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  ขอสังเกต 
  ๑. โครงการสอนเขยีนเรียงตามลําดับหนวย ตั้งแตหนวยการเรยีนรูที ่๑ ไปจนถึง
หนวยการเรียนรูลําดับสุดทาย 
  ๒. การลาํดับชั่วโมงใหเร่ิมนับจากชัว่โมงที่ ๑ ของหนวยการเรยีนรูที ่๑ ไปจนถึง
ชั่วโมงสุดทายของหนวยการเรียนรูลําดับสุดทาย (นับลาํดับที่ตอกันไปเรื่อย ๆ) 
  ๓. รายละเอียดของโครงการสอนในแตละตอน จะแยกเขียนตามหนวยยอยของ
แตละหนวยการเรยีนรู เชน หนวยการเรยีนรูแบงเปนหนวยยอย ๒ : ๔ : ๔ : ๔ ชั่วโมง การเขยีน
จะเขยีนรายละเอียดในทุกคอลัมนเปน ๔ ตอน ตอนแรก จํานวน ๒ ชั่วโมง ตอนที่ ๒ จํานวน ๔
ชั่วโมง เปนตน 
  ๔. กิจกรรมการเรยีนรูที่กําหนดจะสัมพันธกับผลการเรียนรูทีค่าดหวงั และเขยีน
ใหมีจํานวนมากพอที่เลือกใชเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
  ๕. กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดผลและประเมินผลจะมีความ
สอดคลองกัน  
  ๖. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู นิยมกําหนด
กันใน ๒ ลักษณะ คือ ประเมินผลกอนการเรียนในหนวยยอยแรก และประเมินผลหลังเรียนใน
หนวยยอยสุดทาย หรือประเมินผลเม่ือจบหนวยการเรียนรูในหนวยการเรียนรูสุดทาย และมักใช
แบบฝกหัดเปนเครื่องมือการประเมินระหวางเรียน 

 
แผนการจัดการเรียนรู  (Lesson Plan) 
   แผนการจัดการเรียนรู อาจมีผูเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน บันทึกการสอน แผนการสอน 
แผนการจัดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู หรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเอกสารน้ีใช
คําวา “แผนการจัดการเรียนรู” (Lesson Plan) เน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรูเปรียบไดกับแผน
ที่ซึ่งนักเดินทางใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือเดินทางไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการ ในการจัดการ

 



 

   การจัดการเรียนรูที่ดี มีองคประกอบสําคัญ ๆ ๓ สวน คือ 
๑. จุดประสงคการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน (ผูเรียนมีความรู ความสามารถ 

 ทักษะ และคณุลักษณะอยางไร) 
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๒. การจัดการเรียนรูที่จะทาํใหผูเรียนบรรลตุามจุดประสงคที่กําหนดไว (ผูเรียน
จะเรยีนรูผานกิจกรรมอะไร ตองใชสื่อหรอืแหลงเรียนรูอะไร มีรปูแบบการสอน หรือวิธสีอน และ
เทคนิคการสอนอยางไร เปนตน) 

๓. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตรวจวดัวาผูเรียนมีความรูเทาไร 
แลวนําผลท่ีวดัไดมาตีคาวานักเรียนบรรลผุลตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม อยางไร  

  การจัดการเรียนรูดังกลาวขางตน เขียนเปนแผนภูมิความสัมพันธได ดังนี้ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
Objective 

O 

E&A 

 
 
 
 
 

L  
 การวัดผลและประเมินผล การจัดการเรียนรู 

 Evaluation & Assessment  Learning Management 
  

    0ความหมาย  ความหมาย
  แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารการสอนท่ีครูจัดทําขึ้นเพ่ือใชจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหกับนักเรียนโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู/เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดผลและ
ประเมินผล เปนตน แผนการจัดการเรียนรูนิยมเขียนเปนรายชั่วโมง (๑ ชั่วโมงใชเวลาสอนประมาณ
๕๐ – ๖๐ นาที) 

