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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การจำแนกสาร (1)     เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร (ว 2.1 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)   
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน  เราสามารถจำแนกสารผสมเป็น 2 ประเภทได้ คือ 
สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม โดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การจำแนกสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตเนื้อสาร 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและ
พ้ืนฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– น้ำเชื่อมประกอบด้วยสารกี่ชนิด อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 2 ชนิด คือ น้ำที่เป็นตัวทำละลายและ
น้ำตาลที่เป็นตัวละลาย) 

– ถ้าสังเกตด้วยตา น้ำเชื่อมมีลักษณะใด (แนวคำตอบ เป็นของเหลวและมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียว) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การ
จำแนกสาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสาร ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่  โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– เมื่อใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ จะจำแนกสารเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 2 ประเภท คือ 
สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม) 

– การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์มีหลักการอย่างไร (แนวคำตอบ สังเกตด้วยตาว่ามองเห็น
เนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อใช้เนื้อสาร
เป็นเกณฑ์จะจำแนกสารผสมได้เป็น 2 ประเภท คือ สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจำแนกสาร จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน  เราสามารถจำแนกสารผสมเป็น 2 
ประเภทได้ คือ สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม โดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน สังเกตเนื้อสารดังนี้ ลอดช่องน้ำกะทิ ส้มตำ น้ำพริก น้ำหวาน 
น้ำส้มสายชู ดิน และน้ำเกลือ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสังเกตสารแต่ละชนิดว่ามีสถานะใด และมองเห็นสารเป็นเนื้อ
เดียวหรือไม่ นักเรียนสร้างตารางบันทึกผลและบันทึกผลการสังเกตที่ได้ลงสมุด 
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ตัวอย่างตารางบันทึกผลการสังเกต 

สาร สถานะ 
ผลการสังเกตลักษณะเนื้อสาร 

มองเห็นเป็นเนื้อเดียว มองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียว 
ลอดช่องน้ำกะทิ ของแข็ง ของเหลว  ✓ 
น้ำหวาน ของเหลว ✓  

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนใช้ลักษณะใดสังเกตเพ่ือจำแนกสารผสมเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม (แนวคำตอบ 
ลักษณะของเนื้อสาร) 

– สารเนื้อเดียวที่พบมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ  กระจกสี น้ำเกลือ และน้ำอัดลม) 
– สารเนื้อผสมที่พบมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ แยมผลไม้ น้ำโคลน และพริกผสมเกลือ) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สารใน
ชีวิตประจำวันมีสารผสมหลายชนิดที่มีลักษณะเนื้อสารแตกต่างกัน ซึ่งจำแนกได้เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อ
ผสม 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง สารละลาย ให้นักเรียนเข้าใจว่า ตัวละลายมีขนาดเล็กมากทำให้เมื่อตัว
ละลายผสมกับในตัวทำละลายแล้ว เราจึงมองเห็นสารละลายเป็นเนื้อเดียว 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– สารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวจัดเป็นสารผสมหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ จัดเป็นสารผสม 
เพราะมีองค์ประกอบในสารมากกว่า 1 ชนิด) 

– การสังเกตด้วยตาสามารถจำแนกสารผสมเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมได้เพราะอะไร (แนว
คำตอบ เพราะหลักในการจำแนกสารผสม คือ  การสังเกตเนื้อสารว่ามีลักษณะใด จึงใช้การสังเกตด้วยตาก็
เพียงพอ) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกสาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์  
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2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ การแยกสาร 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ จำแนกสารผสมในชีวิตประจำวัน 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

 

 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนกสาร 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
...................................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................. ...................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ............................................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ............................
...................................................................................................................................................    

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................ .........................................
.......................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การจำแนกสาร (2)     เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร (ว 2.1 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)   
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการจำแนกสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สารเนื้อเดียวจะมองเห็นสารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อสารมีลักษณะเหมือนกันและมีสมบัติเหมือนกัน
ทั่วทั้งเนื้อสาร  ส่วนสารเนื้อผสมจะมองเห็นสารที่ผสมแยกกันอย่างชัดเจน เนื้อสารมีลักษณะแตกต่างกันและมี
สมบัติของเนื้อสารไม่สม่ำเสมอ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การจำแนกสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
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2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
จำแนกสารผสมในชีวิตประจำวัน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและ
พ้ืนฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– สารผสมแบ่งเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมโดยใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ (แนวคำตอบ ลักษณะของ
เนื้อสาร) 

– การแบ่งสารผสมเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด 
(แนวคำตอบ การสังเกต) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การจำแนกสาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สารละลายจัดเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม (แนวคำตอบ สารเนื้อเดียว)  
– เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (แนวคำตอบ เพราะสารละลายเป็นสารผสมที่ตัวละลายและตัวทำ

ละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกัน)     
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ จำแนกสารผสมในชีวิตประจำวัน 

ตามข้ันตอน ดังนี้ 
– สำรวจสารผสมที่พบในชีวิตประจำวันว่ามีอะไรบ้าง พร้อมนับจำนวน บันทึกผล 
– จำแนกประเภทของสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ 
– วางแผนการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ จากนั้นนำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน  

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

– นักเรียนใช้ลักษณะใดสังเกตเพ่ือจำแนกสารผสมเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม (แนวคำตอบ 
ลักษณะของเนื้อสาร) 

– สารเนื้อเดียวที่พบมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ  กระจกสี น้ำเกลือ และน้ำอัดลม) 
– สารเนื้อผสมที่พบมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ แยมผลไม้ น้ำโคลน และพริกผสมเกลือ) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า สารใน
ชีวิตประจำวันมีสารผสมหลายชนิดที่มีลักษณะเนื้อสารแตกต่างกัน ซึ่งจำแนกได้เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อ
ผสม 

 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง สารละลาย ให้นักเรียนเข้าใจว่า ตัวละลายมีขนาดเล็กมากทำให้เมื่อตัวละลาย

ผสมกับในตัวทำละลายแล้ว เราจึงมองเห็นสารละลายเป็นเนื้อเดียว 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– สารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวจัดเป็นสารผสมหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ จัดเป็นสารผสม 
เพราะมีองค์ประกอบในสารมากกว่า 1 ชนิด) 

– การสังเกตด้วยตาสามารถจำแนกสารผสมเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมได้เพราะอะไร (แนว
คำตอบ เพราะหลักในการจำแนกสารผสม คือ  การสังเกตเนื้อสารว่ามีลักษณะใด จึงใช้การสังเกตด้วยตาก็
เพียงพอ) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกสาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรื อผังมโน
ทัศน์  

2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ การแยกสาร 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ จำแนกสารผสมในชีวิตประจำวัน 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
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11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการจำแนกสาร 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ...................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ............................................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ............................
...................................................................................................................................................    

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................ .........................................
.......................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การแยกของแข็งออกจากของแข็ง (1)   เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร (ว 2.1 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็งออกจากของแข็งแต่ละวิธีได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการแยกของแข็งออกจากของแข็งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 วิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที ่ผสมกัน สารผสมที่มี
องค์ประกอบเป็นของแข็งขนาดแตกต่างกันชัดเจนมาผสมกัน สามารถแยกสารได้ด้วยการหยิบออก การฝัด และ
การร่อน ซ่ึงแต่ละวธิมีีหลกัการแยกสารท่ีแตกต่างกัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การแยกสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
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2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการแยกของแข็งออกจากของแข็ง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเก่ียวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– ถ้าต้องแยกลูกปัดที่ผสมกันอยู่ 5 สีออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 1 สี นักเรียนจะทำอย่างไร (แนวคำตอบ 
ใช้มือหยิบออกและแยกทีละสี) 

– นักเรียนใช้วิธีนั้นเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะลูกปัดมีสีแตกต่างกันชัดเจนและเป็นวิธีที่ ง่าย
ที่สุด) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การแยกสาร 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสาร ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– การแยกสารคืออะไร (แนวคำตอบ การแยกองค์ประกอบของสารที่ผสมกันอยู่ในสารผสม) 
– การแยกของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันออกจากกันทำได้ด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ การหยิบออก 

การฝัด และการร่อน) 
– การแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวทำได้ด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ การ

ตกตะกอน การรินออก และการกรอง) 
 (3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การนำสารที่

เป็นองค์ประกอบในสารผสมมาใช้ประโยชน์ได้ต้องผ่านขั้นตอนการแยกสารก่อน โดยวิธีแยกสารที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่มาผสมกัน 
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2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการแยกของแข็งออกจากของแข็งจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครู

ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สารผสมที่มีองค์ประกอบเป็นของแข็งขนาดแตกต่างกันชัดเจนมาผสมกัน 
สามารถแยกสารได้ด้วยการหยิบออก การฝัด และการร่อน 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแยกของแข็งออกจากของแข็งตาม
ขั้นตอนดังนี้  

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น การหยิบออก การฝัด และการร่อน 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแยกของแข็งออกจากของแข็ง 

 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– การหยิบออกมีหลักการอย่างไร (แนวคำตอบ แยกของแข็งที่มีลักษณะภายนอกแตกต่างกัน เช่น 
สี ขนาด หรือรูปร่าง ออกจากกัน) 

– การฝัดมีหลักการอย่างไร (แนวคำตอบ แยกของแข็งออกจากกัน โดยอาศัยแรงลมช่วยพัด
ของแข็งที่เบาให้ปลิวออก ส่วนของแข็งที่หนักก็จะตกลงบนภาชนะ) 

