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แผนการจัดการเรียนรู้ 
การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

รอบที่ 1 ก่อนการปรับแกไ้ข 
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โครงสร้างบทเรียน 
โครงสร้างแผนการจัดกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

Lower Secondary – Science – Lesson Plan Template 
 

Lesson Date: วันที่สอนบทเรียน: ……….. Lesson Title ชื่อบทเรียน: …บทที่ 17 การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี Grade/Team ระดับชั้น……ม. 2………… 
1. Unit Title ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : ของผสมและสารละลาย 
2. Lessons within unit บทเรียนในหน่วยการเรียนรู้:   (Unit Plan) (แผน) มาตรฐานที่: ว 3.1 ม.2/3  (หลักสูตรใหม่ สาระที่ 2 ว2.1 ม.2/1-2) 
       บทที่ 17  การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี กิจกรรมที่ 17.1  การวิเคราะห์หมึก (ตัวละลาย) 
        กิจกรรมที่ 17.2  การเปรียบเทียบหมึก 
3. Goal(s) of the lesson (Science Concepts and Practices – Refer to Standards where appropriate): 
 วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ของบทเรียน (แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวปฏิบัติ – อ้างถึงมาตรฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม) 
1.  เพ่ือศึกษาการแยกตัวละลาย ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี  
2.  เพ่ือประยุกตใ์ช้เทคนิคโครมาโทกราฟีในการแยกตัวละลาย  

 

4. Key questions to be used to check for understanding (long-term, big idea questions, or “see below”): 
ค าถามหลักส าหรับการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน (ค าถามเพื่อถามความเข้าใจในระยะยาว ค าถามเพื่อถามแนวคิดใหญ่ หรือ ค าถามอ่ืนๆ ท่ีระบุในตาราง) 
 เทคนิคโครมาโทกราฟีมีหลักการอย่างไร          
 

5. Nature of the student work (Identify level of cognitive demand); how are students doing the “intellectual work”? (Or, specific reference to plan 
below.): ลักษณะของงานที่มอบหมายให้นักเรียน (ระบุระดับของการรู้คิด); นักเรียนท างานที่ท้าทายความคิดอย่างไร (หรืออ้างถึงไว้ในตาราง) 
นักเรียนท ากิจกรรมการทดลองที่ 17.1  การวิเคราะห์หมึก (ตัวละลาย)  
นักเรียนท ากิจกรรมการทดลองที่ 17.2  การเปรียบเทียบหมึก  

Name : ………………………………………………... 

Nick Name : 

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

.......... 
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6. Materials needed (beyond those indicated in Teacher's Guide): สื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็น (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือครู) 
   1.  ภาพการ์ตูนเกี่ยวกับสารละลาย  2. คลิปเกี่ยวกับแม่สี 3. คลิปละครสืบสวนที่ประยุกต์โครมาโทกราฟีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (CSI : LAS VEGAS SEASON 6 - EP. 11 : 
WEREWOLVES)  
7. General structure of the lesson: โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป 

 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

1. Warm Up (Engage; 
Check Prior 
Knowledge) (10 min.) 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม 
(สร้างการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และตรวจสอบความรู้
เดิม (10 นาที) 
 

1. ครูแจ้งข้อตกลงของห้องเรียนให้นักเรียน  
    ทราบ 
2. ครูแจ้งบทบาทหน้าที่ในแต่ละกลุ่มให้
นักเรียนทราบ 
3. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับค าว่า 
“สารละลาย” โดยครูสาธิตหน้าชั้นเรียนเรื่อง
การละลายน้ ากับคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตให้
นักเรียนสังเกตเพ่ิม  แล้วถามนักเรียนว่า  
Q1. “นักเรียนคิดว่าของผสมที่ได้จากกิจกรรม
ที่ครูสาธิต เรียกว่าอะไร เพราะเหตุใด”  
โดยครูให้นักเรียนเขียนลงสมุดอย่างรวดเร็ว 
สุ่มถามนักเรียน 2-3 คน 
 
4.ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเรื่อง
สารละลาย  
ตัวละลาย+ตัวท าละลาย = สารละลาย 
 
 

 
 
-นักเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
-นักเรียนคิดและตอบค าถาม  
A1. √  นักเรียนอาจตอบว่า สารละลาย
เพราะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน 
*ของเหลวสีฟ้า 
-กลวิธี Think-Pair-Share 
 

 
 
 
 
ค าถามย่อยก่อนจะถึง Q1. 

1. สารในบีกเกอร์มีสถานะอะไร 
2. สารในซองซิปมีสถานะอะไร สีอะไร 
3. เมื่อน าสารในซองซิปเทในบีกเกอร์จะ

เกิดอะไรขึ้น 
หลังจากครูสาธิตครูถามค าถาม Q1. 
* ครูย้ า จากการสาธิต น้ า(ของเหลวสีใส)ท า
หน้าที่เป็น ตัวท าละลาย 
* ของแข็งสีฟ้า เป็น ตัวละลาย เมื่อเทสารเข้า
ด้วยกันเกิดเป็นของผสมที่เรียนกว่า 
สารละลาย 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

2. Introduction of the 
main topic (Explore) (5 – 
15 min) 
2. ขั้นแนะน าหัวข้อหลักใน 
บทเรียน (  ส ารวจ )  
(15 นาที) 

5. ครูน าเข้าสู่บทเรียนให้คุณอ านวยรับอุปกรณ์ 
(บีกเกอร์บรรจุน้ า และปากกาสีเขียว) 
6. ให้นักเรียนจุ่มปลายปากกาสีเขียวลงในน้ า
อย่างรวดเร็ว (1-2 วินาที) ให้นักเรียนสังเกต 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 

Q2. นักเรียนคิดว่า เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรเมื่อจุ่มปลายปากกาสีเขียวลงในน้ า 
 

A2.  นักเรียนอาจตอบว่า  
√ สีจางออกไปเรื่อยๆ เกิดการแพร่ จาง
หายไป เป็นเนื้อเดียวกัน 
(โดยครูไม่ต้องค านึงถึงการถูกผิดของ
ค าตอบ) 
 - ใช้กลวิธี Brainstorm 

 

Q3. นักเรียนคิดว่า ของผสมที่ได้จากกิจกรรม
เรียกว่าอะไร 

A3. √ สารละลาย   
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

Q4. สารใดเป็นตัวท าละลาย และสารใดเป็น
ตัวละลาย 

A4.  √ น้ าเป็นตัวท าละลาย หมึกสีเขียว
เป็นตัวละลาย 
 
 
 

 

Q5. นักเรียนคิดว่าหมึกสีเขียวมีตัวละลายเพียง 
ชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกันอยู่ 
 

A5.  นักเรียนอาจตอบว่า หนึ่งชนิด หรือ 
หลายชนิด ก็ได้ (ให้นักเรียนคาดคะเน
ค าตอบไว้ล่วงหน้า) นักเรียนเขียนค าตอบ
ลงในสมุด 

- นักเรียนจะหาค าตอบได้จากการทดลอง 

Q6.นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไร 
 

A6. นักเรียนอาจตอบว่าใช้วิธีการแยกสาร
เช่น กรอง กลั่น ระเหยแห้ง ถูกหรือผิดก็
ได้ 

- นักเรียนจะหาค าตอบได้จากการทดลอง 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 

5. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน 
   1.เพ่ือศึกษาการแยกตัวละลาย ด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟี 
   2.เพ่ือประยุกต์ความรู้เทคนิคโครมาโทกราฟี
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

3. Problem Solving, 
Collecting Evidence, 
Planning-Conducting-
Interpreting Activities 
(Explain) (70 min) 
3. การแก้ไขปัญหา การ
รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ 
กิจกรรมการวางแผน การลง
มือปฏิบัติ และการแปลความ
(อธิบาย) (70 นาที) 
 

6.  ครูกระตุ้นความอยากรู้ของนักเรียนโดยให้
นักเรียนศึกษากิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 การ
วิเคราะห์หมึก ในคู่มือนักเรียน หน้าที่ 24  
7. ครูแนะน าอุปกรณ์การทดลอง แล้วให้
นักเรียนวาดภาพแสดงขั้นตอนการทดลองลง
ในกระดาษบรู๊ฟของกลุ่ม (5 นาที) 
8. ครูเลือกผลงานกลุ่ม เพื่อน าเสนอภาพแสดง
ขั้นตอนการทดลองของกลุ่มตนเอง 
9.ครูเน้นย้ าวิธีการทดลองให้นักเรียนทั้งห้อง
เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 
10. ครูถามนักเรียนว่า   
Q7. นักเรียนคิดว่าจากกิจกรรมการทดลอง 
นักเรียนต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อะไรบ้าง 
12. ครูย้ านักเรียนว่า น้ าเป็นตัวท าลายละลาย 
หมึกสีเขียวเป็นตัวละลาย   
 

 
 
 
-นักเรียนร่วมกันออกแบบการทดลองลง
ในกระดาษบรู๊ฟของกลุ่ม 
 
-นักเรียนน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 
 
 
 
A7. √สังเกตการเคลื่อนที่ของน้ าและหมึกสี
เขียว สังเกตการเปลี่ยนแปลของหมึกสี
เขียว 
 
 
 
 

-นักเรียนตัดกระดาษกรองตามแบบที่
ก าหนดให้ดังนี้ 

- 

ครูเน้นย้ าให้นักเรียนเข้าใจว่า เทคนิคโคร
มาโทกราฟี ไม่ได้ใช้แยกสี แต่ใช้แยกตัวละลาย 
*ครูย้ าและทบทวนข้อควรระวัง 
  1. ควรจุดสีให้มีขนาดเท่ากัน 
  2. กระดาษกรองที่จุ่มจะต้องอยู่ใน 
     แนวตั้งฉาก 
  3. ระยะระหว่างจุดสีกับตัวท าละลาย 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

