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 บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
ความหมาย 

 
ค าว่า “นวตักรรม” (Innovation) รากศพัทเ์ดมิมาจากค าว่า innovare (ภาษาลาตนิ) 

หมายถงึ ท าสิง่ใหมข่ึน้มา ความหมายน้ีเมื่อพจิารณาทางดา้นเศรษฐศาสตรจ์ะหมายถงึ การน า
แนวความคดิใหม่หรอืการใช้ประโยชน์จากสิง่ที่มอียู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าใหเ้กิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือลงมือกระท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการ
เปลีย่นแปลง(Change) สิง่ต่างๆ ทีม่อียูใ่หก้ลายเป็นโอกาส (Opportunity) ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสงัคม ตวัอย่างนวตักรรมในดา้นน้ีพบมากในปจัจุบนั เช่น การปรบัปรุงสูตรอาหาร
ธรรมดาหลายๆอยา่งใหม้คีวามแปลกใหมแ่ละสามารถขายท าเงนิไดม้ากมายขึน้  อาทเิช่น ขา้ว
เหนียวหมยู่าง กลว้ยแขก ซาลาเปา ฯลฯ มกีารปรบัปรุงวธิกีารปรุงอาหารโดยแมค่า้หลายราย 
ใหม้รีสชาตแิปลกแตกต่างจากเดมิจนกระทัง่มคีนสนใจตดิใจอยากไดสู้ตรไปท าขาย หรอืการ
ปรบัปรุงรูปแบบของการตดัเยบ็เสือ้ผา้ใหม้รีูปแบบที่ทนัสมยั  การปรบัปรุงวสัดุครุภณัฑใ์หม้ี
ความคงทนน่าใช้ และคุ้มค่าเงนิ เป็นต้น แนวความคดิน้ีได้ถูกพฒันาขึ้นมาเรื่อยในหลายๆ
วงการไม่เวน้แมแ้ต่วงการการศกึษา   จงึก่อใหเ้กดิการสอนในหลายๆรูปแบบที่แตกต่างจาก
เดมิ เช่นการเรยีนการสอนในสถานศกึษา การเรยีนการสอนนอกสถานศกึษา และการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน์   เป็นตน้ 

จากความหมายของนวตักรรม (Innovation)(ชยัวฒัน์  สทธริตัน์ , 2552 : หน้า  61 - 
64)ที่ว่าการกระท าของตนเองที่ใหม่ สามารถแบ่งได ้5 ประเภท ดงัน้ี  นวตักรรมทางดา้น
หลกัสตูร ,นวตักรรมการเรยีนการสอน  นวตักรรมสื่อการสอน นวตักรรมทางดา้นการประเมนิ 
และ นวตักรรมการบรหิารจดัการ  ซึง่วชิาน้ีจะเน้นนวตักรรมการเรยีนการสอนเป็นหลกั  
          นวตักรรมการศกึษา (Educational Innovation )  หมายถงึ  ความแปลกใหม่ทาง
การศกึษา โดยอาจเป็นสิง่ที่ผูอ้ื่นเคยใชแ้ล้ว แต่ตวัเราเองเพิง่เริม่ใช ้ก็จดัว่าเป็นนวตักรรมได้ 
เพราะสามารถใหผ้ลการเรยีนรูอ้อกมาไดจ้รงิ  ในทีน้ี่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่  ดงัน้ี 