 
 



 
ประเภทของแผนการจัดการเรียนรู   1

   แผนการจัดการเรียนรูแบงออกเปน ๓ ประเภท ตามลกัษณะการเขยีน ดังนี้ 
   ประเภทที่ ๑  แบบความเรียง 
    แผนการจัดการเรียนรูประเภทนี้ ครูจะเขียนหัวขอตาง ๆ ที่วางแผนจะสอน
ในลกัษณะของความเรียงเปนยอหนา ๆ ละ ๑ หัวขอ โดยเขยีนอธบิายรายละเอียดของสาระสําคัญ
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู และการวัดผลและ
ประเมินผล สัน้ ๆ พอเขาใจ  
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  ประเภทที่ ๒ แบบตาราง 
    การขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบน้ี ครูจะนํารายละเอียดตาง ๆ ที่เขยีน
ในประเภทที่ ๑ มาจัดรูปแบบใหมเปนแบบตารางประมาณ ๖ คอลัมน ๆ ละ ๑ หัวขอประกอบดวย
สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู และการ
วัดผลและประเมินผล 

  ประเภทที่ ๓ แบบผสมผสาน 
    ประเภทที่ ๓ นี้ จะเปนการผสมผสานลักษณะสําคัญของประเภทท่ี ๑ และ
ประเภทที่ ๒ เขาดวยกัน โดยที่หัวขอ สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู และเนือ้หาสาระ นิยม
เขียนแบบความเรียง สวนหัวขอ กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู และการวัดผลและ
ประเมินผล จะนิยมเขียนเปนตาราง ๓ คอลัมน 
   เอกสารน้ี เสนอแนะแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในรปูแบบของความเรียง
โดยนําเสนอแนวทางในการเขียนหัวขอตาง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

  สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
   แผนการจัดการเรียนรูเปนเอกสารที่ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อใหรูวา ในชั่วโมงที่สอน
แตละคร้ัง จะจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไรใหกับผูเรยีน นอกจากนี้ ยังชวยใหผูที่มาสอนแทน
(กรณีที่ผูสอนประจําติดราชการหรือไมสามารถมาสอนได) ทราบวาตองสอนเนื้อหาสาระอะไร 
จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไร และประเมินผลการเรียนรูอยางไร เปนตน แผนการจัดการเรียนรู
โดยทั่ว ๆ ไป มีสวนประกอบสําคัญ ๓ สวนใหญ ๆ คอื สวนที่ ๑ รายละเอียดสวนตน, สวนที่ ๒ 
แผนการจัดการเรียนรู และ สวนที่ ๓ บันทึกหลังสอน ดังนี้ 
    สวนที่ ๑  ขอความสวนตน  
     เปนสวนทีบ่อกรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาที่สอน 
ชั้นที่สอน คร้ังที่สอน เรื่องสอน จํานวนเวลาทีใ่ชสอน วันที่และเวลาที่สอน เปนตน ดังตัวอยาง 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู ครั้งที่ ๑ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๔๙ 

  หนวยการเรียนรูที่ ๑   “นิราศเมืองแกลง”   เรื่อง ประวตัิผูแตงและลกัษณะคําประพันธ 
  สอนวันที่ ๑๕ พฤษภคม ๒๕๔๙    ชั้น ม.๑/๑ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 

ชั้น ม.๑/๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.                                                      
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    ๑. สาระสําคญั 
   ๒. ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
   ๓. จุดประสงคการเรียนรู 
   ๔. สาระการเรียนรู/เน้ือหา 
   ๕. กิจกรรมการเรียนรู 
   ๖. สื่อการเรียนรู 
   ๗. การวัดผลและประเมินผล 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงสิ่งตอไปดวย คือ 
    ๑. แผนการจัดการเรียนรูตองสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของ
นักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ 
     ๒. นักเรียนไดฝกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตใชความรูในชีวติประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม   

