3. กลุ่มที่ตอบได้กลุ่มแรกมีสิทธิ์ส่งตัวแทนกลุ่มมาแยกสารผสมหน้าชั้นเรียน กรณีที่วิธีแยกสารของ

กลุ่มแรกแยกไม่ได้ กลุ่มที่ได้ลำดับถัดมาจะมีสิทธิ์ออกไปแยกสาร กลุ่มที่สามารถแยกสารได้จะได้คะแนน 1 
คะแนน (ครูจับเวลาที่ใช้ในการแยกสาร) 

4. กลุ่มอื่นคิดว่ามีวิธีที่แยกสารได้เร็วกว่าสามารถออกมาใช้วิธีแยกสารนั้นได้ ถ้าใช้เวลาแยกน้อยกว่า
จะได้รับไป  1 คะแนน ถ้าแยกได้ช้ากว่าลบ 1 คะแนน (ครูจับเวลาที่ใช้ในการแยกสาร) 

3. นักเรียนตอบคำถามว่า วิธีแยกพิมเสนออกจากแป้งฝุ่นทำอย่างไรได้บ้าง 
(แนวคำตอบ นำสารผสมมาให้ความร้อน พิมเสนจะระเหิดกลายเป็นไอแยกออกจากแป้งฝุ่น) 

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระเหิดว่า เป็นวิธีการแยกสารที่มีของแข็งที่ระเหิดได้ผสมอยู่กับ
ของแข็งที่ระเหิดไม่ได้ ซึ่งของแข็งที่ระเหิดได้จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส โดยที่ไม่ผ่านสถานะเป็น
ของเหลว ทำให้สามารถแยกสารออกจากสารผสมนั้นได้ 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

5. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่า การแยกสารผสมท่ีเป็นของแขง็กับของแข็งท่ีมลัีกษณะต่างกัน
ชัดเจน สามารถแยกได้โดยการหยิบ การร่อน หรือสารผสมที ่ประกอบด้วยสารที ่มีสารแม่เหล็กเป็น
ส่วนประกอบ อาจใช้วิธีการแยกโดยใช้แม่เหล็กดูดสารแม่เหล็ก วิธีการแยกสารสามารถทำได้หลายวิธี โดย
พิจารณาลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมอยู่รวมกัน 

ขั้นตรวจสอบผล 
1. ครูตรวจบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมที่ 1 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. ครูตรวจกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

 
 
 
 
 
 

 



7. การวัดและประเมนิผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมนิ 

1. กิจกรรมที่ 1 แยก
สารที่เป็นของแข็ง
ออกจากของแข็ง 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6    

• แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์
ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

2. กิจกรรมหนูตอบได้ • ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6    

• สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ฯ   ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

3. พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

• แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่าน
เกณฑ ์

4. พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

• สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

• แบบสังเกตพฤติกรรม  
การทำงานกลุ่ม 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่าน
เกณฑ ์

 หมายเหตุ : แบบสังเกตพฤติกรรมประเมินรายเทอม 

8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู ้

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
3. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมที่ 1 แยกสารทีเ่ป็นของแข็งออกจากของแข็ง 
4. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมกระดุมซ่อนหา 
5. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมแยกสารผสม 
6. สมุดประจำตัวนักเรียน 

       8.2 แหล่งการเรียนรู ้
1. ห้องเรียน 
2. ห้องสมุด 
3. อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว                             เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง การแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลว    ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 1.2  ป.1/1 ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช 
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการแยกสารโดยการรินออก การตกตะกอน และการกรองได ้(K) 
2. สังเกตลักษณะของสารและแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากเหลวได้ (P) 
3. ยกตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 การแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลว โดยการตกตะกอน การรินออก และการกรอง 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  สารผสมที่ประกอบด้วยของแข็งและของเหลวโดยของแข็งไม่ละลายในของเหลวนั้น แยกได้โดยการ
ตกตะกอน การรินออก และการกรอง ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ    