 13. คุณอ านวยรับอุปกรณ์และด าเนินกิจกรรม
การสืบเสาะที่ 17.1 การวิเคราะห์หมึก 
ในระหว่างท าการทดลองให้นักเรียนสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และอย่าลืมบันทึกผล
การทดลอง 

-กลวิธี Group of 4  

 14. นักเรียนวาดภาพผลการทดลองท่ีได้ 
ลงในกระดาษบรู๊ฟ พร้อมบรรยายสิ่งที่ได้จาก
การสังเกต (5 นาที) 

  

 15.  ครูคัดเลือกผลงาน ให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายในชั้นเรียน โดยครูใช้ค าถามว่า 

 - ในกรณีที่สีเดียวกันต าแหน่งของสีเดียวกันไม่
เหมือนกัน อาจเกิดจากปัจจัยใดบ้าง 

 Q8. หมึกสีเขียวในปากกามีสารอื่นผสมด้วย
หรือไม่ อย่างไร 

A8. √ สีฟ้า กับสีเหลือง 
 

 

 Q9. จากผลการทดลอง ระหว่างสารสีเหลือง 
กับสารสีฟ้า สารใดเคลื่อนที่ได้ไกลกว่ากัน 

A9. √ สารสีฟ้า 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

 Q10. นักเรียนคิดว่าระหว่างสารสีฟ้ากับสารสี
เหลือง สารใดละลายในน้ าได้ดีกว่ากัน เพราะ
เหตุใด 
 

A10. √ สารสีฟ้า เพราะสารสีฟ้าเคลื่อนที่
ได้ไกลกว่าสารสีเหลือง 
 

 

 Q11. การแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีมี
หลักการอย่างไร 

A11. √ การแยกตัวละลายออกจากกันโดย
อาศัยความสามารถในการละลายที่
แตกต่างกัน 
-นักเรียนช่วยกันตอบค าถามทั้งห้อง 

 

 Q12. นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการ
ตรวจสอบว่าส่วนประกอบของหมึกในปากกาสี
เขียว แดง  น้ าตาล และด า  มีองค์ประกอบ
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

A12. √  ใช้วิธีโครมาโทกราฟี ท าเหมือน 
17.1 แต่เพ่ิมหมึกสี 
- ใช้กลวิธี Brainstorm กลุ่มและชั้น 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

 16. คุณอ านวยรับอุปกรณ์และด าเนินกิจกรรม
การสืบเสาะที่ 17.2 การเปรียบเทียบหมึก 
ในระหว่างท าการทดลองให้นักเรียนสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และอย่าลืมบันทึกผล
การทดลอง 

-กลวิธี Group of 4 
 

 

 17. นักเรียนวาดภาพผลการทดลองท่ีได้ 
ลงในกระดาษบรู๊ฟ พร้อมบรรยายสิ่งที่ได้จาก
การสังเกต (15 นาที) 

  

 18.  ครูคัดเลือกผลงาน ให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายในชั้นเรียน  โดยครูใช้ค าถามว่า 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

 Q13. ในหมึกปากกาแต่ละสีมีองค์ประกอบ
(สาร)ใดบ้าง อย่างไร 

A13. 
 
 
 

 
 

 

 Q14. นักเรียนคิดว่าสาร (ตัวละลาย) ที่
เคลื่อนที่ได้ระยะทางใกล้เคียงกันเป็นสารชนิด
เดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

A14.  √ เป็นสารสีชนิดเดียวกนั เพราะ มี
ต าแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ได้ใกล้เคียง
กันแสดงว่าละลายในตัวท าละลายได้
เท่ากัน 

 

 Q15. นักเรียนคิดว่าสาร (ตัวละลาย) ที่
เคลื่อนที่ได้ต าแหน่งต่างกัน เป็นสารชนิด
เดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

A15. √ เป็นสารสีต่างชนิดกัน เพราะ มี
ต าแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ได้ต่างกัน
แสดงว่าละลายในตัวท าละลายได้ไม่เท่ากัน 
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 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

 19. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า 
    *  เคลื่อนที่ได้ระยะทาง (ต าแหน่ง) 
ใกล้เคียงกันเป็นตัวละลาย (สาร) ชนิดเดียวกัน 
    * เคลื่อนที่ได้ระยะทาง (ต าแหน่ง) แตกต่าง
กันเป็นตัวละลาย (สาร) ต่างชนิดกัน 

  

4. Application, 
Homework Assignment, 
Interdisciplinary Linkages 
(Elaboration) (5 min) 
การน าไปใช้จริง การบ้าน และ
การเชื่อมโยงกับสาระวิชาอื่น  
(5 นาที) 

20. ครูให้นักเรียนกลับไปอ่านเรื่องคดีของหมึก
ที่แยกแยะไม่ออก และ เขียนFlow chart 
ออกแบบวิธีการตรวจสอบหมึกในลายเซ็นต์
เพ่ือทดลองในคาบต่อไป 
 

-นักเรียนอ่านเรื่องคดีของหมึกท่ีแยกแยะ
ไม่ออก และ เขียนFlow chart ออกแบบ
วิธีการตรวจสอบหมึกในลายเซ็น 

-  นักเรยีน อ่านเรื่อง “วิทยาศาสตร์การแยก 
    สาร ที่เอฟบีไอ” ในคู่มือนักเรียนสมบัติ 
    ของสาร 2  หน้าที่ 27-30 
 



14 
 

 Teacher’s Planned Action; Key 
Questions; Plan to Support Discourse 
(pairs, groups, whole group?) 
แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน
ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็น
คู่ กลุ่ม หรือทั้งช้ัน) 

Anticipated Student Response(s); 
Possible Misunderstandings; 
Possible Lesson Adjustments 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่
อาจจะเกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียน
จะเข้าใจผิด; ความเป็นไปได้ในการปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 
Students (Alternative explanations; 
Sources of additional information) 
สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน
เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

5. Summarizing & Closing 
(Evaluation, Reflecting, 
Sense making) (5min) 
5. ขั้นสรุป (ประเมินผลการ
เรียนรู้ สะท้อนผลการเรียนรู้ 
และ  การสะท้อนถึงความ
สมเหตุสมผล (5 นาที) 
 
 
 
 

21.พิจารณาภาพโครมาโทแกรมต่อไปนี้ แล้ว
ระบุว่าปากกาสี F มีสีใดผสมอยู่บ้าง  

 

 

-นักเรียนคิดและเขียนค าตอบ 
-กลวิธี Exit Ticket 
 
 
 

  
 

 
8. Teacher Reflection: How do you know if the lesson went well? (Cite evidence):  
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครู: ทราบได้อย่างไรว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ส าเร็จผลด้วยดี (ระบุหลักฐาน)  
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1.  นักเรียนแยกตัวละลายชนิดต่างๆจากสารละลายที่ประกอบด้วยสารผสมของตัวละลายได้  (การบันทึกผลการทดลองและการสรุปผลการทดลอง)  
2.  นักเรียนประยุกต์โครมาโทกราฟีส าหรับท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของสารผสมได้  (การออกแบบและการทดลองเพ่ือแก้ปัญหา)  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

รอบที่ 2 ปรับปรุงหลงัจากการสะท้อนผลการสอน 
วันที่ 9 เมษายน 2561 
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โครงสร้างบทเรียน 
โครงสร้างแผนการจัดกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

Lower Secondary – Science – Lesson Plan Template 
 

Lesson Date: วันที่สอนบทเรียน: ……….. Lesson Title ชื่อบทเรียน: …บทที่ 17 การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี Grade/Team ระดับชั้น……ม. 2………… 
1. Unit Title ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : ของผสมและสารละลาย 
2. Lessons within unit บทเรียนในหน่วยการเรียนรู้:   (Unit Plan) (แผน) มาตรฐานที่: ว 3.1 ม.2/3  (หลักสูตรใหม่ สาระที่ 2 ว2.1 ม.2/1-2) 
       บทที่ 17  การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี กิจกรรมที่ 17.1  การวิเคราะห์หมึก (ตัวละลาย) 
        กิจกรรมที่ 17.2  การเปรียบเทียบหมึก 
3. Goal(s) of the lesson (Science Concepts and Practices – Refer to Standards where appropriate): 
 วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ของบทเรียน (แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวปฏิบัติ – อ้างถึงมาตรฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสม) 
1.  เพ่ือศึกษาการแยกตัวละลาย ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี  
2.  เพ่ือประยุกตใ์ช้เทคนิคโครมาโทกราฟีในการแยกตัวละลาย  

 

4. Key questions to be used to check for understanding (long-term, big idea questions, or “see below”): 
ค าถามหลักส าหรับการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน (ค าถามเพื่อถามความเข้าใจในระยะยาว ค าถามเพื่อถามแนวคิดใหญ่ หรือ ค าถามอ่ืนๆ ท่ีระบุในตาราง) 
 เทคนิคโครมาโทกราฟีมีหลักการอย่างไร          
 

5. Nature of the student work (Identify level of cognitive demand); how are students doing the “intellectual work”? (Or, specific reference to plan 
below.): ลักษณะของงานที่มอบหมายให้นักเรียน (ระบุระดับของการรู้คิด); นักเรียนท างานที่ท้าทายความคิดอย่างไร (หรืออ้างถึงไว้ในตาราง) 
นักเรียนท ากิจกรรมการทดลองที่ 17.1  การวิเคราะห์หมึก (ตัวละลาย)  
นักเรียนท ากิจกรรมการทดลองที่ 17.2  การเปรียบเทียบหมึก  

Name : ………………………………………………... 