๓. นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และจากสภาพความเปนจริง
ของนักเรียน 

๔. มุงฝกทักษะการปฏบิตัิใหนักเรียนมีทักษะทางภาษาที่ถกูตองและ
ใชสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. ฝกกระบวนการคิดที่หลากหลายตามระดับชั้น เชน การคิดเร็ว คิดคลอง
คิดวเิคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหา และการสรางองคความรูดวยตนเอง 

๖. ฝกนิสัยรักการอาน การเขียน และการใฝรูอยูเสมอ 
๗. จัดกิจกรรมในลักษณะการผสมผสานหรือบูรณาการความรู ทักษะ และ

ประสบการณตาง ๆ ทัง้ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ตลอดจน
เชื่อมโยงความรูกับภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทางภาษา 

๘. ปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคทางภาษาไทย ตลอดจนยกยองผูที่ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

 
 



การเขียนแผนการจัดการเรียนรู มีวิธีการหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
   ๑. สาระสําคญั 
        สาระสําคัญ คอื แกนสารของเรื่องหรือเน้ือหาที่สอน เปรียบไดกับ
ตะกอนของความรูที่จะอยูติดตัวนักเรยีนตลอดไป ซึ่งอาจเปนหลักการ เปนขอสรุป ที่แสดงใหเห็น
ถึงความคิดสาํคัญ ๆ ในเรือ่งนั้นก็ได  
          การเขียนสาระสําคัญดูเสมือนวาเปนเรื่องที่คอนขางยาก เพราะ
บางคร้ังครูยังไมเขาใจวาสาระสําคัญของเรื่องหรือเน้ือหาที่สอนคืออะไร จึงทําใหเขียนไมไดหรือ
เขียนแลวไมรูวาใชสาระสาํคญัหรือไม จึงขอนําเสนอวธิกีารงาย ๆ ทีช่วยใหเขยีนได คือ ใหตอบ
คําถามตอไปนี้ สั้น ๆ พอเขาใจ เม่ือตอบแลว ใหนําขอความทีต่อบมาเรียบเรียงเปนสาระสําคัญโดย
เขียนเปนขอความที่กระชบั และหากมีสาระสําคัญมากกวา ๑ สาระสําคัญ ใหเขียนสาระสําคัญละ 
๑ ยอหนา ไมนิยมเขียนสาระสําคัญเปนขอ ๆ 
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  คําถาม 

   ๑. สิ่งน้ันคืออะไร หรือส่ิงนั้นหมายถึงอะไร 
  ๒. ควรเปนอยางไร หรือ ควรมีลักษณะอยางไร หรือ ควรปฏิบตัิอยางไร หรือควร
เกิดขึ้นอยางไร หรือ ........ 
  ๓. เกิดคุณคาอยางไร หรือเกิดประโยชนในการนําไปปฏิบัติอยางไร 
 
ตัวอยางการเขียนสาระสําคญั  เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ 
 

คําถาม คําตอบ 
๑. สิ่งน้ันคืออะไร 
  

     การอานจับใจความสําคญัเปนการอานเพ่ือคนหาใจความ
สําคัญหลัก และใจความสําคัญรองของเรื่องที่อาน 

๒. ควรมีลักษณะอยางไร 
 

     การอานจับใจความสําคญัควรอานในใจอยางละเอียด
ตลอดเรื่อง แลวยอนกลบัมาอานคราว ๆ ที่ละยอหนา เพ่ือหา
ใจความสําคญัของเร่ือง ขอความที่เปนใจความสําคัญอาจจะ
อยูสวนตน หรือสวนทายของยอหนาที่อาน 

๓. เกิดคุณคาอยางไร 
 

     การอานจับใจความสําคญัจะชวยใหผูอานอานหนังสือ
อยางมีประสิทธิภาพ รูและเขาใจความคดิสําคัญของผูแตง 

 

 