– การร่อนมีหลักการอย่างไร (แนวคำตอบ แยกของแข็งขนาดแตกต่างกันชัดเจนออกจากกัน โดย
ของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่ารูของตะแกรงจะลอดผ่านรูไปได้ ส่วนของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูของตะแกรงจะคงอยู่
บนตะแกรง) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การแยก
ของแข็งออกจากของแข็งทำได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีมีหลักการที่แตกต่างกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการแยกของแข็งออกจากของแข็งจากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– การแยกของแข็งออกจากของแข็งวิธีใดไม่ต้องใช้อุปกรณ์ (แนวคำตอบ การหยิบออก) 
– ถ้าต้องการแยกกรวดออกจากทรายควรใช้วิธีใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ การร่อน เพราะกรวด

และทรายมีขนาดแตกต่างกันชัดเจน จึงใช้ตะแกรงร่อนให้ทรายที่มีขนาดเล็กกว่าผ่านรูของตะแกรงเพื่อแยกออก
จากกรวดได้) 

– สมบัติของของแข็งในสารผสมที่ควรใช้การฝัดคืออะไร (แนวคำตอบ มีของแข็งบางชนิดที่เบา
เพ่ือให้แรงลมช่วยพัดของแข็งที่เบาปลิวออกจากสารผสมได้) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแยกของแข็งออกจากของแข็ง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการแยก
ของแข็งออกจากของแข็ง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
....................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
.................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ..................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ............................
...................................................................................................................................................    

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ............................................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การแยกของแข็งออกจากของแข็ง (2)   เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร (ว 2.1 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แยกของแข็งออกจากของแข็งโดยใช้วิธีที่เหมาะสมได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการแยกของแข็งออกจากของแข็งไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การแยกสารผสมที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งสามารถทำได้ด้วยการหยิบออก การฝัด และการร่อน 
ซ่ึงแต่ละวธิเีหมาะกับการแยกของแข็งท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การแยกสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตการแยกสารผสมที่เป็นของแข็ง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

– การแยกของแข็งออกจากของแข็งมีวิธีใดบ้าง (แนวคำตอบ การหยิบออก การฝัด และการร่อน)  
– ถ้าเลือกแยกสารผสมชนิดหนึ่งด้วยการหยิบออก แสดงว่าสารที่ผสมกันอยู่มีลักษณะใด (แนว

คำตอบ มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากและไม่ปลิวไปด้วยแรงลม)  
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การแยกของแข็งออกจากของแข็ง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูข้าวเปลือกในถ้วย แล้วถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนจะทำวิธีใดเพ่ือให้เปลือกหลุดจากเมล็ดข้าว (แนวคำตอบ นำข้าวเปลือกไปตำในครก) 
– เราจะแยกเปลือกท่ีหลุดออกจากเมล็ดข้าวด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ การฝัด) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการแยกสารผสมที่เป็นของแข็ง ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

– เทข้าวเปลือกลงบนถาด แล้วสังเกตลักษณะของข้าวเปลือก บันทึกผล 
– เทข้าวเปลือกลงในครกหิน แล้วใช้สากหินบดข้าวเปลือกไปมาเพื่อให้เปลือกหลุดออกจากเมล็ด

ข้าว สังเกตลักษณะของสาร บันทึกผล  
– แยกข้าวสารออก โดยใช้วิธีที่แต่ละกลุ่มกำหนด บันทึกวิธีแยกสาร 
– แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีแยกสารหน้าห้องเรียน จากนั้นอภิปรายผลร่วมกัน     

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
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– หลังจากใช้สากหินบดข้าวเปลือก สารที่ได้จัดเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม สังเกตจากอะไร 
(แนวคำตอบ สารเนื้อผสม สังเกตจากสารที่ได้มีเนื้อสารไม่เป็นเนื้อเดียวกัน คือ มีทั้งเปลือก ข้าวเปลือก และ
ข้าวสารปนกันอยู่) 

– นักเรียนใช้วิธีใดแยกข้าวสาร และวิธีนั้นมีหลักการอย่างไร (แนวคำตอบ ใช้การร่อน มีหลักการ 
คือ ของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่ารูของตะแกรงจะลอดผ่านรูลงด้ านล่าง เหลือแต่ของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูของ
ตะแกรงคงอยู่บนตะแกรง 

 ใช้การฝัด มีหลักการ คือ เมื่อกระดกกระด้ง (หรือถาด) ของแข็งที่เบาจะปลิวออก เหลือแต่ของแข็ง
ที่หนักตกลงบนกระด้ง (หรือถาด) 

 ใช้การหยิบออก มีหลักการ คือ ใช้มือหยิบของแข็งที่ไม่ต้องการออกจากสารผสม) 
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การแยก