1.  แนวคดิ/ทฤษฎทีางการเรยีนการสอน  
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2.  เทคโนโลยสีือ่ผสมทางการเรยีนการสอน  
             นวตักรรมทางการศึกษาของประเทศไทย  ส่วนใหญ่จะเป็นการน านวตักรรมทาง
การศกึษาของต่างประเทศ มาดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพการเรยีนการสอนของตนเอง ทัง้
รูปแบบที่เป็นแนวคดิ/ทฤษฎีและเทคโนโลยสีื่อประสม ซึ่งพฒันาการทางด้านการศกึษาของ
ไทยทีก่า้วหน้าขึน้ ท าใหผู้ส้อนบางท่านสามารถคดินวตักรรมการสอนของตนเองขึน้ใชไ้ด ้เช่น 
การสอน แบบวรรณี ,CIPPA  Model, เพลนิ ฯลฯ  เป็นต้น   ความสามารถดงักล่าว มี
ความส าคญัต่อการจดัการเรยีนรูใ้นปจัจุบนัมาก เพราะหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พทุธศกัราช 2551 ไดร้ะบุสมรรถนะ ส าคญัของผูเ้รยีนเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งชดัเจน
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551:หน้า 6-7) 

1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแกป้ญัหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

            จากสมรรถนะของผูเ้รยีนขา้งตน้ท าใหค้รตูอ้งพฒันาตนเองใหม้คีวามรูม้ากพอทีจ่ะ
พฒันาผูเ้รยีนได ้โดยครคูวรเลอืกใชน้วตักรรมในการแกป้ญัหาทีเ่กดิจากการจดัการเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน  ทศินา   แขมมณี  ไดเ้สนอหลกัการในการน านวตักรรมไปใชใ้น
การจดัการเรยีนรู ้(ทศินา  แขมมณ,ี 2545 : 417-418) ดงัน้ี 

1. เป็นนวตักรรมทีไ่มซ่บัซอ้นและยากจนเกนิไป ใชง้า่ย  ใชส้ะดวก 
2. เป็นนวตักรรมทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้่ายแพงจนเกนิไป 
3. เป็นนวตักรรมทีส่ าเรจ็รปู  อ านวยความสะดวกในการใช ้
4. เป็นนวตักรรมทีไ่มก่ระทบกระเทอืนต่อบรบิทเดมิมากนกั 
5. เป็นนวตักรรมทีไ่มม่คีนเกีย่วขอ้งมากนกั 
6. เป็นนวตักรรมทีใ่หผ้ลชดัเจน 

            จากเหตุผลขา้งตน้ จงึขอเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัเน้ือหาวชิาเพือ่เป็นขอบขา่ยใน
การเรยีนรู ้  ดงัน้ี 

- วธิกีารเชงิระบบและการวเิคราะหร์ะบบ 
- แนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอน 
- นวตักรรมการจดัการเรยีนรูป้ระเภทแนวคดิ/ทฤษฎ ี
- นวตักรรมการจดัการเรยีนรูป้ระเภทเทคโนโลยสีือ่ประสม 
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- นวตักรรมการยกระดบัคุณภาพสถานศกึษา 
            โดยมวีตัถุประสงค์หลกัของการจดัการเรยีนรูว้ชิานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
สอนวทิยาศาสตร ์เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ๆได ้   
และสามารถน าเสนอผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน  ทัง้น้ีเพราะผูส้อนจ าเป็นจะต้อง
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาของตนเอง  จงึควรมคีวามรูค้วามสามารถในการ
เขยีนแผนการเรยีนรูท้ีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ๆ ได ้ เพือ่น าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนั 
 
แผนการจดัการเรียนรู ้
 
               แผนการจดัการเรยีนรู ้(สุวทิย ์  มลูค า, 2549 : หน้า 42) คอื  แผนการเตรยีมการ
สอนหรอืการก าหนดกจิกรรมการเรยีนรูไ้วล้่วงหน้าอยา่งเป็นระบบและจดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร   โดยมกีารรวบรวมขอ้มูลต่างๆมาก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน   เพื่อใหผู้เ้รยีน
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  โดยเริ่มจากการก าหนดวตัถุประสงค์จะให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดา้นใด (สตปิญัญา/เจตคต/ิทกัษะ) จะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวธิใีด  ใชส้ื่อ
การสอนหรอืแหล่งเรยีนรูใ้ด   และจะประเมนิผลอยา่งไร  
 
ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ที่คู่กบัการสอนของผูส้อน โดยผูส้อนจะต้องมี

แผนการจดัการเรยีนรูส้ง่ฝา่ยวชิาการทุกภาคเรยีน ซึง่การท าแผนการจดัการเรยีนรูน้อกจากจะ
ช่วยใหผู้ส้อนมคีวามมานใจยงัสามารถช่วยใหก้ารเรยีนการสอนไม่สะดุดไดด้ว้ย เช่นในกรณีที่
ผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้และทางสถานศึกษาจัดผู้สอนอื่นเข้าแทน ผู้สอนที่สอนแทน
สามารถสอนตามแผนการสอนที่เขยีนไวไ้ดเ้ลย ท าใหก้ารเรยีนการสอนไม่ต้องหยุดรอผูส้อน
ประจ าวชิา จงึสรุปความส าคญัของแผนการจดัการเรยีนรู้ไว้เป็นขอ้ๆ ดงัน้ี (สุวทิย์   มูลค า, 
2549 : หน้า 42) 

1. ท าใหเ้กดิการวางแผนวธิสีอนทีด่ ี วธิเีรยีนทีด่ ี ทีเ่กดิจากการผสมผสานความรูแ้ละ
จติวทิยาการศกึษา 

2.  ช่วยใหผู้ส้อนมคีู่มอืการจดัการเรยีนรูท้ีท่ าไวล้่วงหน้าดว้ยตวัเอง และท าใหค้รมูี
ความมัน่ใจในการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมาย 
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3.  ช่วยใหผู้ส้อนทราบว่าการสอนของตนไดเ้ดนิไปในทศิทางใด  หรอืทราบว่าจะสอน
ด้วยอะไร  ด้วยวิธีใด  สอนท าไม  สอนอย่างไร  จะใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ อะไร จะวดัและ
ประเมนิผลอยา่งไร 

4.  ส่งเสรมิใหผู้ส้อนใฝ่ศกึษาหาความรู ้ ทัง้เรื่องหลกัสูตร  วธิกีารจดัการเรยีนรู ้ จะ
จดัหาและใชส้ือ่แหล่งเรยีนรู ้ ตลอดจนการวดัและประเมนิผล 

5.  ใชเ้ป็นคูม่อืส าหรบัผูส้อนทีม่าสอน (จดัการเรยีนรู)้ แทนได ้
         6.  แผนการจดัการเรยีนรูท้ีน่ าไปใชแ้ละพฒันาแลว้จะเกดิประโยชน์ต่อวงการศกึษา 

         7. เป็นผลงานทางวชิาการทีแ่สดงความช านาญและความเชีย่วชาญของผูส้อน  ส าหรบั
ประกอบการประเมนิเพือ่ขอเลื่อนต าแหน่งและวทิยฐานะผูส้อนใหส้งูขึน้ 
 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูจ้ดัเป็นทกัษะอยา่งหนึ่ง จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งฝึกฝนให้
เกิดความช านาญ ซึ่งจะท าให้แผนการจดัการเรยีนรู้มคีุณค่า มคีวามหมายในการใช้สอนใน
หอ้งเรยีน 
 
ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
 จากความส าคญัดงักล่าวท าใหท้ราบวา่การจดัการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีต่อ้งเรยีนรู ้และฝึกฝน
ใหเ้กดิความรู ้ความเชีย่วชาญจนกลายเป็นความช านาญในวชิาชพี จงึขอกล่าวถงึลกัษณะของ
แผนการจดัการเรยีนรูว้่าควรมสีิง่ใดบ้างจงึจะครบถ้วนสมบูรณ์  และก่อให้เกดิประโยชน์แก่
ผูจ้ดัท าในหลายๆดา้น เช่น การสอน หรอืแมแ้ต่การน าไปขอผลงานทางวชิาการเพื่อเลื่อนวทิย
ฐานะของผูส้อน ซึง่    สุวทิย ์  มลูค า (2549 : หน้า 43) ไดใ้หแ้นวทางในการเขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ีด่ไีว ้สรุปไดด้งัน้ี  

1. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้วช้ดัเจน โดยพจิารณาจากตวัชีว้ดัว่าตอ้งการวดั
สิง่ใด และน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค ์

2. ก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนไว้ชดัเจน   ควรเป็นกจิกรรมที่ผูส้อนและ
ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ไปด้วยกนั โดยผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ และ
ผูเ้รยีนเป็นผูด้ าเนินการหาความรูด้ว้ยตนเองภายใตก้ารแนะน าของผูส้อน 

3. ก าหนดสื่ออุปกรณ์หรอืแหล่งเรยีนรูไ้วช้ดัเจน เพราะในเวลา 1 คาบเรยีนหรอื
มากกว่า ถา้ฟงับรรยายโดยไม่ไดดู้สิง่ทีแ่ปลกใหม่อาจเกดิความเบื่อหน่าย สื่อการเรยีนรูท้ีด่จีะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ ตื่นตาตื่นใจในการเรยีนตลอดคาบเรยีน และถ้าสอนไม่ทนัการ
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บอกแหล่งเรยีนรูไ้วจ้ะช่วยใหผู้เ้รยีนสบืคน้ต่อไดแ้มไ้ม่มผีู้สอน จดัเป็นการปลูกฝงัความใฝรู่ใ้ฝ่

เรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีนทางหน่ึงดว้ย 
4. ก าหนดวธิีการวดัและประเมนิผลไว้ชดัเจน เพื่อให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสฝึกฝน

พฒันาตามประเด็น หรอืวิธีการที่ผู้สอนต้องการประเมนิ เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ ถ้าจะ
ประเมนิโดยใหใ้ชเ้ครื่องมอืวทิยาศาสตร ์และผู้สอนบอล่วงหน้าผูเ้รยีนจะไดม้โีอกาสฝึกฝนการ
ใชเ้ครือ่งมอืเหล่านัน้ใหเ้กดิความรูค้วามช านาญ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

5. ยดืหยุ่นและปรบัเปลีย่นได ้ ทัง้น้ีเพราะเวลาในการสอนจรงิทีส่ถานศกึษาอาจ
ถูกกจิกรรมประจ าปีของสถานศกึษาเบยีดบงั ท าใหไ้ม่สามารถท าไดต้ามทีเ่ขยีนแผนไว ้ผูส้อน
จงึควรยดืหยุน่แผนการจดัการเรยีนรูต้ามความเหมาะสม 

6. มคีวามทนัสมยั   ทนัต่อเหตุการณ์   ความเคลื่อนไหวต่างๆ  เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจรงิทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา การสอนทีม่คีวามทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์ปจัจุบนัจะชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูแ้ละจดจ าไดง้า่ยกวา่การเรยีนในสิง่ทีผู่เ้รยีนไมเ่คยรูไ้ม่
เคยเหน็ 

7. แปลความไดต้รงกนั  เน่ืองจากแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ขยีนขึน้มจีุดมุ่งหมาย
ให้ผู้สอนแทนใช้งานร่วมด้วย ดงันัน้การใช้ค า หรอื ขอ้ความ ที่อยู่ในแผนควรเป็นสิง่ที่เป็น
สากลผูอ้่านแผนหรอืผูท้ีต่อ้งใชแ้ผนคนอื่นๆตอ้งเขา้ใจไดต้รงกบัทีผู่เ้ขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้
ท าเอาไว ้

8. มกีารบูรณาการ  การจดัการเรยีนรูท้ี่ดคีวรมกีารบูรณาการความรูท้ ัง้เน้ือหา
และวธิกีารดงันัน้การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูจ้งึต้องบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัสิง่ทีผู่ส้อน
ท าการสอน 