Nick Name : 

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

.......... 



19 
 

6. Materials needed (beyond those indicated in Teacher's Guide): สื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็น (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือครู) 
   1.  รูปสรุปทบทวนความรู้เดิมเรื่องสารละลาย  
 
7. General structure of the lesson: โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป 

 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

2. Warm Up (Engage; 
Check Prior 
Knowledge) (10 
min.) 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม 

(สร้างการมสี่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และตรวจสอบ

ความรู้เดิม (10 นาที) 

 

1. ครูแจ้งข้อตกลงของห้องเรียนให้นักเรียน  
    ทราบ 
2. ครูแจ้งบทบาทหน้าที่ในแต่ละกลุ่มให้นักเรียน
ทราบแล้วนักเรียนหยิบกระดาษเลขตามหน้าที่ 
3. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับค าว่า “สารละลาย” 
โดยครูสาธิตหน้าชั้นเรียนเรื่องการละลายน้ ากับ
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟตแล้วให้นักเรียนปฏิบัติใน
กลุ่มไปพร้อมครู  แล้วถามนักเรียนว่า  
Q1. “นักเรียนคิดว่าของผสมที่ได้จากกิจกรรมที่
ครูสาธิต เรียกว่าอะไร เพราะเหตุใด”  
โดยครูให้นักเรียนเขียนลงสมุดอย่างรวดเร็ว สุ่ม
ถามนักเรียน 2-3 คน รอคอยให้นักเรียนเขียนสัก 
1 นาที 
4.ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเรื่อง
สารละลาย  
ตัวละลาย+ตัวท าละลาย = สารละลาย 

 
 
-นักเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
-นักเรียนคิดและตอบค าถาม  
A1. √  นักเรียนอาจตอบว่า สารละลายเพราะ
มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน 
*ของเหลวสีฟ้า  สารผสม    
-กลวิธี Think-Pair-Share 
 

 

 

 
 
 
ค าถามย่อยก่อนจะถึง Q1. 

1. สารในบีกเกอร์มีสถานะอะไร 
2. สารในซองซิปมีสถานะอะไร สีอะไร 
3. เมื่อน าสารในซองซิปเทในบีกเกอร์

จะเกิดอะไรขึ้น 
หลังจากครูสาธิตครูถามค าถาม Q1. 
* ครูย้ า จากการสาธิต น้ า(ของเหลวสีใส)ท า
หน้าที่เป็น ตัวท าละลาย 
* ของแข็งสีฟ้า เป็น ตัวละลาย เมื่อเทสาร
เข้าด้วยกันเกิดเป็นของผสมที่เรียนกว่า 
สารละลาย 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

2. Introduction of 

the main topic 

(Explore) (5 – 15 

min) 

2. ขั้นแนะน าหัวข้อหลัก

ใน บทเรียน (  ส ารวจ )  

(15 นาที) 

 

 

 

5. ครูน าเข้าสู่บทเรียนให้คุณอ านวยรับอุปกรณ์ 
(บีกเกอร์บรรจุน้ า และปากกาสีเขียว) 
6. ให้นักเรียนจุ่มปลายปากกาสีเขียวลงในน้ า
อย่างรวดเร็ว (1-2 วินาที) ให้นักเรียนสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหมึกสีเขียวในน้ า
ประมาณ 1นาท ี 

 
 
-นักเรียนสังเกตและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่
สังเกตเห็น 

*ครูเน้นย้ าให้นักเรียนตรวจเช็คอุปกรณ์การ 

ทดลองในตะกร้า 

*ครูเน้นย้ านักเรียนเรื่องการจุ่มหมึกสีเขียว

โดยสาธิตให้นักเรียนดู ว่าจุ่มแล้วยกปากกา

หมึกเขียวขึ้นทันที 

*ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันโดย

ครูให้สัญญาณเริ่มจุ่มปลายปากกาและ

สิ้นสุดการจุ่มปลายปากกาเพ่ือป้องกันไม่ให้

นักเรียนจุ่มปลายปากกานานเกินไป 

Q2. นักเรียนคิดว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เมื่อจุ่มปลายปากกาสีเขียวลงในน้ า 

A2.  นักเรียนอาจตอบว่า  
√ สีจางออกไปเรื่อยๆ เกิดการแพร่ จางหายไป เป็น
เนื้อเดียวกัน มันละลาย มันลอยน้ า(โดยครูไม่ต้อง
ค านึงถึงการถูกผิดของค าตอบ) 
 - ใช้กลวิธี Brainstorm 

Q3. นักเรียนคิดว่า ของผสมที่ได้จากกิจกรรม
เรียกว่าอะไร 

A3. √ สารละลาย  
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

 

 

 

2. Introduction of 

the main topic 

(Explore) (5 – 15 

min) 

2. ขั้นแนะน าหัวข้อหลัก

ใน บทเรียน (  ส ารวจ )  

(15 นาที) 

Q4. สารใดเป็นตัวท าละลาย และสารใดเป็นตัว

ละลาย 

 

A4.  √ น้ าเป็นตัวท าละลาย หมึกสีเขียวเป็นตัว

ละลาย 

Q5. นักเรียนคิดว่าหมึกสีเขียวมีตัวละลายเพียง 
ชนิดเดียวหรือหลายชนิดผสมกันอยู่ 
 
 
Q6.นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไร 

 

5. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน 

A5.  นักเรียนอาจตอบว่า หนึ่งชนิด หรือ หลาย

ชนิด ก็ได้ (ให้นักเรียนคาดคะเนค าตอบไว้ล่วงหน้า) 

นักเรียนเขียนค าตอบลงในสมุด 

- นักเรียนจะหาค าตอบได้จากการทดลอง 

 

- นักเรียนจะหาค าตอบได้จากการทดลอง A6. นักเรยีนอาจตอบว่าใช้วิธีการแยกสารเช่น 

กรอง กลั่น ระเหยแห้ง ถูกหรือผิดก็ได้ 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

    1.เพ่ือศึกษาการแยกตัวละลาย ด้วยเทคนิคโคร

มาโทกราฟี 

   2.เพ่ือประยุกต์ความรู้เทคนิคโครมาโทกราฟีไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

3. Problem Solving, 
Collecting Evidence, 
Planning-
Conducting-
Interpreting Activities 
(Explain) (70 min) 
3. การแก้ไขปัญหา การ
รวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ กิจกรรมการ
วางแผน การลงมือปฏิบัติ 
และการแปลความ
(อธิบาย) (70 นาที) 
 

6.  ครูกระตุ้นความอยากรู้ของนักเรียนโดยให้
นักเรียนศึกษากิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 การ
วิเคราะห์หมึก ในคู่มือนักเรียน หน้าที่ 24  
7. ครูแนะน าอุปกรณ์การทดลอง แล้วให้นักเรียน
วาดภาพแสดงขั้นตอนการทดลองลงใน
กระดาษบรู๊ฟของกลุ่ม (5 นาที) 
8. ครูเลือกผลงานกลุ่ม เพื่อน าเสนอภาพแสดง
ขั้นตอนการทดลองของกลุ่มตนเอง 
9.ครูเน้นย้ าวิธีการทดลองให้นักเรียนทั้งห้อง
เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 
10. ครูถามนักเรียนว่า   
Q7. นักเรียนคิดว่าจากกิจกรรมการทดลอง 
นักเรียนต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อะไรบ้าง 
12. ครยู้ านักเรียนว่า น้ าเป็นตัวท าลายละลาย 
หมึกสีเขียวเป็นตัวละลาย   
 

 

 

-นักเรียนร่วมกันออกแบบการทดลองลงใน

กระดาษบรู๊ฟของกลุ่ม 

 
-นักเรียนน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 
 
 
 
A7. √สังเกตการเคลื่อนที่ของน้ าและหมึกสีเขียว 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของหมึกสีเขียว 
 
 

-นักเรียนตัดกระดาษกรองตามแบบที่
ก าหนดให้ดังนี้ 

 

- ครูเน้นย้ าให้นักเรียนเข้าใจว่า เทคนิคโคร
มาโทกราฟี ไม่ได้ใช้แยกสี แต่ใช้แยกตัว
ละลาย 
*ครูย้ าและทบทวนข้อควรระวัง 
  1. ควรจุดสีให้มีขนาดเท่ากัน 
  2. กระดาษกรองที่จุ่มจะต้องอยู่ใน
แนวตั้งฉาก 
  3. ระยะระหว่างจุดสีกับตัวท าละลาย 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

3. Problem Solving, 
Collecting Evidence, 
Planning-
Conducting-
Interpreting Activities 
(Explain) (70 min) 
3. การแก้ไขปัญหา การ
รวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ กิจกรรมการ
วางแผน การลงมือปฏิบัติ 
และการแปลความ
(อธิบาย) (70 นาที) 

13. คุณอ านวยรับอุปกรณ์และด าเนินกิจกรรม
การสืบเสาะที่ 17.1 การวิเคราะห์หมึก 
ในระหว่างท าการทดลองให้นักเรียนสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และอย่าลืมบันทึกผลการ
ทดลอง 

-กลวิธี Group of 4 *ครูเน้นย้ าให้นักเรียนใช้หมึกสีเขียวเท่านั้น 

และทดสองหมึกปากกาก่อนการทดลอง 

*ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนใน

ขั้นตอนการทดลองตามกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง 

*ครูกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตผลการทดลอง

เป็นระยะ 

 