ของแข็งออกจากของแข็งต้องพิจารณาลักษณะของของแข็งท่ีเป็นส่วนผสม จากนั้นจึงเลือกวิธีแยกสารที่เหมาะสม
เพ่ือใช้แยกสารที่ต้องการ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูยกตัวอย่างการแยกของแข็งออกจากของแข็งในชีวิตประจำวัน แล้วอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ
ว่า การแยกสารบางครั้งอาจใช้วิธีการแยกสารมากกว่า 1 วิธีเพ่ือให้ได้สารที่ต้องการ เช่น การผลิตข้าวสาร เมื่อตำ
ข้าวเปลือกให้เปลือกหลุดออกจากเมล็ดข้าวแล้ว ผู้ผลิตจะทำการฝัดเพื่อให้เปลือกปลิวไปเหลือแต่ข้าวสาร 
จากนั้นจะนำข้าวสารมาร่อนเพื่อแยกข้าวสารที่เต็มเมล็ดออกจากข้าวสารที่หัก 
 

 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เราสามารถแยกเปลือกหุ้มเมล็ดออกจากถั่วลิสงคั่วด้วยการฝัดได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะ

เปลือกหุ้มเมล็ดเบา เมื่อใช้การฝัด เปลือกหุ้มเมล็ดจะถูกแรงลมพัดให้ปลิวไปได้) 
– การร่อนเหมาะกับสารผสมที่มีลักษณะใด (แนวคำตอบ สารผสมระหว่างของแข็งที่มีขนาด

แตกต่างกัน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแยกของแข็งออกจากของแข็ง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ข้าวเปลือกในถ้วย 
2. ใบกิจกรรม สังเกตการแยกสารผสมที่เป็นของแข็ง 
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3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการแยก
ของแข็งออกจากของแข็ง 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ...................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ............................................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ............................
...................................................................................................................................................    

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ............................................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................... ..................................................................................................  
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลว (1) 
          เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร (ว 2.1 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวแต่ละวิธีได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 สารผสมที่มีองค์ประกอบเป็นของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลวผสมกับของเหลว สามารถแยกสารด้วยการ
ตกตะกอน การรินออก และการกรอง ซ่ึงแต่ละวธิมีีหลกัการแยกสารท่ีแตกต่างกัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การแยกสาร 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลว 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเก่ียวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยคั้นน้ำส้มหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– ถ้านักเรียนต้องการเฉพาะน้ำส้มโดยไม่มีกากส้มเลย นักเรียนจะทำวิธีใด (แนวคำตอบ นำน้ำส้มที่

คั้นแล้วไปกรองด้วยกระชอน) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนรู้จักวิธีคั้นกะทิหรือไม่ (แนวคำตอบ รู้จัก) 
– ถ้าต้องการกะทิต้องทำวิธีใด (แนวคำตอบ นำมะพร้าวขูดมาขยำกับน้ำ จากนั้นจึงนำมากรองด้วย

ผ้าขาวบาง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวจากใบความรู้
หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สารผสมที่มีองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลายใน
ของเหลวผสมกับของเหลว สามารถแยกสารด้วยการตกตะกอน การรินออก และการกรอง  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว
ออกจากของเหลวตามข้ันตอนดังนี้  

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น การตกตะกอน การรินออก และการกรอง 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต  
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– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู ้ที ่ได้ทั ้งหมดเป็นผลงานของกลุ ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลว 

 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– การตกตะกอนมีหลักการอย่างไร (แนวคำตอบ แยกของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวออกจาก
ของเหลว โดยเมื่อตั้งสารผสมทิ้งไว้ของแข็งที่มีน้ำหนักจะตกตะกอน) 

– การรินออกมีหลักการอย่างไร (แนวคำตอบ แยกของเหลวออกจากของแข็งที่ตกตะกอนแล้วโดย
การเทของเหลวออกจากสารผสม) 

– การกรองมีหลักการอย่างไร (แนวคำตอบ แยกของแข็งออกจากของเหลวด้วยวัสดุกรอง โดย
ของเหลวจะไหลผ่านรูของวัสดุกรองไป ส่วนของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูของวัสดุกรองจะคงอยู่ด้านบน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า การแยก
ของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวทำได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีมีหลักการที่แตกต่างกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า องค์กรอนุรักษ์ท้อง

ทะเลได้ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลไว้ว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย เป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลเป็นอันดับต้นๆ ในการประชุม
ผู้นำอาเซียนจึงได้มีการรองรับเอกสาร “ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนและ
กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาปริมาณ
ขยะที่กำลังส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล 