9. มกีารเชื่อมโยงความรูไ้ปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง     แผนการสอนควรเชื่อมโยงความรู้
ทัง้ความรู้เดมิ และความรูใ้หม่ที่จะเรยีนรู้ ตลอดไปจนถึงการเชื่อมโยงความรูเ้ขา้กบัการใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน 
 
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู ้
 
          แผนการจดัการเรยีนรูม้หีลายรปูแบบซึง่จะเลอืกใชแ้บบใดกข็ึน้กบัความเหมาะสม แต่
ควรจะมสีว่นประกอบทีค่รบถว้น ซึง่สวุทิย ์  มลูค า (2549 : หน้า 47) ได ้สรุปไว ้3 สว่น ดงัน้ี 

1. สว่นน าหรอืหวัแผนการจดัการเรยีนรู ้
 เป็นสว่นประกอบทีแ่สดงใหเ้หน็ภาพรวมของแผนการจดัการเรยีนรูว้า่ เป็นแผนที่
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เขยีน ในกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้ด  ใชก้บัผูเ้รยีนระดบัใด  เรือ่งอะไร  ใชเ้วลาในการจดักจิกรรม
นานเทา่ใด 

2. ตวัแผนการจดัการเรยีนรู ้จดัเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของแผนการจดัการเรยีนรู ้
-     สาระ 
-     มาตรฐานการเรยีนรู ้
-     มาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ 
-     ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 
- สาระส าคญั 
- จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ประกอบดว้ย จุดประสงคป์ลายทาง และจุดประสงคน์ าทาง 
- สาระการเรยีนรู/้เน้ือหา 
- กจิกรรม/กระบวนการเรยีนรู ้
- สือ่/นวตักรรม/แหล่งเรยีนรู ้
- การวดัและประเมนิผลประกอบดว้ย วธิกีารประเมนิ,เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ 

ประเมนิ และ  เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ 
 - เอกสารประกอบการจดัการเรยีนรู ้

- บนัทกึผลหลงัการจดัการเรยีนรู ้
3.  ทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้

          สว่นนี้เป็นสว่นทีผู่ส้อนบนัทกึการสงัเกตทีพ่บจากการน าแผนไปใช ้ เชน่  ปญัหาและ
แนวทางการแกไ้ข  กจิกรรมเสนอแนะ   และขอ้มลูอื่นๆ  เพือ่ประโยชน์ในการปรบัปรงุแผนฯ 
ในการน าไปใชต้่อไป  อกีสว่นหน่ึงของทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู ้ ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการ
สอน  ไดแ้ก่  ใบงาน  แบบทดสอบทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูต้ามแผนนัน้ๆ  เป็นตน้ 
 จากสว่นประกอบของแผนการจดัการเรยีนรูส้ามารถเขยีนเป็นเคา้โครงแผนการเรยีนรู้
ทีม่คีรบทัง้ 3  สว่น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ตวัอยา่งเคา้โครงแผนการจดัการเรยีนรู ้
 

  ทีม่า : สวุทิย ์  มลูค า, 2549 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิ : หน้า 48 

กลุ่มสาระ....................................ระดบัชัน้........................................... 
หน่วยการเรยีนรู.้.....................เรือ่ง......................เวลา.............ชัว่โมง......... 

      1.  สาระ............................................................................................... 
      2.  มาตรฐานการเรยีนรู.้........................................................................ 
      3.  มาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้.............................................................. 
      4.  ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั.................................................................... 
      5.  สาระส าคญั...................................................................................... 
      6.  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
              6.1  จุดประสงคป์ลายทาง............................................................. 
              6.2  จุดประสงคน์ าทาง 
                6.2.1  ........................................................................................ 
                6.2.2  ........................................................................................ 
       7.  สาระการเรยีนรู/้เน้ือหา..................................................................... 
       8.  สือ่/นวตักรรม/แหล่งเรยีน................................................................. 
       9.  กจิกรรม/กระบวนการเรยีนรู ้
           ขัน้น า................................................................................................ 
           ขัน้สอน............................................................................................. 
           ขัน้สรปุ............................................................................................. 
       10.การวดัและประเมนิผล 
            10.1  วธิกีารประเมนิ....................................................................... 
            10.2   เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิ............................................................ 
            10.3   เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิ................................................................ 
      11.  บนัทกึผลหลงัการจดัการเรยีนรู.้........................................................ 
      12.   เอกสารประกอบการเรยีนรู.้............................................................. 
 