   หลังจากตอบคําถามที่กําหนดแลว ใหนํามาขอความทั้งหมดเขียนเปนสาระสําคัญของ  
“การอานจับใจความสําคัญ” ไดดังนี้  
 
 
 
 

  การอานจับใจความสําคัญเปนการอานเพ่ือคนหาใจความสําคัญหลกั 
และใจความสาํคัญรองของเรื่องที่อาน จึงตองอานในใจอยางละเอียดตลอดเร่ือง 
แลวยอนกลบัมาอานคราว ๆ ที่ละยอหนา เพ่ือหาใจความสําคัญของเรื่อง ขอความ 
ที่เปนใจความสําคัญอาจจะอยูสวนตน หรือสวนทายของยอหนาที่อาน  การอาน 
จับใจความสําคัญจะชวยใหผูอานอานหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ รูและเขาใจ 
ความคิดสําคญัของผูแตง 
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   ขอสังเกต 
  - ไมควรเขียนสาระสําคัญเพ่ืออธิบายคํา โดยใชคําวา “หมายถึง” และ “คือ”  
  - สาระสําคัญในหัวขอเดียวกัน ครูแตละคนอาจจะเขียนไมเหมือนกันได แตจะมี
ความคลายกันในหลักการ หรือความคิดหลัก 
  - เขียนสาระสาํคัญเสร็จแลว ควรใหเพ่ือน ๆ หรือผูรูอ่ืน ๆ อานเพ่ือปรับแกไข
ใหดีขึ้น 
  - ฝกเขียนบอย ๆ จะทําใหการเขียนสาระสําคัญมีความกระชับและถูกตองมากขึ้น 
 

   ๒. ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
           ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปจะเขียนเฉพาะขอที่เก่ียวของกับ
สาระการเรียนรู/เน้ือหาที่สอนในชั่วโมงนั้น ๆ เทาน้ัน โดยใหคัดลอกขอความผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายปเก่ียวของมาใหครบ ไมตดัทอนขอความ การคัดลอกตองเขียนลําดับขอตามขอที่
ปรากฏในคําอธิบายรายวชิาดวย  ดังตัวอยาง 
 
 

 
 

๒. ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
๒. อานในใจและอานออกเสียงตามลักษณะคําประพนัธประเภท กลอน  

โคลง กาพย บทกวี รวมสมัย และวรรณกรรมประเภท เรื่องสั้น ตํานาน พงศาวดาร 
ไดอยางถูกตอง (ท ๑.๑.๓)  



๑๒. สรุปความ จับประเด็นสําคัญ และจุดประสงคของเรื่อง แสดงความ 
คิดเห็นเชิงวิเคราะหเรื่องที่อาน ฟง และดู (ท ๓.๑.๑) 

๒๓. มีมารยาทการอาน การเขยีน การฟง การดู และการพูด (ท ๑.๑.๓,  
ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒) 

 
   ๓. จุดประสงคการเรียนรู 
                           การเขียนจุดประสงคการเรียนรูใหเขียนเฉพาะจุดประสงคที่
ตองการใหเกิดกับนักเรียนในชั่วโมงนั้น ๆ จุดประสงคที่เขียนอาจจะมีไมครบตามผลการเรียนรู
ที่คาดหวังรายปก็ได เพราะเปนการสอนเพียงชั่วโมงเดียว แตจุดประสงคการเรียนรูตองเขียนให
ครบทั้งดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค เน่ืองจาก
การจัดการเรียนรูภาษาไทยซึ่งเปนวิชาทักษะ ดังนั้นในชั่วโมงที่สอนจึงตองจัดกิจกรรมในลักษณะ
ของการบูรณาการทกัษะหรือทักษสัมพันธ  การเขียนจุดประสงคการเรียนรูที่ถกูตอง ตองขึ้นตน
ดวยคํากริยาที่แสดงถึงพฤติกรรมการเรยีนรู ดังตัวอยาง 
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๓. จุดประสงคการเรียนรู เม่ือจบบทเรียนนี้ นักเรียนมีความรู ความสามารถดังนี้   