 

ค าตอบถามย่อยก่อนตอบค าถามท่ี10 

14. นักเรียนวาดภาพผลการทดลองท่ีได้ 
ลงในกระดาษบรู๊ฟ พร้อมบรรยายสิ่งที่ได้จากการ
สังเกต (5 นาที) 

 

15.  ครูคัดเลือกผลงาน ให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายในชั้นเรียน โดยครูใช้ค าถามว่า 

 

Q8. หมึกสีเขียวในปากกามีสารอื่นผสมด้วย
หรือไม่ อย่างไร 

A8. √ มี คือ สีฟ้า กับสีเหลือง 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

 Q9. จากผลการทดลอง ระหว่างสารสีเหลือง กับ

สารสีฟ้า สารใดเคลื่อนที่ได้ไกลกว่ากัน 

A9. √ สารสีฟ้า 
 

- นักเรียนสังเกตไหมว่าสีอะไรเคลื่อนที่ไปกับ 
  น้ า 
- สีใดที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับน้ าได้ไกลกว่า 
- แสดงว่าสารนั้นเป็นอย่างไร 

Q10.จากการทดลองสารที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ

น้ าได้ไกลแสดงว่าสารนั้นละลายน้ าได้อย่างไร 

A10. √ ละลายน้ าได้ดี 

3. Problem Solving, 

Collecting Evidence, 

Planning-

Conducting-

Interpreting Activities 

Q11. นักเรียนคิดว่าระหว่างสารสีฟ้ากับสารสี

เหลือง สารใดละลายในน้ าได้ดีกว่ากัน เพราะเหตุ

ใด 

A11. √ สารสีฟ้า เพราะสารสีฟ้าเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า
สารสีเหลือง 
 

 

Q12. การแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีมี

หลักการอย่างไร 

A12. √ การแยกตัวละลายออกจากกันโดยอาศัย
ความสามารถในการละลายที่แตกต่างกัน 
-นักเรียนช่วยกันตอบค าถามทั้งห้อง 

*ในค าถาม Q12 ทิ้งเวลาให้นักเรียนได้คิด

หรือใช้กลวิธี Think-Pair-Share 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

(Explain) (70 min) 

3. การแก้ไขปัญหา การ

รวบรวมหลักฐานเชิง

ประจักษ์ กิจกรรมการ

วางแผน การลงมือปฏิบัติ 

และการแปลความ

(อธิบาย) (70 นาที) 

 

Q13. นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการ

ตรวจสอบว่าส่วนประกอบของหมึกในปากกาสี

เขียว แดง  น้ าตาล และด า  มีองค์ประกอบ

เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

16. คุณอ านวยรับอุปกรณ์และด าเนินกิจกรรม
การสืบเสาะที่ 17.2 การเปรียบเทียบหมึก 
ในระหว่างท าการทดลองให้นักเรียนสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และอย่าลืมบันทึกผลการ
ทดลอง 

A13. √  ใช้วิธีโครมาโทกราฟี ท าเหมือน 17.1 แต่

เพ่ิมหมึกสี 

- ใช้กลวิธี Brainstorm กลุ่มและชั้น 
 
-กลวิธี Group of 4 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

3. Problem Solving, 

Collecting Evidence, 

Planning-

Conducting-

Interpreting Activities 

(Explain) (70 min) 

3. การแก้ไขปัญหา การ

รวบรวมหลักฐานเชิง

ประจักษ์ กิจกรรมการ

วางแผน การลงมือปฏิบัติ 

17. นักเรียนวาดภาพผลการทดลองท่ีได้ 
ลงในกระดาษบรู๊ฟ พร้อมบรรยายสิ่งที่ได้จากการ
สังเกต (15 นาที) 
18.  ครูคัดเลือกผลงาน ให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายในชั้นเรียน  โดยครูใช้ค าถามว่า 

-นักเรียนวาดภาพผลการทดลองลงในกระดาษ   
บรู๊ฟของกลุ่มพร้อมบรรยายสิ่งที่ได้จากการสังเกต 
 
- นักเรียนตอบค าถาม ดังนี้ 
 

 

Q14. ในหมึกปากกาแต่ละสีมีองค์ประกอบ(สาร)
ใดบ้าง อย่างไร 

A14.  

     

- หากกรณีผลการทดลองบางกลุ่มมีความ
แตกต่างกันให้น าผลการทดลองมาน าเข้าสู่
การอภิปรายภายในชั้นเรียน ถึงผลการ
ทดลองที่แตกต่างกันโดยการใช้ค าถามว่า  
“นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ท าให้ผลการ
ทดลองแตกต่างกัน”เพ่ือให้เกิดการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

และการแปลความ

(อธิบาย) (70 นาที) 

 

Q15. นักเรียนคิดว่าสาร (ตัวละลาย) ที่เคลื่อนที่

ได้ระยะทางใกล้เคียงกันเป็นสารชนิดเดียวกัน

หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

A15.  √ เป็นสารสีชนิดเดียวกนั เพราะ มีต าแหน่ง
และระยะการเคลื่อนที่ได้ใกล้เคียงกันแสดงว่า
ละลายในตัวท าละลายได้เท่ากัน 

*ครูทบทวนหลักการโครมาโทกราฟีในการ
ทดลองที่ 17.1การวิเคราะห์หมึก อีกครั้ง
หนึ่ง 
ในค าถามที่ 15และ16ครูควรเพิ่มเวลาให้
นักเรียนได้คิดและอภิปรายในกลุ่มให้มากข้ึน 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

3. Problem Solving, 

Collecting Evidence, 

Planning-

Conducting-

Interpreting Activities 

(Explain) (70 min) 

3. การแก้ไขปัญหา การ

รวบรวมหลักฐานเชิง

ประจักษ์ กิจกรรมการ

วางแผน การลงมือปฏิบัติ 

และการแปลความ

(อธิบาย) (70 นาที) 

 

 

Q16. นักเรียนคิดว่าสาร (ตัวละลาย) ที่เคลื่อนที่

ได้ต าแหน่งต่างกัน เป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 

19. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า 

    *  เคลื่อนที่ได้ระยะทาง (ต าแหน่ง) ใกล้เคียง

กันเป็นตัวละลาย (สาร) ชนิดเดียวกัน 

    * เคลื่อนที่ได้ระยะทาง (ต าแหน่ง) แตกต่างกัน

เป็นตัวละลาย (สาร) ต่างชนิดกัน 

A16. √ เป็นสารสีต่างชนิดกัน เพราะ มีต าแหน่ง
และระยะการเคลื่อนที่ได้ต่างกันแสดงว่าละลายใน
ตัวท าละลายได้ไม่เท่ากัน 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

4. Application, 

Homework 

Assignment, 

Interdisciplinary 

Linkages 

(Elaboration) (5 min) 

4. การน าไปใช้จริง 

การบ้าน และการ

เชื่อมโยงกับสาระวิชาอ่ืน  

(5 นาที) 

 

 

 

20. ครูให้นักเรียนกลับไปอ่านเรื่องคดีของหมึกที่

แยกแยะไม่ออก และ เขียนFlow chart 

ออกแบบวิธีการตรวจสอบหมึกในลายเซ็นต์เพ่ือ

ทดลองในคาบต่อไป 

 

-นักเรียนอ่านเรื่องคดีของหมึกท่ีแยกแยะไม่ออก 

และ เขียนFlow chart ออกแบบวิธีการตรวจสอบ

หมึกในลายเซ็นต์ 

-  นักเรียน อ่านเรื่อง “วิทยาศาสตร์การแยก 

    สาร ที่เอฟบีไอ” ในคู่มือนักเรียนสมบัติ 

    ของสาร 2  หน้าที่ 27-30 
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 Teacher’s Planned Action; Key 

Questions; Plan to Support Discourse 

(pairs, groups, whole group?) 

แผนการปฏิบัติของครู: ค าถามหลัก; แผน

ส าหรับการสนับสนุนให้เด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  (การท างานเป็นคู่ กลุ่ม หรือ

ทั้งชั้น) 

Anticipated Student Response(s); 

Possible Misunderstandings; Possible 

Lesson Adjustments 

พฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนที่อาจจะ

เกิดขึ้น; ความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะเข้าใจผิด; 

ความเป็นไปได้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

Anticipated Teacher Support for 

Students (Alternative explanations; 

Sources of additional information) 

สิ่งท่ีครูอาจต้องสนับสนุนให้แก่นักเรียน

เพิ่มเติม (ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม; 

แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม) 

5. Summarizing & 

Closing (Evaluation, 

Reflecting, Sense 

making) (5min) 

5. ขั้นสรุป (ประเมินผล

การเรียนรู้ สะท้อนผล

การเรียนรู้ และ  การ

สะท้อนถึงความ

สมเหตุสมผล (5 นาที) 

21.พิจารณาภาพโครมาโทแกรมต่อไปนี้ แล้วระบุ

ว่าปากกาสี F มีสีใดผสมอยู่บ้าง  

 

 

-นักเรียนคิดและเขียนค าตอบ 

-กลวิธี Exit Ticket 

 

 

 

  

 

8. Teacher Reflection: How do you know if the lesson went well? (Cite evidence):  
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครู: ทราบได้อย่างไรว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ส าเร็จผลด้วยดี (ระบุหลักฐาน)  
1.  นักเรียนแยกตัวละลายชนิดต่างๆจากสารละลายที่ประกอบด้วยสารผสมของตัวละลายได้  (การบันทึกผลการทดลองและการสรุปผลการทดลอง)  
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2.  นักเรียนประยุกต์โครมาโทกราฟีส าหรับท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของสารผสมได้  (การออกแบบและการทดลองเพ่ือแก้ปัญหา)  