 

8 SE 742 

รปูแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 
         สวุทิย ์  มลูค า (2549 : หน้า 44) ไดเ้สนอแผนการสอนทีนิ่ยมใชท้ัว่ไปไว ้3 รปูแบบ
ใหญ่ๆ  ดงัน้ี 

1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย 
2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบตาราง 
3. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบพสิดาร 
แต่การใชง้านจรงิ ผูส้อนสามารถประยกุตใ์ชต้ามแบบทีส่ถานศกึษาก าหนด เพือ่ใหเ้ป็น

รปูแบบเดยีวกนัทัง้สถานศกึษา 
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย(สุวทิย ์  มูลค า, 2549 : หน้า 44) การเขยีน

แผนการสอนแบบน้ีท าได้โดยเขยีนประเดน็ทัง้  10 ประเดน็ตามหวัขอ้ในตวัอย่าง ซึ่งล าดบั
กิจกรรมการเรยีนการสอนจะเขยีนเป็นเชิงบรรยายกิจกรรมที่ผู้สอนจดัเตรยีมไว้  โดยระบุ
ชดัเจนวา่ผูเ้รยีนท าอะไร 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรรยาย 
 

               แผนการจดัการเรยีนรูท้ี.่.......................................... 
         เรือ่ง.......................................ระยะเวลา.................คาบ............... 
1.สาระส าคญั................................................................................................ 
………………………………………………………………………………….. 
2.จุดประสงคก์ารเรยีนรู:้ ............................................................................. 
3.จุดประสงคป์ลายทาง: ............................................................................. 
4.จุดประสงคน์ าทาง  
   4.1  .......................................................................... 
   4.2  ........................................................................... 
   4.3  .......................................................................... 
5.เน้ือหาสาระ : .......................................................................................... 
………………………………………………………………………………….. 
6.สือ่/อุปกรณ์การเรยีนการสอน:........................................................... 
7.กจิกรรมการเรยีนการสอน:................................................................. 
8.การวดัและประเมนิผล:........................................................................ 
9.กจิกรรมเสนอแนะ:.............................................................................. 
10.บนัทกึผลหลงัการสอน : 
10.1  ผลการสอน…………………………………………………………….. 
10.2  ปญัหา/อุปสรรค……………………………………………………….. 
10.3  ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………… 
 
                                         ลงชื่อ.........................................ผูส้อน 
                                               ......................................... 
 

 
ทีม่า : สวุทิย ์  มลูค า, 2549 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิ : หน้า 44 
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แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบตาราง(สวุทิย ์  มลูค า, 2549 : หน้า 45)  แผนการสอนแบบ
น้ีจะเขยีนโดยใช้ประเด็นส าคญัเป็นองค์ประกอบของแผนการจดัการเรยีนรู้มาก ากบั   และ
บรรจุองคป์ระกอบส าคญัเหล่านัน้ลงไปตามตารางเกอืบทัง้หมด 

 
ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบตาราง 

 
 

 
จดุประสงค ์

 
เน้ือหา 

 
กิจกรรม 

 
ส่ือ/

อปุกรณ์ 

 
กระบวนการ 

การวดั
ประเมิน

ผล 
จุดประสงค ์
การเรยีนรู ้: 
......................... 
จุดประสงค์
ปลายทาง : 
.......................... 
จุดประสงค ์
น าทาง : 
1. ..................... 
2. ..................... 
3. ..................... 