  ๓.๑ บอกหลักเกณฑการอานในใจและการอานจับใจความได 
  ๓.๒ บอกใจความสําคัญหลกั ใจความสําคัญรอง และจุดมุงหมายของ 
                    ผูแตงจากเร่ืองที่อานได 
  ๓.๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเร่ืองที่อานได 
  ๓.๔ เห็นความสําคัญของการอานจับใจ และมีมารยาทในการอาน 
 
 

  ๔. สาระการเรียนรู/เน้ือหา  ใหเขียนสาระการเรยีนรู/เน้ือหาที่สอนจริง 
ในชัว่โมงนั้น ๆ โดยละเอียด ไมเขียนเฉพาะหัวขอเร่ืองของสาระการเรียนรู/เน้ือหา 

  ๕. กิจกรรมการเรียนรู  การสอนภาษาไทยใชการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ โดยใชวรรณคดี หรือวรรณกรรม หรือหลักภาษาเปนแกนในการบูรณาการกับสาระ
หรือทักษะอ่ืน ๆ  ลักษณะการสอนจะเปนการสัมพันธทักษะและสาระการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละคร้ังที่สอนควรมีลักษณะดังน้ี 

   ๑) ทบทวนความรูเดิม เพ่ือเชื่อมโยงกับความรูใหมทีจ่ะสอน 
๒) นําเสนอความรูใหมโดยใหตัวอยางหรอืสาธิตทักษะ     

   ๓) สังเกตและสรุปเปนกฎเกณฑ จดบันทึกความรู 

 



   ๔) ฝกทักษะในลกัษณะของการบูรณาการทักษะ โดยฝกทักษะ 
                                             ทุกดานไปพรอม ๆ กัน 

   ๕) ประเมินตนเอง ตรวจสอบ และแกไขทักษะที่บกพรอง 
    ๖) ฝกทักษะทางภาษาเปนรายบุคคล เปนรายคู หรือกลุมยอย ๆ  
                                            (กลุมละ ๔ – ๖ คน)  

   ๗) ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู โดยใชเคร่ืองมือที่ 
                                             หลากหลาย เชน แบบทดสอบ แบบฝกหัด คาํถาม ฯลฯ 
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  ขอสังเกตเพิ่มเติม 
   - นักศึกษาตองใชตวัอยางที่คิดขึ้นเองประกอบการฝกทักษะ  

                                           ไมใชตัวอยางในหนังสือเรียนเพียงอยางเดียว 
   - นักศึกษาตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดใชทักษะทางภาษาให 

                                           ครบทกุดาน โดยอาจใชทกัษะใดทกัษะหนึ่งเปนแกนในการฝก 
                                           เพ่ือเชื่อมโยงไปยังทักษะอ่ืน ๆ ไมใชใหนักเรียนอานหรือเขียน 
                                           อยางเดียวตลอดชั่วโมง 

   - นักศึกษาตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดพัฒนาความรู ความคิด 
                                           และทักษะตาง ๆ ประกอบดวย ทักษะการคดิ ทักษะการใช 
                                           ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรูหลักการทางภาษา การเรียนรู 
                                           วรรณคดี วรรณกรรม และการเรียนรูภูมิปญญาทางภาษา
             - นักศึกษาจะตองใชเทคนคิในจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน  
                                           เกม เพลง ปริศนาคําทาย กลุมสมัพันธ บทบาทสมมุติ ละคร 
                                           สถานการณจําลอง โครงงาน ฯลฯ ทั้งน้ีตองใหมีความเหมาะสม 
                                           กับสาระการเรยีนรู/เน้ือหาที่สอนดวย 

   - นักศึกษาตองจัดกิจกรรมใหสอดคลอง ครบถวนตามจุดประสงค 
                                           การเรียนรูที่กําหนดไว 