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับสารผสม โดยนำน้ำเกลือมาให้นักเรียนสังเกต 
2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 

• น้ำเกลือมีลักษณะอย่างไร และมีสารชนิดใดบ้าง (แนวคำตอบ ของเหลวใสไม่มีสี มีน้ำและ
เกลือผสมกัน) 

• นักเรียนคิดว่า จะแยกเกลือออกจากน้ำได้อย่างไร (แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของ
นักเรียน) 

3. ครูสนทนากับนักเรียนว่า วิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
การร่อน การหยิบออก การใช้แม่เหล็กดึงดูด ส่วนการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวมีวิธีที่แยกต่าง
จากการแยกสาร  ที่เป็นของแข็งออกจากของแข็ง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่อไปนี ้

ขั้นสำรวจค้นหา  
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 2 แยกสารที่เป็น

ของแข็งออกจากของเหลว ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่2 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลว โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที่ 2 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจาก
ของเหลว 
2. สังเกตลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างสารผสมที่ครูเตรียมให้ (น้ำคลองหรือน้ำผสมกับดิน) 

และบันทึก ลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
3. แยกสารผสมที่ครูเตรียมให้ด้วยการทำให้ตกตะกอน จากนั้นสังเกตผลและบันทึกวิธีการแยกสาร 
4. นำน้ำที่ได้จากข้อที่ 3) มาแยกของเหลวออกจากของแข็งโดยการรินน้ำออก จากตะกอนจากนั้นสังเกต

ผลและบันทึกวิธีการแยกสาร 
5. นำสารที่ได้จากการแยกในข้อ 4) มาแยกของเหลวออกจากของแข็งอีกครั้งเพื่อให้ของเหลวใสขึ้น  โดย

ใช้กระดาษกรอง จากนั้นสังเกตผลและบันทึกวิธีการแยกสาร 
6. ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการแยกสารของกลุ่ม 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
 
 



ขั้นอธิบายความรู้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลกิจกรรมที ่2 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลว 
2. นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ 2 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวว่า สารผสมที่ประกอบไป

ด้วยของแข็งปนกับของเหลว  แยกสารโดยใช้วิธีการตกตะกอน การรินออก การใช้กระดาษกรอง 
3. นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ 

ป.6  
 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นอธิบายความรู้ 

1. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยตั้งคำถามว่า การแยกสารผสมมีวิธีการใดบ้าง  (แนวคำตอบ วิธี
หยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน) 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสุ่มเลือกป้ายวิธีการแยกสาร และศึกษาวิธีการแยกสารตามป้ายวิธีการที่
ได้รับ 

3. นักเรียนทำกิจกรรม ช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหา โดยปฏิบัติ ดังน้ี 
1. นักเรียนดูบัตรภาพสถานการณ์ 1 ใบ จากนัน้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์วิธีการแยกสารที่เหมาะสม  
2. พิจารณาป้ายวิธีการแยกสารของกลุ่มตนเอง ถ้าวิธีการแยกสารของกลุ่มนักเรียนสามารถแยกสาร

ชนิดนั้นได้ ให้ส่งตัวแทนออกไปยืนถือป้ายหน้าชั้นเรียน พร้อมให้เหตุผลว่า ทำไมวิธีการแยกสาร
ของกลุ่มนักเรียนจึงสามารถแยกสารตามภาพสถานการณ์ได้ 

3. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันพิจารณาคำตอบว่า จากบัตรภาพสถานการณ์ สามารถใช้วิธีการแยก
สารได้อย่างไรบ้าง 

4. การให้คะแนน กรณีที่ตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนและคำตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน กรณีที่
ออกมา หน้าชั้นเรียนแต่คำตอบไม่ถูกต้องหรือกลุ่มคำตอบถูกต้องแต่ไม่ออกมาหน้าชั้นเรียน -1 
คะแนน 