หมายเหตุ  1. ข้อความท่ีขีดเส้นใต้เป็นส่ิงท่ีได้จากการสะท้อนห้องเรียนหลังจากการสังเกตชั้นเรียน 
              2. ค าถามท่ี Q10เป็นค าถามท่ีเพ่ิมเติมหลังจากการสะท้อนบทเรียน จึงท าให้ค าถามอื่นๆหลังจากนั้นเปลี่ยนไปตามล าดับ 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังที่นั่งของนักเรียน 
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ผังที่น่ังของนักเรียนในช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จอภาพ 

โต๊ะครู 

 

กลุ่มที ่
2 

ด.ญ.วิภาดา 

ด.ช.ณัฐกิตติ ์

 

ด.ญ.ชนัญญา 

ด.ญ.วรรณวิษา 

ด.ญ.ณัฐณิชา 

 

กลุ่มที ่
1 

ด.ญ.อานันตยา 

วิยาสิงห ์

ด.ญ.สุธาวัลย ์

สืบยงค ์

 

น.ส.สุจติรา 

ลีต ี

ด.ช.ชัยธวัช 

ด.ญ.สุภารัตน ์

วิยาสิงห ์

 

 

กลุ่มที ่
3 

ด.ญ. 
จุไรรัตน ์

ด.ญ. 
อรอุมา 

 

ด.ญ.กัญญภัค 

ด.ญ.เพญ็พิชชา 

ด.ญ.สุนิสา 

 

กลุ่มที ่
5 

ด.ญ. 
แพรทองธาร 

บุญโต 

ด.ช. 
พงศธร 

เพ็งทะล 

 

ด.ญ. 
ศิริญญา 

มณีพร้าว 

ด.ญ. 
อรปริญา 

ยงกุล 

 

กลุ่มที ่
4 

ด.ญ. 
ภัทตกรณ ์

ด.ญ. 
ศิโรรตัน ์

 

ด.ญ. 
อรกานต ์

ด.ช. 
วัชระ 
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บทบาทผู้สังเกตชั้นเรียน 

หน้าที ่ ชื่อ 

ผู้สังเกตโต๊ะที่ 1 ครูสาธิต  วรรณพบ 
ผู้สังเกตโต๊ะที่ 2 ครูลัดดาวัลย์  สอาดยิ่ง 

ผู้สังเกตโต๊ะที่ 3 ครูจันทร์ฉาย  นฤสาร 

ผู้สังเกตโต๊ะที่ 4 ครูชิติสรรค์  ไชยคุณ 
ผู้สังเกตโต๊ะที่ 5 ครูอัญรัตน์  ปัญจเมธีกุล 

ผู้จับเวลา+ผู้สังเกตทั้งห้อง ครูสุวรรณา  ละง ู/ ครูมาริษา  เฮียงสา 
ผู้บันทึกภาพ คุณครูสลิลทิพย์  พรมย่อง 
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บทบาทผู้สะท้อนการจัดการเรียนรู้ 

ล าดับ บทบาท ชื่อ – สกุล ต าแหน่งงาน สังกัด 

1 
ครูผู้สาธิตห้องเรียน 
และทีมวางแผน 

ครูสัญญา  นาคเจือ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

2 
ผู้ด าเนินการประชุม 
และทีมวางแผน 

คุณครูรัตนศักดิ์  ทองปัญญา ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 

3 
ผู้บันทึกการประชุม 
และทีมวางแผน 

คุณครูสลิลทิพย์  พรมย่อง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านบูลนาค 

4 ทีมวางแผนการสอน ครูทุกท่าน ครูวิทยาศาสตร์  
5 ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์รัตนา  ชิตชอบ   

6 ครูพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ อาจารย์ล าพูน  เหลาราช ครูพ่ีเลี้ยงวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

7 ผู้สังเกตห้องเรียน(ถ่ายภาพ) ครูอชิตพล  พอใจ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

8 ผู้สังเกตห้องเรียน(ภาพรวม) 
ครูสุวรรณา  ละงู 
ครูมาริสา  เฮียงสา 

ครูวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนท่าฉัตรไชย 
โรงเรียนบ้านโนนข่า 

9 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 1) ครูสาธิต  วรรณพบ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

10 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 2) ครูลัดดาวัลย์  สอาดยิ่ง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 

11 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 3) ครูจันทร์ฉาย  นฤสาร ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 

12 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 4) ครูชิติสรรค์  ไชยคุณ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล 

13 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 5) ครูอัญรัตน์  ปัญจเมธีกุล ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดนิโครธคุนากร 

14 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูปณิตา รั้วทอง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 
15 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูปัทมากร  คชเสนา ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 

16 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูอภิวุฒิ  แสนค าราช ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
17 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูกมลศรี  สายพันธ์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 

18 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูประภาศิริ  กับแก้ว ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกระบือ 

19 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูประสิทธิ์  พันพิพัฒน์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 
20 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูสมชาย  แป้นจันทร์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนครก 

21 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูถนิมรักษ์  วังภูงา ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 

22 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูคุณากร  วังภูงา ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชั้น 
23 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูสาวิกา  จ่าพลี ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 

24 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูคัณธิชล  นรสาร ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสะแร 
25 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูกันตพร  สกุลวรวิทย์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสะแร 
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บทบาทผู้สะท้อนการจัดการเรียนรู้ 

ล าดับ บทบาท ชื่อ – สกุล ต าแหน่งงาน สังกัด 

26 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูสุทธิพงษ์  เนื้ออ่อน ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล 

27 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูอภิวัฒน์  วิจิตรวงศ์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านวารินช านาญ 

28 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูชญาภา  กันทพันธ์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์ 

29 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูเสาวนีย์  ดีรีโชต ิ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 

30 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูสมศรี  คิดสุข ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 

31 ผู้ประสานงานกิจกรรม นายศาสตรา  เติมสุข ผู้ประสานงาน จ.สุรินทร์ 
 

เป้าหมายการศึกษาห้องเรียน(Study Goals) 
หน่วยการเรียนรู้ (Lesson Unit): ของผสมและสารลาย   
เรื่อง (Title): การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี  ระดับชั้น (Grade Level) ม.2 
เป้าหมายเชิงวิชาชีพครู (Professional Development Goals) 
1. การออกแบบบทเรียนเหมาะสมและส่งผลต่อเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. การใช้ค าถามสามารถน าสู่การอภิปรายของนักเรียน 
เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning Goals) 
1. เพ่ือศึกษาการแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 
2. เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีในการแยกตัวละลาย 
ปฎิทินการนัดหมาย (Meeting appointment) 
 

ครั้งที ่ จุดประสงค์การประชุม วันที่ เวลา สถานที ่
เจ้าภาพหรือ

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1 ออกแบบบทเรียน 8 เมษายน 61 9.00 – 12.00 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

โครงการ enjoy 
science 

2 เปิดห้องเรียนสาธิต 9 เมษายน 61 10.15-11.45 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

โครงการ enjoy 
science 

3      
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ประเด็นค าถามของครูและประเด็นค าตอบของนักเรียน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ค าถามของครู ค าตอบของนักเรียน 

ขั้น Warm Up 

ครูให้นักเรียนท าการทดลอง

เกี่ยวกับสารละลาย  

ค าถามที่ 1 : “นักเรียนคิดว่าของ

ผสมที่ได้จากกิจกรรมที่นักเรียนท า

การทดลอง เรียกว่าอะไร เพราะ

เหตุใด” 

- สารผสม 

- สารละลาย 

 

 

ขั้น Intro 

1. นักเรียนจุ่มปลายปากกาลงใน

น้ าหมึกอย่างรวดเร็วแล้วสังเกต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 2 : “เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อจุ่มปลาย

ปากกาสีเขียวลงในน้ า” 

 

ค าถามที่ 3 : “นักเรียนคิดว่าของ

ผสมที่ได้จากกิจกรรม เรียกว่า

อะไร” 

ครูถามนักเรียนต่อว่า  

“มันเป็นเนื้อเดียวกันหรือยัง?” 
 

ค าถามที่ 4 : “สารใดเป็นตัวท า

ละลายและสารใดเป็นตัวละลาย” 

 

ค าถามที่ 5 : “นักเรียนคิดว่าหมึก

สีเขียวมีตัวละลายเพียงชนิดเดียว

หรือหลายชนิดผสมกันอยู่” 
 

ค าถามที่ 6 : “นักเรียนจะมีวิธีการ

ตรวจสอบได้อย่างไร” 

ครูถามนักเรียนต่อว่า  

 

- ละลาย 

- มันลอยบนน้ า 

- มันเกิดการแตกสาร กระจายออก 

- กระจายออก และแพร่ออก 

 

- ยังไม่มีค าตอบจากนักเรียน 

 

 

 

 

- สารละลาย 

 

- น้ าคือตัวท าละลาย 

- หมึกสีเขียวคือตัวละลาย 

 
 

- มากกว่า 1 

 

 

 
 

- เอาไปแยก 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ค าถามของครู ค าตอบของนักเรียน 

“แยกอย่างไร? - ใช้วิธโีครมาโทกราฟีตรวจสอบ 

- ใช้กระดาษโครมาโทกราฟี 

 

 

 

ขั้น Body 

1. ครูให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการ

ทดลอง แล้ววาดภาพแสดงวิธีการ

สืบเสาะลงในกระดาษบรู๊ฟ 

 

2. ครูให้นักเรียนท านายผลที่จะ

เกิดข้ึนจากการทดลอง 

 

 

 

3. ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 17.1 

เรื่องการวิเคราะห์หมึก  

 

 

 

 

 

ค าถามก่อนการทดลอง 

ค าถามที(่เพ่ิม) “นักเรียนมีวิธีการ

อย่างไร” 

 

 

ค าถามที่ 7 : “นักเรียนคิดว่าจาก

กิจกรรมการทดลองนักเรียนต้อง

สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างไร” 

 

ค าถามหลังการทดลอง 

 

ค าถามที่ 8 : “หมึกสีเขียวใน

ปากกามีสารสีอ่ืนผสมด้วยหรือไม่ 

อย่างไร” 
 

ครูถามนักเรียนต่อว่า  

“มีสีอะไรบ้าง?” 