สำหรับประเทศไทยได้นำนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตทุ่นกักขยะลอยน้ำ โดยเครื่องจะอาศัยแรงดันน้ำให้
ดันขยะเข้าสู่ตัวเครื่องและมีถุงตาข่ายรองด้านล่างเพื่อกรองขยะออกจากน้ำ และใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่ง
พลังงานให้เครื่องเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ  

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการแยกของแข็งที่ ไม่ละลายในของเหลวออกจาก
ของเหลวจากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำ
แปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยั งไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– การแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลววิธีใดต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแยก (แนว

คำตอบ การกรอง) 
– ขนาดของรูของวัสดุกรองมีผลต่อการแยกสารอย่างไร (แนวคำตอบ ถ้าขนาดของรูใหญ่ขึ้น 

ของแข็งที่มีขนาดเล็กจะมีโอกาสรอดผ่านรูของวัสดุกรองได้มากขึ้น) 
– การแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลววิธีใดมักใช้ร่วมกัน (แนวคำตอบ การ

ตกตะกอนและการรินออก) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวโดย
ร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการแยก
ของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว
ออกจากของเหลว 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ............................
...................................................................................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ......................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลว (2) 
          เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร (ว 2.1 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวโดยใช้วิธีที่เหมาะสมได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 การแยกสารผสมที ่เป็นของแข็งที ่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวสามารถทำได้ด้วยการ
ตกตะกอน การรินออก และการกรอง ซึ่งแต่ละวิธีเหมาะกับการแยกสารผสมที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การแยกสาร 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
สังเกตการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลว 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
– การแยกของแข็งที ่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวมีวิธีใดบ้าง (แนวคำตอบ การ

ตกตะกอน การรินออก และการกรอง)  
– ถ้าเลือกแยกสารผสมชนิดหนึ่งด้วยการตกตะกอนแสดงว่าสารที่ผสมกันอยู่มีลักษณะใด (แนว

คำตอบ เป็นของแข็งที่มีขนาดอนุภาคใหญ่แขวนลอยในของเหลว เมื่อวางสารผสมทิ้งไว้ ของแข็งจะตกตะกอน)  
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

ของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูกะทิที่คั้นใหม่ๆ ในถ้วยใสที่ยังไม่ผ่านการกรอง แล้วถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้น

ความสนใจ เช่น 
– กะทิที่สังเกตได้มีลักษณะใด (แนวคำตอบ สีขาวขุ่น มีผงสีน้ำตาลจำนวนมาก และมีเนื้อมะพร้าว

ขูด) 
– ถ้าต้องการกะทิ นักเรียนจะเลือกวัสดุใดเป็นวัสดุกรอง เพราะอะไร (แนวคำตอบ ผ้าขาวบาง 

เพราะมีรูของวัสดุกรองเล็ก สามารถกรองผงสีน้ำตาลที่มีขนาดเล็กได้) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลาย

ในของเหลวออกจากของเหลว ตามข้ันตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  

– เทข้าวสารลงในกะละมัง เติมน้ำให้ท่วมแล้วใช้มือคน ตั้งทิ้งไว้สักครู่ สังเกตและบันทึกผล 
– แยกข้าวสารออกจากน้ำซาวข้าว และบันทึกวิธีแยกสาร 
– สังเกตลักษณะของสารที่ได้หลังจากแยกสาร บันทึกผล 

ตอนที่ 2 
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– นำน้ำซาวข้าวที่ได้จากตอนที่ 1 มาเทใส่บีกเกอร์ แล้วตั้งทิ้งไว้  
– สังเกตน้ำซาวข้าวโดยบันทึกผลทุก ๆ  5 นาที จนครบ 15 นาท ี
– แยกสารผสมในขั้นตอนที่  2 และบันทึกวิธีแยกสาร 
– สังเกตลักษณะของสารที่ได้หลังจากแยกสาร บันทึกผล 
– ร่วมกันอภิปรายวิธีแยกสารในแต่ละตอน และระบุลักษณะและสมบัติของสารที่นำมาแยก 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนใช้วิธีแยกสารใดเพื่อแยกข้าวสารออกจากน้ำซาวข้าว เพราะอะไร (แนวคำตอบ ใช้การ
กรอง เพราะการกรองเหมาะสำหรับแยกสารผสมที่เป็นของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลวผสมกับของเหลว)  

– วิธีที่ใช้แยกข้าวสารออกจากน้ำซาวข้าวทำได้อย่างไร (แนวคำตอบ ทำได้โดยเทน้ำผสมข้าวสาร
ผ่านผ้าขาวบาง พบว่าของเหลวสีขาวขุ่นไหลผ่านรูของผ้าขาวบางลงไปในกะละมังที่รองรับ ส่วนข้าวสารติดอยู่บน
ผ้าขาวบาง) 