   - นักศึกษาตองมีสื่อการเรียนที่สอดคลองกับ  สาระการเรียนรู/ 
                                           เน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  และวัยของ 
                                                 ผูเรียนทุกคร้ังที่สอน 

   - นักศึกษาใหนักเรียนทําแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบตลอดทั้ง 
                                           ชั่วโมง ก็ตองเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวย แตไมถือวาเปน 
                                           การจัดการเรียนรู 

 
 



  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละคร้ังที่สอน นักศึกษาจะเขียน
เปน ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นดําเนินการสอน และขั้นสรุปบทเรยีน แตละขั้นตอน
จะเขียนเรียงลําดับขอ ดังตวัอยาง 

  
 
 
 

 ๕. กิจกรรมการเรียนรู  
       - ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ๑). ………………………………………………………….. 
  ๒). ………………………………………………………….. 
     - ขั้นดําเนินการสอน 
  ๓). ………………………………………………………….. 
  ๔). ………………………………………………………….. 
  ๕). ………………………………………………………….. 
  ๖). ………………………………………………………….. 
     - ขั้นสรุปบทเรียน 
  ๗). ………………………………………………………….. 
  ๘). ………………………………………………………….. 
 
 

  ๖. สื่อการเรียนรู  นักศึกษาเขียนเรียงลําดับสื่อ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ
ที่ใชในการสอนตลอดชั่วโมง โดยเร่ิมตั้งแตขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป ถาหากมีสื่อการเรียนรูที่
ใชทั้งในขั้นนําและขั้นสอน เชน ใชเพลงนาํเขาสูบทเรียน และนาํมาใชเลนเกมคําควบกล้ําอยูไหน 
เพ่ือคนหาคําศัพทจากเน้ือเพลงในขั้นสอน ใหเขียนชื่อส่ือเพียงครั้งเดียว ไมเขียนซ้ํากัน เชน 

 

 ๖. สื่อการเรียนรู 
  ๖.๑ แผนภูมิเพลง คําควบกล้ํา 
  ๖.๒ บัตรคํา 
  ๖.๓ เกม คําควบกล้ําอยูไหน 
                                         ฯลฯ 
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  ๗. การวัดผลและประเมินผล นักศึกษาเขียนวิธีการที่ใชในการวดัผล 
องคประกอบที่ใชในการประเมิน ตลอดจนเกณฑการตดัสิน (ถามี) การวัดผลและประเมินผลตอง
เปนไปเพื่อตรวจสอบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด
ไวหรือไม กลาวคือ เขียนจุดประสงคการเรียนรูไวอยางไร ก็ตองวัดผลและประเมินผลใหตรงกนั
ดวย ดังตัวอยาง 

 
 

๗. การวัดผลและประเมินผล  
  ๗.๑ การสังเกต  โดยบันทึกผลการสังเกต ในประเด็นตอไปน้ี 
         - ความถูกตองในการบอกหลักเกณฑการอาน, ใจความ 

                                                   สําคัญและจุดมุงหมายของผูแตง 
         - การใหความสําคัญตอการอาน  
         - การมีมารยาทในการอาน 
  ๗.๒ การตรวจผลงาน  ตรวจใหคะแนนจากงานตอไปน้ี 
         - การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
         - แบบฝกหัด 
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สวนที่ ๓ บันทึกหลังสอน    
   บันทึกหลังสอนจะเขียนหลังจากเสร็จสิ้น การจัดการเรียนรูในแตละชั่วโมง 
โดยทั่วไปจะบันทึกขอมูลเก่ียวกับ  

- ผลการจัดกิจกรรมวาเปนไปตามแผนทีกํ่าหนดไวหรือไม อยางไร 
- นักเรียนสนใจ ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมหรือไม อยางไร 
- บรรยากาศในการจัดการเรียนรูเปนอยางไร 
- การวดัผลและประเมินผลเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนดหรือไม นักเรียน    
  ผานหรือ ไมผานจํานวนกี่คน เพราะเหตุใด 
- มีปญหา อุปสรรคหรือไม อยางไร 
- เสนอแนะแนวทางการแกไข หรือปรับปรุงใหดีขึ้นอยางไรบาง สําหรับ 
  การนําไปใชสอนในปการศึกษาตอไป 
                               ฯลฯ 