“เหมือนกันไหม?” 

 

ค าถามที่ 9 : “จากผลการทดลอง

 

- นักเรียนพูดถึงขั้นตอนการ

ทดลองตามหนังสือ 

 

 

- ยังไม่มีค าตอบจากนักเรียน 

 

 

 

 

 

- มี 

 

 

- สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า 

 

- เหมือนกัน 

 

- สีฟ้า 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ค าถามของครู ค าตอบของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างสารสีเหลืองและสารสีฟ้า

สารใดเคลื่อนที่ได้ไกลกว่ากัน” 

 

ค าถามที่ 10 : “นักเรียนคิดว่า

ระหว่างสารสีฟ้ากับสารสีเหลือง

สารใดละลายในน้ าได้ดีกว่ากัน 

เพราะเหตุใด” 
 

ครูถามนักเรียนต่อว่า  

“อะไรที่ไปกับน้ าเลย?” 

 

 

 

 

- สีเหลืองเพราะสีจาง 

- สีเหลือง 

- สีเหลืองเพราะอยู่ล่างสุด 

 

- สีฟ้า เพราะละลายน้ าได้ดี เพราะ

เคลื่อนที่ได้ไกลกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 11 : “การแยกสารด้วย

วิธีโครมาโทกราฟีมีหลักการ

อย่างไร” 

(ครูใช้วิธีการทบทวนในกิจกรรม

การทดลองแล้วถามนักเรียนอีก

ครั้ง) 

“การแยกสารด้วยวิธีโครมาโท 

กราฟีมีหลักการอย่างไร” 

 

ค าถามก่อนการทดลอง 

 

ค าถามที่ 12 : “นักเรียนคิดว่าจะมี

วิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่า

ส่วนประกอบของหมึกในปากกาสี

เขียว แดง น้ าตาล และด า มี

องค์ประกอบเหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร” 

- ยังไม่มีค าตอบจากนักเรียน 

 

 

 

 

- ค าตอบยังไม่ชัดเจนครูจึงอธิบาย

เพ่ิมเติม 

 

 

 

- จุดหมึก 4 จุดในแนวเดียวกัน 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ค าถามของครู ค าตอบของนักเรียน 

 

4. ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 17.2 

เรื่อง การเปรียบเทียบหมึก  

 

ค าถามหลังการทดลอง 

 

ค าถามที่ 13 : “ในหมึกปากกาแต่

ละสีมรองค์ประกอบ (สาร)ใดบ้าง

อย่างไร” 

 

 

ครูถามนักเรียนต่อว่า  

“กลุ่มอ่ืนเหมือนกันหรือไม่?” 

 

ค าถามท่ี 14 : “นักเรียนคิดว่าสาร

(ตัวละลาย)ท่ีเคลื่อนที่ได้ระยะทาง

ใกล้เคียงกันเป็นสารชนิดเดียวกัน

หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

- หมึกสีเขียว มีสีเหลือง สีฟ้า 

- หมึกสีแดง มีสีเหลือง  

- หมึกสีน้ าตาล มีสีส้ม สีชมพู 

- หมึกสีด า มีสีน้ าตาล สีส้ม สีม่วง 

สีฟ้า 

- เหมือนกัน 

 

 

- เดียวกัน 

- สีเหมือนกัน 

- เคลื่อนที่ระยะทางใกล้เคียงกัน 
 

 ค าถามท่ี 15 : “นักเรียนคิดว่าสาร

(ตัวละลาย)ท่ีเคลื่อนที่ได้ต าแหน่ง

ต่างกันเป็นสารชนิดเดียวกัน

หรือไม่ เพราะเหตุใด” 

ครูถามนักเรียนต่อว่า  

“ถ้ามันละลายในน้ าได้ต่างกันจะ

เป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่?” 

“การที่สารเคลื่อนที่ไปได้ไกลแสดง

ว่าถูกดูดซับไว้ได้มากหรือน้อย?” 

“นักเรียนคิดว่าสาร(ตัวละลาย)ที่

เคลื่อนที่ได้ต าแหน่งต่างกันเป็นสาร

ชนิดเดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุ

ใด?” 

- เดียวกันเพราะสีเหมือนกัน 
 

 

 

 

- ยังไม่มีค าตอบจากนักเรียน 

 

- ดูดซับไว้ได้น้อย 

 

- สารที่ได้เป็นสารต่างชนิดกัน 

เพราะต าแหน่งต่างกัน 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ค าถามของครู ค าตอบของนักเรียน 

ขั้น Exit 

1. นักเรียนพิจารณาภาพโครมาโท

แกรม 

 

 

พิจารณาภาพโครมาโทแกรม

ต่อไปนี้แล้วระบุว่าปากกาสี F มีสี

ใดผสมอยู่บ้าง 

 

 