– การตั้งสารผสมทิ้งไว้ 15 นาที จัดเป็นการแยกสารหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนวคำตอบ จัดเป็น
การแยกสาร โดยสังเกตจากสารผสมที่เป็นของเหลวสีขาวขุ่น ค่อย ๆ ใสมากขึ้น และมีของแข็งสีขาวจมลงก้นบีก
เกอร์ แยกจากของเหลวใส) 

– การตั้งสารผสมทิ้งไว้ 15 นาที เป็นการแยกสารที่เรียกว่าอะไร และเหมาะสำหรับแยกสารผสม
ลักษณะใด (แนวคำตอบ เป็นการแยกสารที่เรียกว่า การตกตะกอน เหมาะสำหรับแยกสารที่เป็นของแข็งที่ไม่
ละลายในของเหลวผสมกับของเหลว)  

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การแยก
ของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวต้องพิจารณาลักษณะของส่วนผสม จากนั้นจึงเลือกวิธีแยกสาร
ที่เหมาะสมเพื่อแยกสารได้ตามต้องการ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูยกตัวอย่างการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวในชีวิตประจำวัน แล้ว
อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ในการแยกสารบางครั้งอาจใช้วิธีการแยกสารมากกว่า 1 วิธีเพื่อให้ได้ สารที่
ต้องการ เช่น การทำน้ำปูนใส เมื่อนำปูนใสไปผสมกับน้ำ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน  จากนั้นจึงรินน้ำปูนใสเพ่ือ
แยกน้ำปูนใสออกจากสารผสม  

(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง การบริจาคเลือด ให้นักเรียนเข้าใจว่า การบริจาคเลือดแต่ละครั้ง เลือด 1 
ถุงที่เราบริจาคสามารถแยกได้เป็น 3 ส่วน คือ เม็ดเลือดแดง น้ำเลือด และเกล็ดเลือด เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่มี
อาการแตกต่างกัน โดยการแยกส่วนของเลือดจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องปั่นเลือด เลือดที่ผ่านการปั่นแล้ว 
ส่วนของเลือดท่ีต้องการจะตกตะกอนที่ก้นหลอด 

(3) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ยังมีการแยกสารอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากสมบัติเฉพาะตัว
ของสารได้อีก นั่นคือ การระเหิด โดยใช้แยกสารผสมที่เป็นของแข็งผสมกับของแข็งที่ระเหิดได้ เช่น ลูกเหม็น 
การบูร และพิมเสน 
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5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การซาวข้าวใช้วิธีการแยกสารใดบ้าง (แนวคำตอบ การตกตะกอนและการรินออก) 
– ถ้าเราทำพิมเสนหกลงในน้ำตาล นักเรียนจะทำวิธีใดเพื่อให้นำน้ำตาลมาใช้ได้ เพราะอะไร (แนว

คำตอบ นำสารผสมไปตากแดด เพราะพิมเสนจะระเหิดไปหมดเมื่อได้รับความร้อน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลวโดย
ร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
10. สื่อการเรียนรู้ 

1. กะทิที่คั้นใหม่ ๆ ในถ้วยใสที่ยังไม่ผ่านการกรอง 
2. ใบกิจกรรม สังเกตการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวออกจากของเหลว 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการแยก
ของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว
ออกจากของเหลว 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
....................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ............................................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ............................
...................................................................................................................................................    

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................ .........................................
.......................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การแยกสารแม่เหล็กออกจากสารผสม   เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร (ว 2.1 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายและแยกสารแม่เหล็กออกจากสารผสมได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)   
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการแยกสารแม่เหล็กออกจากสารผสมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การแยกสารที่ใช้ประโยชน์จากสมบัติเฉพาะของสาร คือ การใช้แม่เหล็กดึงดูด โดยถ้ามีสารใดสารหนึ่ง
เป็นสารแม่เหล็กสามารถใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดเพ่ือแยกสารได้ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การแยกสาร 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สังเกตการแยกสารผสมที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปนี้ เช่น 

– แม่เหล็กมีสมบัติใด (แนวคำตอบ ดึงดูดสารแม่เหล็กได้) 
– วัสดุที่ถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กได้คืออะไร (แนวคำตอบ เหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การแยกสารแม่เหล็กออกจากสารผสม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูรูปสารผสมระหว่างเศษกระดาษกับลวดเย็บกระดาษ แล้วถามคำถามนักเรียนเพ่ือ

กระตุ้นความสนใจ เช่น  
– วิธีใดสามารถแยกสาร 2 ชนิดนี้ออกจากกันได้ (แนวคำตอบ ใช้แม่เหล็กดึงดูดลวดเย็บกระดาษ

ออกจากเศษกระดาษ) 
– นักเรียนใช้วิธีดังกล่าวเพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะลวดเย็บกระดาษทำจากเหล็กซึ่งเป็นสาร