5. ทำเหมือนข้อเดิม แต่เปลี ่ยนเป็นบัตรภาพสถานการณ์อื ่น (ครูพิจารณาจำนวนบัตรภาพ
สถานการณ ์ตามความเหมาะสมกับเวลา) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
4. นักเรียนตอบคำถามท้าทายความคิดข้ันสูงว่า แต้วทำเมล็ดถ่ัวลสิงร่วงลงไปในแป้งทีใ่ช้ทำขนม นักเรียน

คิดว่า แต้วควรใช้วิธีการแยกสารผสมวิธีใดเพื่อแยกเมล็ดถั่วลิสงออกจากแป้งจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะอะไร 
(แนวคำตอบ วิธีการร่อน เพราะแป้งและถัว่ลิสงเป็นของแข็งที่มีขนาดต่างกัน จึงใช้ตะแกรงร่อนให้แป้งลง

ไปด้านล่างเหลือถั่วลิสงอยู่ด้านบน) 



5. ให้นักเรียนจับคู่โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามจับคู่กับคนในกลุ่มเดิม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคู่เปรียบเทียบ
วิธีการแยกสารผสมของตนเองกับเพื่อนว่า วิธีการแยกสารผสมแต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างไร  โดยยึดวิธีการแยก
สารผสม ตามกิจกรรม ช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหา 

6. จากนั้นครูสุ่มนกัเรียน 2-3 คู ่อธิบายเปรียบเทียบวิธีการแยกสารแบบต่างๆ 
7. ครูเปิด PowerPoint เรื่อง การแยกสารผสม ให้นักเรียนดู เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแยก

สารแบบต่างๆ 
8. นักเรียนตอบคำถามจากช่ัวโมงท่ี 1 ว่า ควรใช้วิธีการใดเพื่อแยกสารผสมในน้ำเกลือออกจากกัน (แนว

คำตอบ ใช้วิธีการระเหยแห้ง) 
9. นักเรียนสแกน QR Code เรือ่ง การระเหย และศึกษาวิธีการระเหยแห้งในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 

ป.6 เพื่อขยายความเข้าใจ 
10. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
11. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้เก่ียวกับเรือ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทท่ี 1 ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผัง

ความคิด แผนภาพ ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 
12. นักเรียนทกุคนศึกษาแผนผังความคิด สรุปสาระสำคัญ ประจำบทท่ี 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 

ป.6 เพื่อตรวจสอบการเขียนสรุปความรู้ที่นักเรียนทำไว้ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
13. นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัว

นักเรียน 
14. นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ ในหนังสอืเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
15. นักเรียนทำกิจกรรมท้าทายการคิดข้ันสงู ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

 
ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นขยายความเข้าใจ  

1. นักเรียนตอบคำถามเพื่อทบทวนความรู้เดิมว่า การแยกสารผสมมปีระโยชน์ในชีวิตประจำวนัอย่างไร
บ้าง (แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน เช่น ใช้วิธีการกรองใบชา) 

2. ครูสนทนากับนักเรียนว่า อาหารในปัจจุบันมีสีสันสวยงาม ทำให้อาหารน่ารับประทานมากขึ้น โดยสีที่
ผสมอาหาร ได้มาจากการสังเคราะห์สารเคมีและสีจากธรรมชาติ แต่สีสังเคราะห์หลายชนิดถ้านำมาใช้ผสม
อาหารจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย แตกต่างจากสีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งใช้ผสมอาหารได้โดยไม่มีอันตราย   ใน
ท้องถิ่นของเรามีวัตถุดิบมากมายที่ให้สีไม่ว่าจะเป็นพืช ผัก หรือดอกไม้ที่สกัดออกมาเป็นสีจากธรรมชาติ เช่น 
ใบเตยหอม สกัดได้สีเขียว  



3. ให้นักเรียนสแกน QR Code เรื่อง การกรอง ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า 
จากที่นักเรียนได้รับชมไป เป็นวิธีการแยกสารโดยการกรอง เป็นการแยกกากใบเตย และน้ำใบเตยออกจากกัน  

4. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน (ใช้กลุ่มเดิม) ทำกิจกรรมมหัศจรรย์สีสันจากธรรมชาติ 
ปฏิบัติดังนี้ 

1. ส่งตัวแทนมารับใบกิจกรรม มหัศจรรยส์ีสันจากธรรมชาติ และวัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกจิกรรม 
2. ให้นักเรียนปฏิบัตติามขั้นตอนในใบกิจกรรม และบันทึกขอ้มูลขั้นตอนและวิธีการแยกสารผสมแบบ
ต่างๆ ในการทำกิจกรรม พรอ้มถ่ายภาพประกอบ 

5. นักเรียนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำข้อมูลวิธีการแยกสารผสมและภาพประกอบไปจัดทำเป็น 
Big Book ตกแต่งให้สวยงาม โดยข้อมูลใน Big Book ประกอบไปด้วย 

1. ภาพวิธีการแยกสารผสม 
2. ระบุช่ือสารผสม พร้อมวิธีการแยกสารผสม 
3. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 
ขั้นสรุป 

1. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่า ถ้าต้องการแยกสารผสมออกจากกันสามารถทำได้หลายวิธี 
โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารผสมที่อยู่รวมกัน 

 
ขั้นประเมิน 
 

ขั้นตรวจสอบผล 
1. นักเรียนแต่ละคนทำทบทวนท้ายหน่วยการเรียนรูท่ี้ 5  ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียนหลังทำ

กิจกรรม 
3. ครูตรวจกิจกรรมที่ 2 แยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลว ในแบบฝกึหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
4. ครูตรวจแผนผงัความคิด สรุปสาระสำคัญ ประจำบทที่ 1 ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
5. ครูตรวจกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
6. ครูตรวจกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือทำในแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
7. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
8. ครูตรวจกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูง ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
9. ครูประเมินผลงาน Big Book ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 
10. ครูตรวจทบทวนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
11. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียนหลังทำกิจกรรม 



7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ ์

1. ผลงาน Big Book • ประเมินผลงาน • แบบประเมินผลงาน • คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่านเกณฑ ์

2. กิจกรรมที่ 2 แยกสาร
ที่เป็นของแข็งออกจาก
ของเหลว 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

3. สรุปสาระสำคญั 
ประจำบทที่ 1 

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

4. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู ้ 

• ตรวจบัตรความรู้ • บัตรความรู ้ • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

5. กิจกรรมฝึกทักษะ บท
ที่ 1 

• ตรวจสมุดประจำตัว
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• สมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

6. กิจกรรมท้าทาย   การ
คิดขั้นสูง 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

7. ทบทวนท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 

•  ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

•  แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

8. ทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

• ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยการเรียนรู้
ที่ 5 

• แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์ 

9. พฤติกรรม การทำงาน
รายบุคคล 

• สังเกตพฤติกรรม การ
ทำงานรายบุคคล 

• แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่านเกณฑ ์

10. พฤติกรรม การทำงาน
กลุ่ม 

• สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

• แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่านเกณฑ ์

หมายเหตุ : แบบสังเกตพฤติกรรมประเมินรายเทอม 
 
 
 
 
 
 
 



8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
8.1 สื่อการเรยีนรู ้

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
3. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมที่ 2 แยกสารทีเ่ป็นของแข็งออกจากของเหลว 
4. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน  
5. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
6. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกิจกรรมมหัศจรรยส์ีสันจากธรรมชาติ 
7. QR Code  เรือ่ง การกรอง 
8. QR Code 3D เรื่อง การระเหย 
9. PowerPoint เรื่อง การแยกสารผสม 
10. บัตรภาพสถานการณ ์
11. ใบกิจกรรม มหัศจรรย์สีสันจากธรรมชาติ 
12. สมุดประจำตัวนักเรียน 

8.2 แหล่งการเรียนรู ้
1. ห้องเรียน 
2. ห้องสมุด 
3. อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