- มีสี B และ C 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
 นักเรียนเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟี โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้จากกิจกรรม ที่ 17.1 การวิเคราะห์หมึก และกิจกรรมที่ 17.2 การเปรียบเทียบหมึก  
 ปรากฏว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์คือ 
 1) นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของหมึกได้ ทราบได้จากการอภิปรายของนักเรียนและการตอบ
ค าถามในค าถามที่ Q11 ที่ถามว่าการแยกสารด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีมีหลักการอย่างไร ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ตอบ
ว่า เป็นการแยกตัวละลายออกจากกันโดยอาศัยความสามารถในการละลายที่แตกต่างกัน  
 2) นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้/เทคนิคโครมาโทรกราฟีมาใช้ในการแยกตัวละลาย ทราบได้จากการ
อภิปรายของนักเรียนและการตอบค าถามในค าถาม Q13 ซึ่งถามว่า ในหมึกปากกาแต่ละสี(สาร)ใดบ้าง อย่างไร 
Q14 นักเรียนคิดว่าสาร(ตัวละลาย)ท่ีเคลื่อนที่ได้ใกล้เคียงกันเป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด และค าถาม 
Q15 นักเรียนคิดว่าสาร(ตัวละลาย)ท่ีเคลื่อนที่ได้ต าแหน่งต่างกันเป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่ เพราะเหตุใด  
ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนสามารถบอกได้ว่า ในหมึกปากกาแต่ละชนิดมีสารที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ กัน และวิเคราะห์
ได้ว่า สารสีชนิดเดียวกันจะมีต าแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ได้ใกล้เคียงกัน 
 สิ่งที่นักเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน คือ สารสีที่อยู่ต าแหน่งล่างสุดของกระดาษกรองที่ใช้ในเทคนิค
โครมาโทรกราฟีจะละลายในตัวท าละลายได้ดีกว่า  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1) ก่อนจะเข้าสู่ค าถามหลัก ควรจะมีค าถามท่ีไต่ระดับจากง่าย หรือค าถามที่ถามที่ถามจากผลการทดลอง 
2) เพ่ิมเวลาให้นักเรียนได้อภิปรายในค าถามหลัก เพ่ือให้นักเรียนได้พูดคุยกันจนได้ข้อสรุป 
3) ควรคัดเลือกผลงานของนักเรียนหลายๆกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่าง 
4) น าผลการทดลองของนักเรียนมาอภิปรายแทนการน าผลการทดลองที่ได้เตรียมไว้ 
5) เน้นย้ าในเรื่องการใช้อุปกรณ์ ที่ต้องควบคุมให้เหมือนกัน และตรวจสอบของพร้อมของอุปกรณ์ 
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บันทึกการสะท้อนผลหลังการสังเกตการสอน 
เวลาที่ใช้ 
Warm up 12 นาที 
Intro    8 นาท ี
Body  62 นาที 
Closing    1 นาท ี
Exit    4 นาท ี
รวม  87 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 27 นาที 
ประเด็นการสะท้อนผล 
 1) ผู้ด าเนินการประชุมด าเนินการเริ่มจากการวางแผนการสอน การพัฒนาแผนการสอน การสาธิตการ
สอน การสังเกตชั้นเรียนและการสะท้อนชั้นเรียน และชี้แจงถึงเป้าหมายการสังเกตชั้นเรียนแบ่งเป็น เป้าหมายเชิง
วิชาชีพครู ได้แก่ 1) การออกแบบบทเรียนเหมาะสมและส่งผลต่อเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การใช้ค าถาม
สามารถน าไปสู่การอภิปรายของนักเรียน และเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาการแยกตัว
ละลายด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟี 2) เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิคโครมาโทรกราฟีในการแยกตัวละลาย  
 2) ครูผู้สอนสะท้อนตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอน 5 ขั้นตอน คือ เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ แต่ในข้ัน Body ในกิจกรรมการสืบเสาะควรให้เวลาในการทดลองเพ่ือให้สามารถสังเกตผลการ
ทดลองได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3) ครูผู้ร่วมวางแผนและผู้สังเกตชั้นเรียนสะท้อนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปตามแผนที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ 
  3.1 การใช้ค าถามได้ใช้ครบทุกค าถามท่ีวางแผนไว้  
  3.2 ค าถามช่วง warm up กระตุน้ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมกับการเรียนได้ดี 
  3.3 ค าถาม Q4 เป็นค าถามไต่ระดับการรู้คิดของนักเรียน นักเรียนสามารถตอบค าถามได้ทั้งห้อง 
  3.4 ค าถามที่ใช้น าเข้าสู่ช่วง body ได้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจได้ดีครูใช้ค าถามเชื่อมโยงเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
  3.5 ค าถามถูกร้อยเรียงเกือบ 20 ค าถาม ซึ่งไต่ระดับการรู้คิด แล้วให้นักเรียนได้อภิปราย 
  3.6 ค าถามในขั้น Intro ที่ให้นักเรียนจุ่มปลายปากกาสีเขียวลงในน้ าแล้วให้นักเรียนได้สังเกต ท า
ให้นักเรียนได้เริ่มการอภิปรายมากขึ้น 
  3.7 มีการคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าของนักเรียน 
  3.8 ค าถามน าไปสู่การทดลอง เป็นค าถามที่ดี  
 4) ผู้สังเกตห้องเรียนสะท้อนผลร่วมกันพิจารณาแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  4.1 เวลาเกินในช่วง worm up 
  4.2 ค าถามบางค าถาม เด็กตอบไม่ตรงค าถาม เช่น ค าถาม Q9 จากผลการทดลองระหว่างสารที
เหลืองกับสารสีฟ้า สารใดเคลื่อนที่ได้ไกลกว่ากัน ควรหาค าถามย่อยขยายค าถามที่ Q9 
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  4.3 นักเรียนน าเสนอผลการทดลองผลการทดลองเพียงกลุ่มเดียว ท าให้ไม่เห็นประเด็นที่แตกต่าง
กันและสอดคล้องกัน ควรมีการน าเสนอผลการทดลองที่หลากหลายกลุ่ม 
  4.4 นักเรียนกลุ่ม 3 ท าการทดลองในขั้น Body กิจกรรม 7.1 ที่ให้ใช้สีเขียวแต่นักเรียนใช้สีด า
แทน ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้ควรเน้นย้ าในเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ หรืออาจใช้การประเมินระหว่างเรียน
ในขั้นตอนของ Body 
  4.5 นักเรียนไม่เข้าใจค าถาม Q9 และ Q10 ควรมีค าถามย่อยก่อน เช่น นักเรียนมองเห็นสารสี
อะไรเคลื่อนที่ไปพร้อมกับน้ า 
  4.6 นักเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ควรมีการไต่ประเด็นค าถาม เช่น จากผลการทดลอง
อะไรเคลื่อนที่ไปพร้อมกับน้ า หรือโยงประเด็นที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปสู่ผลการทดลอง 
  4.7 ค าถาม Q11 นักเรียนไม่เข้าใจค าถาม เพราะยังเชื่อมโยงค าถามไม่ถึงหลักการโครมาโทร                    
กราฟี ควรมีค าถามย่อยก่อนเข้าสู่ Q11 หรือย้อนกลับไปที่การทดลอง 
  4.8 นักเรียนไม่ได้อภิปรายในประเด็นค าถามที่ Q14 – Q15 อย่างเต็มที่ ควรเพิ่มเวลาให้นักเรียน
ได้อภิปราย 
  4.9 นักเรียนไม่ได้น าผลการทดลองจริงๆ มาอภิปราย ท าให้นักเรียนอาจจะเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนได้ ควรให้นักเรียนน าผลการทดลองของนักเรียนจริงๆ มาร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปผลการทดลอง 
 5) ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
  5.1 การใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5.2 บางค าถามยังไม่ชัดเจน ครูพยายามหาค าถามมาเพ่ิมเติมเพ่ือขยายค าถามหลัก  
  5.3 นักเรียนท าการทดลองผิดพลาดหรือไม่เข้าใจ ครูเข้าไปให้ค าแนะน าตามกลุ่ม 
  5.4 การอภิปราย ควรให้นักเรียนได้อภิปรายทั้งในกลุ่มและในห้องมากข้ึน 
 6) สิ่งที่ครูท าได้ดี 
  6.1 ครูคิดค าถามย่อยในบางค าถามที่นักเรียนไม่เข้าใจ เพื่อน าไปสู่การตอบค าถามหลักได้ 
  6.2 ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้สังเกตผลการทดลองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้
สังเกตตลอดเวลา 
 7) ผลการเรียนที่เกิดกับนักเรียนและความรู้ที่จะส่งต่อไปยังบทเรียนต่อไป 

 เชิงเนื้อหา นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ คือ 1) สามารถศึกษาการแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทรก

ราฟีได้ 2) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคโครมาโทรกราฟีในการแยกตัวละลาย 

 ด้านทักษะ ฝึกทักษะการสังเกต 

 8) ผู้พัฒนาแผนจะมีแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
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  8.1) ก่อนจะเข้าสู่ค าถามหลัก ควรจะมีค าถามที่ไต่ระดับจากง่าย หรือค าถามที่ถามที่ถามจากผล
การทดลอง 
  8.2) เพิ่มค าถามหลักเข้าไปในขั้น Body ช่วงกิจกรรมที่ 17.1 ในส่วนของการอภิปรายผลการ
ทดลอง เพ่ือให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้สู่การสรุปผลการทดลอง 
  8.3) เพิ่มเติมสิ่งที่ครูต้องสนับสนุนให้กับนักเรียน เช่น ครูเน้นย้ าในเรื่องการใช้อุปกรณ์ ที่ต้อง
ควบคุมให้เหมือนกัน และตรวจสอบของพร้อมของอุปกรณ์ และย้ าในเรื่องวิธีการทดลอง 
   8.4) ควรคัดเลือกผลงานของนักเรียนหลายๆกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนได้มองเห็นสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่
แตกต่าง 
  8.5) น าผลการทดลองของนักเรียนมาอภิปรายแทนการน าผลการทดลองที่ได้เตรียมไว้ 
 9) ทีมวางแผนรวมกันปรับปรุงแผนตามผลการสะท้อน  
 10) ผู้บันทึกกล่าวสรุปกิจกรรม เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมนัดหมายการจัด PLC ครั้ง
ต่อไป และกล่าวขอบพระคุณ 
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ภาพประกอบการประชุมนัดหมายก่อนการเปิดชั้นเรียน 
เร่ือง การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี  ระดับชั้น ม.2 

วันที่สอน 9 เมษายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ก าหนดบทบาทของทีมพัฒนาบทเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสังเกตบทเรียน 

 
ภาพที่ 2 ครูผู้สาธิตแนะน าเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการสอน บริบทของชั้นเรียน 
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ภาพประกอบการเปิดชั้นเรียน  

เร่ือง การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี  ระดับชั้น ม.2 

วันที่สอน 9 เมษายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 

 

 

ภาพที่ 3 การจัดชั้นเรียน เพ่ือเตรียมเปิดชั้นเรียน เรื่อง การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

 

ภาพที่ 4 การจัดอุปกรณ์ สารเคมีส าหรับบทเรียน เรื่อง การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 
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ภาพที่ 5 เริ่มต้นชั้นเรียน เรื่อง การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

 

ภาพที่ 6 การใช้กติกาและข้อตกลงเพ่ือควบคุมชั้นเรียนของครูผู้สาธิต (ขั้น Warm Up) 
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ภาพที่ 7 การแบ่งกลุ่มและหน้าที่ในกลุ่ม โดยใช้การหยิบหมายเลข (ขั้น Warm Up) 

 

ภาพที่ 8 ครูทบทวนหน้าที่ในกลุ่มของนักเรียน (ขั้น Warm Up) 

 

ภาพที่ 9 ครูสาธิตหน้าชั้นเรียนเรื่องการละลายน้ ากับคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (ขั้น Warm Up) 
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ภาพที่ 10 นักเรียนคิดและตอบค าถามเรื่องการละลาย ด้วยกลวิธี Think-Pair-Share (ขั้น Warm Up) 

 

ภาพที่ 11 นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อจุ่มปลายปากกาสีเขียวลงในน้ า (ขั้น Intro) 
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ภาพที่ 12 ครูผู้สาธิตครูชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน (ข้ัน Intro) 

 

ภาพที่ 13 นักเรียนศึกษากิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 การวิเคราะห์หมึก ในคู่มือนักเรียน (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 14 นักเรียนวาดภาพออกแบบกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 การวิเคราะห์หมึก (ขั้น Body) 
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ภาพที่ 15 นักเรียนน าเสนอการออกแบบกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 การวิเคราะห์หมึก (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 16 ครูทบทวนกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 การวิเคราะห์หมึก (ขั้น Body) 
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ภาพที่ 17 นักเรียนรับอุปกรณ์ กิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 การวิเคราะห์หมึก (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 18 นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 19 นักเรียนท ากิจกรรมสืบเสาะที่ 17.1 (ขั้น Body) 
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ภาพที่ 20 การอภิปรายของนักเรียนในกลุ่มที่ 1 (ยังไม่อภิปรายได้ในภาพรวมของกลุ่ม)   (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 21 นักเรียนในกลุ่มที่ 1 น าเสนอการออกแบบการทดลอง (ขั้น Body) 
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ภาพที่ 22 ครูใช้ค าถามเก่ียวกับผลการทดลองของนักเรียนในกลุ่มท่ี 3 (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 23 ผลการทดลองของนักเรียนในกลุ่มที่ 3 ที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 24 นักเรียนในกลุ่มที่ 3 ที่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากจุดปากกาผิดสี (ขั้น Body) 