แม่เหล็กจึงถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กได้) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องการแยกสารแม่เหล็กออกจากสารผสมจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สมบัติการเป็นสารแม่เหล็กนำมาใช้ประโยชน์ในการแยกสารผสมที่เป็น
ของแข็งผสมกับของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กได้  เรียกวิธีการนี้ว่า การใช้แม่เหล็กดึงดูด 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตการแยกสารผสมที่มีสารแม่เหล็กเป็น
องค์ประกอบ ตามข้ันตอน ดังนี้   

– สังเกตลักษณะของสารผสม บันทึกผล 
– แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าต้องการแยกผงเหล็กออกจากสารผสมควรทำวิธีใด  
– ออกแบบการแยกผงเหล็กออกจากสารผสม โดยใช้อุปกรณ์ท่ีกำหนดให้ บันทึกวิธีแยกสาร 
– ดำเนินการตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้ สังเกตลักษณะของสารหลังจากแยกสาร บันทึกผล  
– นำเสนอข้ันตอนการแยกผงเหล็กออกจากสารผสมของแต่ละกลุ่ม จากนั้นอภิปรายผลร่วมกัน  
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(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– องค์ประกอบของสารในสารผสมมีลักษณะและสมบัติอย่างไร (แนวคำตอบ สารชนิดหนึ่งมี
ลักษณะเป็นผงสีดำ ซึ่งแม่เหล็กดึงดูดได้ ส่วนสารอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นผงสีเทา ซึ่งแม่เหล็กไม่ดึงดูด) 

– นักเรียนแยกสารโดยใช้หลักการใด เพราะอะไร (แนวคำตอบ ใช้หลักการ คือ สารแม่เหล็กถูก
แม่เหล็กดึงดูดได้ เพราะในสารผสมมีผงเหล็กท่ีเป็นสารแม่เหล็กผสมอยู่กับสารที่ไม่ใช่สารแม่เหล็ก) 

– วิธีแยกสารที่ใช้ในกิจกรรมเรียกว่าอะไร และเหมาะสำหรับแยกสารผสมลักษณะใด(แนวคำตอบ 
วิธีแยกสารที่ใช้ในกิจกรรม เรียกว่า การใช้แม่เหล็กดึงดูด เหมาะสำหรับแยกสารผสมที่ มีสารแม่เหล็กปนอยู่กับ
สารอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สารแม่เหล็ก) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถใช้
แม่เหล็กดึงดูดของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กออกจากสารอื่นๆ ในสารผสม เรียกวิธีการนี้ว่า การใช้แม่เหล็กดึงดูด 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6  คน เล่นเกมเกี่ยวกับการแยกสารแม่เหล็ก โดยครูเตรียมขวดแก้วปาก
แคบที่ใส่น้ำจนเต็ม จากนั้นใส่ตะปูยาว 2 นิ้ว จำนวน 5 ตัว ลงในขวดแก้ว แล้วให้นักเรียนหาวิธีนำตะปูออกจาก
ขวดแก้วโดยไม่ทำให้น้ำออกจากขวดแก้วเลย กลุ่มใดแยกตะปูออกจากขวดแก้วได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
 (2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการแยกสารแม่เหล็กออกจากสารผสมจากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– เราใช้แม่เหล็กแยกเฉพาะสารแม่เหล็กออกจากสารผสมได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะ
แม่เหล็กดึงดูดเฉพาะสารแม่เหล็กเท่านั้น) 

– ถ้าทำผงตะไบเหล็กหกลงพ้ืนทราย วิธีใดที่สามารถเก็บผงตะไบเหล็กได้ดีที่สุด  (แนวคำตอบ การ
ใช้แม่เหล็กดึงดูด) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแยกสารแม่เหล็กออกจากสารผสม โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
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10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปสารผสมระหว่างเศษกระดาษกับลวดเย็บกระดาษ 
2. ใบกิจกรรม สังเกตการแยกสารผสมที่มีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบ 
3. ขวดแก้วปากแคบที่มีน้ำอยู่ครึ่งขวด 
4. ตะปูยาว 2 นิ้ว 
5. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

 

 
 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการแยกสาร
แม่เหล็กออกจากสารผสม 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................
.................................................................................. ................................................................. 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................... .................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ............................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ............................
..................................................................................................................................... .............. 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 



แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6       
 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24  
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การแยกสารในชีวิตประจำวัน    เวลา  1  ชัว่โมง 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.......................ครูผู้สอน......................... ................................... 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

2. ตัวช้ีวัดชั้นปี 
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร (ว 2.1 ป. 6/1) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สำรวจการแยกสารในชีวิตประจำวันได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)   
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการแยกสารในชีวิตประจำวันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
การแยกสารวิธีต่างๆ ต้องสังเกตลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน

การเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใช้แยกสาร ซึ่งการแยกสารบางชนิดในชีวิตประจำวันอาจต้องใช้วิธี
แยกสารมากกว่า 1 วิธี เพ่ือให้ได้สารที่ต้องการ 
 

5. สาระการเรียนรู้ 
 การแยกสาร 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. มีวินัย 

     2. มุ่งมั่นในการทำงาน         

      3. ใฝ่เรียนรู้  
           4. กล้าแสดงออก 
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
สำรวจการแยกสารในชีวิตประจำวัน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามเก่ียวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 
– ถ้าต้องการแยกเศษผงออกจากน้ำควรใช้วิธีใด (แนวคำตอบ การกรอง) 
– ถ้าต้องการแยกกรวดออกจากข้าวสารควรใช้วิธีใด (แนวคำตอบ การร่อน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
การแยกสารในชีวิตประจำวัน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น  

– การกรองและการร่อนมีลักษณะใดเหมือนกัน (แนวคำตอบ การกรองและการร่อนต้องใช้อุปกรณ์
ที่มีรูพรุนเพื่อแยกของผสมออกจากกันเหมือนกัน) 

– การกรองและการร่อนมีลักษณะใดแตกต่างกัน (แนวคำตอบ การกรองใช้แยกของแข็งที่ไม่ละลาย
ในของเหลวออกจากของเหลว ส่วนการร่อนใช้แยกของแข็งออกจากของแข็ง) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนสำรวจการแยกสารบริเวณโรงเรียนหรือชุมชน พร้อมกับระบุวิธีแยกสารที่ใช้ แล้ว
นำเสนอหน้าห้องเรียน 

 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูบริเวณที่นักเรียนสำรวจและเปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ยกตัวอย่างการแยกสารที่สำรวจได้มา 2 ตัวอย่าง (แนวคำตอบ การแยกเศษขยะจากน้ำที่ไหลลง
ท่อระบายน้ำด้วยการกรอง และการแยกกรวดและหินออกจากทรายที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยการร่อน)   

– วิธีแยกสารที่พบมากที่สุดคือวิธีใด (แนวคำตอบ การกรอง)  
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– การแยกสารผสมใดที่ต้องใช้วิธีการแยกสารมากกว่า 1 วิธี และใช้วิธีการแยกสารใดบ้าง (แนว
คำตอบ การทำน้ำหมักชีวภาพใช้การตกตะกอนเพื่อตกตะกอนชิ้นผลไม้ที่นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ ใช้การรินออก
เพื่อรินเฉพาะของเหลวออกจากสารผสม และใช้การกรองเพื่อให้ได้เฉพาะของเหลวที่ไม่มีเศษผลไม้ขนาดเล็กปน
อยู่)   

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อพิจารณา
ลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันได้ เราก็สามารถใช้วิธีการแยกสารที่เหมาะสมเพื่อแยกสารที่ต้องการได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง เครื่องกรองน้ำ ให้นักเรียนเข้าใจว่า เครื่องกรองน้ำทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้
ด้วยการกรอง แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เครื่องกรองน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การผลิตไส้กรองที่กรอง
อนุภาคได้เล็กถึง 0.5 ไมครอน และการเพิ่มหลอดยูวีเพ่ือกำจัดเชื้อโรค 

(2) ครูให้นักเรียนเล่นเกม ค้นหาคำศัพท์ จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ ตามท่ีกำหนด 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ถ้าต้องการแยกใบชาออกจากน้ำชา วัสดุกรองต้องมีลักษณะสำคัญใด (แนวคำตอบ รู ของวัสดุ
กรองต้องมีขนาดเล็กกว่าขนาดของใบชา) 

– การรินออกใช้แยกน้ำปูนใสออกจากสารผสมได้หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ได้ เพราะปูน
แดงมีขนาดใหญ่จึงตกตะกอนเมื่อตั้งทิ้งไว้ การรินน้ำปูนใสที่อยู่ส่วนบนออกจะสามารถแยกน้ำปูนใสออกจากสาร
ผสมได้) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี ่ยวกับการแยกสารในชีวิตประจำวัน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน์    

2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ของนักเรียน 

3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนชั่วโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– ถ้าเราไม่มีแม่เหล็ก เรามีวิธีใดที่จะแยกเศษกระดาษออกจากลวดเย็บกระดาษได้ (แนวคำตอบ ทำ
ให้เกิดแรงไฟฟ้าที่ปลายไม้บรรทัดพลาสติกเพ่ือดึงดูดเศษกระดาษให้แยกออกมา) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อแรงไฟฟ้า 
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5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบหลังเรียน 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

 
 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องการแยกสารใน
ชีวิตประจำวัน 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกตและ
ใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
....................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................... ............................................................................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ......................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 

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

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

 
 
 

 