 
 



    การเขียนสรุปผลหลังสอนในภาพรวมแยกเปนรายชั้น หรือรายหองที่สอน 
และไมควรเขยีนเม่ือการสอนเสร็จสิ้นไปแลวหลาย ๆ วนั หรือเม่ือถึงวันหยุดแตละสัปดาหจึงเขียน
บันทึกหลังสอน เนื่องจากอาจจะลืมรายละเอียดสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนก็ได แนะนําให
เขียนเม่ือสอนเสร็จสิ้นทันท ี หากไมมีเวลาหรือมีเวลานอยอาจจะบันทึกเฉพาะสาระสั้น ๆ กอน
แลวจึงคอยนํามาขยายรายละเอียดก็ได รูปแบบการเขยีนอาจเปนดังนี้ 
 
 
 
  บันทึกหลังสอน 
  - ชั้น ม.๑/๑ 
   ...................................................................................... 
  - ชั้น ม.๑/๒ 
   ...................................................................................... 
  - ชั้น ม.๑/๓ 
   ...................................................................................... 
  - ชั้น ม.๑/๔ 
   ...................................................................................... 
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บทสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     โครงการสอนเปนเอกสารประกอบหลกัสูตร  ที่ชวยใหผูสอนรูวา 

ในแตละปการศึกษาผูเรยีนจะเรียนรู  ผานสาระที่จัดเปนหนวยการเรยีนรู 
อะไร และตองผานผลการเรยีนรูที่คาดหวงัจํานวนเทาไร และอยางไร 
  แผนการจัดการเรียนรูเปนเอกสารที่ครูจัดทําขึ้นจากโครงการสอน 
โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งดาน 
ความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบตัิจริง ฝกทักษะการคิด  วิเคราะห  
และสรุปความรูดวยตนเอง 
 จุดประสงคการเรียนรูเปนตวักําหนดกิจกรรมการเรียนรู และการ 
วัดผลและประเมินผลการเรยีนรู จึงตองเขียนใหมีความสอดคลองสัมพันธ 
กันทั้งสามสวน  
 การออกแบบการเรียนรูที่ดีชวยใหผูเรียนบรรลตุามจุดมุงหมายของ 
หลักสูตรทีต่องการใหเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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คําสั่ง  ตอบคาํถามตอไปน้ีสั้น ๆ พอเขาใจ 
 
 ๑. โครงการสอนมีขั้นตอนในการจัดทําอยางไร 
  .............................................................................................................. 
 ๒. สวนใดของโครงการสอนที่ตองใหมีความสัมพันธและสอดคลองกันบาง 
  .............................................................................................................. 
 ๓. กิจกรรมการเรียนรูในโครงการสอนมีวิธีการเขียนอยางไร จงยกตัวอยาง 
  .............................................................................................................. 
 ๔. การวัดผลและประเมินผลในตละหนวยการเรียนรูมีลักษณะอยางไร 
  .............................................................................................................. 

๕. แผนการจัดการเรียนรูมีความสําคัญอยางไร  
  .............................................................................................................. 
 ๖. แผนการจัดการเรียนรูมีสวนประกอบอะไรบาง 
  .............................................................................................................. 
 ๗. สวนประกอบใดของแผนการจัดการเรียนรูที่มีความสัมพันธกันบาง 
  .............................................................................................................. 
 ๘. การเขียนจุดประสงคการเรียนรูควรคํานึงถึงอะไรบาง  
  .............................................................................................................. 
 ๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยมีลักษณะสําคญัอยางไรบาง 
  .............................................................................................................. 
 ๑๐. บันทึกหลังสอนมีความสําคัญอยางไร 

 
 



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