58 
 

 

ภาพที่ 25 ครูให้นักเรียนอภิปรายและสรุปผลการทดลองของนักเรียน (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 26 กิจกรรมสืบเสาะที่ 17.2 (ขั้น Body) 
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ภาพที่ 27 ทบทวนขั้นตอนก่อนเริ่มกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.2 (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 28 นักเรียนร่วมกัน ทดลอง สักเกต การเคลื่อนที่ของหมึกสี ในกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.2 (ขั้น Body)  

 

ภาพที่ 29 นักเรียนร่วมมือ บันทึกผลการทดลองในกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.2 (ขั้น Body) 
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ภาพที่ 30 ผลกการทดลองในกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.2 (ขั้น Body) 

 

ภาพที่ 31 ครูผู้สาธิตกระตุ้นให้นักเรียนร่วมอภิปรายผลและสรุปการทดลองในกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.2 (ขั้น Body) 
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ภาพที่ 31 ครผูู้สาธิตกระตุ้นให้นักเรียนร่วมอภิปรายผลและสรุปการทดลองในกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.2          (ขั้น 

Body) 

 

ภาพที่ 32 ครูผู้สาธิตให้การบ้านนักเรียน เรื่อง คดีของหมึกที่แยกแยะไม่ออก หลังสรุปผลกการทดลอง 

                  ในกิจกรรมสืบเสาะที่ 17.2 (ขั้น Closing)  

 

ภาพที่ 33 ครูผู้สาธิตให้นักเรียน เขียน Exit Ticket หลังจบบทเรียน (ขั้น Exit) 
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ภาพที่ 33 นักเรียนเขียน Exit Ticket หลังจบบทเรียน (ขั้น Exit) 
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ภาพประกอบการร่วมกันวางแผน และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เร่ือง การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี  ระดับชั้น ม.2 

   วันที่สอน 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

  

 
ภาพที่ 34 ทีมร่วมกันแผนวางแผนและออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ภาพที่ 35 ทีมวางแผนเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ ส าหรับจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
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ภาพประกอบการสะท้อนผลหลังจากสาธิตการสอน 

เร่ือง การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี  ระดับชั้น ม.2 

   วันที่สอน 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

 
 

 

ภาพที่ 36 การสะท้อนผลหลังจากสาธิตการสอน 

 

ภาพที่ 37 ครูผู้สาธิตการสะท้อนสิ่งที่ท าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จากสาธิตการสอน 
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ภาพที่ 38 ครูผู้สังเกตสะท้อนสิ่งที่เกิดข้ึนจากการสังเกตการสาธิตการสอน 

 

ภาพที่ 39 ผู้สังเกตสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการสาธิตการสอน 
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ภาพที่ 40 ทีมวางแผนสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการสาธิตการสอน 

 

ภาพที่ 41 ผู้ร่วมสังเกตแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ปัญหาในประเด็นที่เกิดจากสิ่งที่เกิดข้ึนจากการสังเกตจาก

ห้องเรียนสาธิต 
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ภาพที่ 42 พ่ีเลี้ยงทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเสริมข้อคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการสาธิตการสอน 

 

ภาพที่ 43 ทีมวางแผนและทีมสังเกตห้องเรียนร่วมกันสรุป รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิพากษ์จัดท ารายงาน การ

เปิดห้องเรียนเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน 

ล าดับ บทบาท ชื่อ – สกุล ต าแหน่งงาน สังกัด 

1 ครูผู้สาธิตห้องเรียน ครูสัญญา  นาคเจือ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

2 ผู้ด าเนินการประชุม คุณครูรัตนศักดิ์  ทองปัญญา ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 

3 ผู้บันทึกการประชุม คุณครูสลิลทิพย์  พรมย่อง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านบูลนาค 

4 ทีมวางแผนการสอน ครูทุกท่าน ครูวิทยาศาสตร์  
5 ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์รัตนา  ชิตชอบ   

6 ครูพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ อาจารย์ล าพูน  เหลาราช ครูพ่ีเลี้ยงวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

7 ผู้สังเกตห้องเรียน(ถ่ายภาพ) ครูอชิตพล  พอใจ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

8 ผู้สังเกตห้องเรียน(ภาพรวม) 
ครูสุวรรณา  ละง ู
ครูมาริสา  เฮียงสา 

ครูวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนท่าฉัตรไชย 
โรงเรียนบ้านโนนข่า 

9 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 1) ครูสาธิต  วรรณพบ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

10 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 2) ครูลัดดาวัลย์  สอาดยิ่ง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 

11 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 3) ครูจันทร์ฉาย  นฤสาร ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 

12 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 4) ครูชิติสรรค์  ไชยคุณ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล 

13 ผู้สังเกตห้องเรียน(กลุ่ม 5) ครูอัญรัตน์  ปัญจเมธีกุล ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดนิโครธคุนากร 

14 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูปณิตา รั้วทอง ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 
15 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูปัทมากร  คชเสนา ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 

16 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูอภิวุฒิ  แสนค าราช ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 

17 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูกมลศรี  สายพันธ์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
18 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูประภาศิริ  กับแก้ว ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกระบือ 

19 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูประสิทธิ์  พันพิพัฒน์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 

20 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูสมชาย  แป้นจันทร์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนครก 
21 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูถนิมรักษ์  วังภูงา ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 

22 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูคุณากร  วังภูงา ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชั้น 
23 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูสาวิกา  จ่าพลี ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 

24 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูคัณธิชล  นรสาร ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสะแร 

25 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูกันตพร  สกุลวรวิทย์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสะแร 
26 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูสุทธิพงษ์  เนื้ออ่อน ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล 

27 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูอภิวัฒน์  วิจิตรวงศ์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านวารินช านาญ 

28 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูชญาภา  กันทพันธ์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์ 
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ล าดับ บทบาท ชื่อ – สกุล ต าแหน่งงาน สังกัด 

29 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูเสาวนีย์  ดีรีโชต ิ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 

30 ผู้สังเกตห้องเรียน ครูสมศรี  คิดสุข ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 
31 ผู้ประสานงานกิจกรรม นายศาสตรา  เติมสุข ผู้ประสานงาน จ.สุรินทร์ 
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รายงานผลการศึกษาชั้นเรียน 
เรื่อง การแยกตัวละลายดว้ยเทคนิคโครมาโทกราฟ ี
ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสัญญา  นาคเจือ 
ครูช านาญการ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
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ค าน า 
 ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป็นการรวมตัว                   
เพ่ือร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท าและเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้ บริหารและนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์  คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกันโดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้
ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกันและมีผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุน น าไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุข
ของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน  
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ถือเป็นกลไกส าคัญที่ทางโครงการ Chevron Enjoy 
Science น าเข้ามาเป็นกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีทักษะและต่อยอด การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกัน โดยใช้วัฏจักรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Cycle) ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอนส าคัญ
ในการพัฒนาทีมวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ขึ้นมาที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ของตนเอง  
ผ่านการวางแผนออกแบบ (Plan) ที่ทีมพัฒนาแผน ได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของผู้เรียนตลอดจน
เครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข ปัญหานั้นด้วยกัน เพื่อน าไปสู่การเปิดชั้นเรียน (Open Classroom) โดยที่ทีม
พัฒนาแผนและ สมาชิกร่วมศึกษาแผน จะได้สังเกตและเรียนรู้วิธีการที่นักเรียนก าลังเรียนรู้ในสาระนั้นๆ ผลจาก
การสังเกตที่ได้จะน าไปสู่การอภิปรายสะท้อนคิด (Reflection) ที่ทั้งทีมพัฒนาแผนและผู้สังเกตจะได้เรียนรู้                 
จากกันและกันและน าไปสู่การปรับปรุง (Revision) แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป   
 เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการศึกษาชั้นเรียนที่เกิดจากทีมพัฒนาแผน               
การจัดการเรียนรู้ของโครงการที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคได้ท าการพัฒนาแผนขึ้นมาและน าลงสู่การใช้ในห้องเรียนจริง
โดยมุ่งหวังที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้เรื่องพ้ืนเอียง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น               
ในสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาปรับปรุงพัฒนาขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วยการน าเสนอ
หลักทางด้านแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังกระบวนการ PLC ประเด็นการสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน 
บันทึกประเด็นค าถามค าตอบระหว่างครูและนักเรียนที่น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึงประเด็น                       
การประชุมสะท้อนผลการ จัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง   
 ทั้งนี้ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในกระบวนการ                      
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ใช้วัฏจักรการศึกษาชั้นเรียน                 
เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาห้องเรียนและได้เห็นแนวทางพ้ืนฐานในการเปิดชั้นเรียนบ้างไม่มากก็น้อย 
คณะทีมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ขอขอบคุณ บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและผลิตจ ากัด ที่สนับสนุน
โครงการเพ่ือสังคมนี้ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนแต่อย่างใดจากภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากความ
ร่วมมือในการร่วมกันยกระดับการศึกษา ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน   
  ในโอกาสนี้คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณพ่ีเลี้ยงทางวิชาการในโครงการ ครูทีมพัฒนาแผนในโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Lesson Study และ Coaching  จาก  Teachers College, Columbia University, USA, 
อาจารย์ภาควิชาศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในภาคี ที่ให้ข้อแนะน าและร่วมด าเนินกิจกรรม PLC ในครั้งนี้  
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