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

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

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

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

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

 
 ทีม่า : สวุทิย ์  มลูค า, 2549 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิ : หน้า 45 

 
การวดัประเมนิผลในแผนการสอนแบบนี้ สามารถเขยีนไดท้ัง้ในภาพรวม และเขยีน

แยกตามจุดมุง่หมายแต่ละประเภทวา่จะวดัและประเมนิผลอยา่งไร 
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบพสิดาร(สวุทิย ์  มลูค า, 2549 : หน้า 46)  แผนน้ีจะมรีาย 

ละเอยีดมากขึน้ การล าดบักจิกรรมการเรยีนการสอนแยกเป็นกจิกรรมที่ผูส้อนปฏบิตัแิละสิง่ที่
ผูเ้รยีนปฏบิตั ิซึ่งสอดคลอ้งกนัทุกขัน้ตอน และระบุการวดัผลระหว่างเรยีนทีช่ดัเจนสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค ์กจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ส้อน และผูเ้รยีน กระท ารว่มกนั ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบพสิดาร 
 

                           แผนการสอนที.่................................................ 
              เรือ่ง.......................ระยะเวลา..........................คาบ............... 
1.  สาระส าคญั ................................................................................................. 
2.  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้: ................................................................................ 
3.  จุดประสงคป์ลายทาง  : ............................................................................... 
4.  จุดประสงคน์ าทาง          4.1  .................................................................... 
                                     4.2  .................................................................... 
5.  เน้ือหาสาระ : .............................................................................................. 
6.  สือ่อุปกรณ์การเรยีนการสอน : ..................................................................... 
7.  กจิกรรมการเรยีนการสอน  :  ....................................................................... 
 

ขัน้ตอน 
จดุประสงค ์
น าทาง 

กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีวดัผล 
ประเมินผล 
ระหว่างเรียน 

ผูส้อน ผูเ้รียน 

  
 
 

   

 
8.  การวดัและประเมนิผล : ..................................................................................... 
9.  กจิกรรมเสนอแนะ  :  ....................................................................................... 
10. บนัทกึผลหลงัการสอน  :  
      10.1  ผลการสอน………………………………………………………………….. 
      10.2  ปญัหา/อุปสรรค……………………………………………………………. 
      10.3  ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแก…้………………………………………………… 
                                                           ลงชื่อ........................................ผูส้อน 
                                                                   .................................... 

 
 ทีม่า : สวุทิย ์  มลูค า, 2549 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิ : หน้า 46 
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สรปุ 
 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการสอนวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงในวิชาน้ีจะกล่าวใน

ประเดน็ต่างๆ 5 ประเดน็ คอื วธิกีารเชงิระบบและการวเิคราะหร์ะบบ,แนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบั
การเรยีนการสอน,นวตักรรมการจดัการเรยีนรูป้ระเภทแนวคดิ/ทฤษฎี,นวตักรรมการจดัการ
เรยีนรูป้ระเภทเทคโนโลยสีือ่ประสม และนวตักรรมการยกระดบัคุณภาพสถานศกึษา โดยเน้นที่
นวตักรรมการเรยีนการสอน และมุ่งหวงัใหผู้ท้ีศ่กึษาน าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษาไม่ว่าจะ
เป็นการเขียนแผนประกอบการเรียนรู้ หรือ ยกระดับการเรียนการสอนของตนเองให้ได้
มาตรฐานกต็าม 
 
แบบฝึกหดั 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. แผนการสอนทีท่า่นใชใ้นปจัจุบนัมขีอ้ดแีละขอ้บกพรอ่งอยา่งไรบา้ง 
2. แผนการสอนทีท่า่นใชท้า่นจดัการเรยีนรูโ้ดยใชท้ฤษฎกีารเรยีนรูใ้ดบา้ง 
3. แผนการสอนทีท่า่นใชม้ปีญัหาหลงัการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งใดบา้ง 

 

 
 


