
 บทที่ 7 
แผนการจัดการเรียนรูวิชาเคมี 

 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาเคมี มีหลักการในการเขียนแผนเชนเดียวกับการเขียนแผนการสอน
ทั่วไปจึงขอใหความหมาย และรายละเอียดใหผูเรียนเขาใจใหตรงกัน เพ่ือนําไปประยุกตใชกับ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาเคมี และวิชาอ่ืนไดอยางถูกตอง 

ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
 

การวางแผนการการจัดการเรียนรู (สุวัฒน  นิยมคา. 2517; 175) เปนการจัดวาง
โปรแกรมการสอนทั้งหมดในวิชาใดวิชาหน่ึงไวลวงหนา ทั้งน้ีเพ่ือใหการเรียนการสอนไดบรรลุ
จุดมุงหมายที่ตั้งไว 

การวางแผนการจัดการเรียนรูมีความสําคัญและจําเปนกับผูสอนทุกระดับและทุก
วัย โดยการวางแผนการสอนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ถาใช
แผนการจัดการเรียนรูเดิมซ้ําๆ จะทําใหการสอนเกิดประโยชนลดนอยลง ถาใชแผนการ
จัดการเรียนรูก็ควรจะตองมีการปรับปรุงแนวทางในการสอนใหมเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
การสอนอยางสมบูรณ 
 

ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
 

สุวัฒน นิยมคา (สุวัฒน นิยมคา . 2517; 175) ไดสรุปประโยชนของการวางแผนการ
จัดการเรียนรูไว ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางใหครูทราบวาในการสอนน้ันจะตองเดินไปตามทิศทางใด 
กลาวคือ ทําใหทราบวาจะสอนอะไร จะสอนทําไม จะสอนอยางไร และจะประเมินผลอยางไร 

2. ทําใหครูม่ันใจในการสอน เพราะไดเตรียมการไวพรอมแลว  เปรียบเสมือนมี
แบบบานไวเสร็จ เวลาสรางบานก็ลงมือสรางตามนั้น อาจจะมีการปรับปรุงแกไขบางในระหวาง
การกอสราง แตก็ไมยุงยากอะไร 

3. ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ เพราะครูมีความพรอมมีความม่ันใจ และทราบ 
เน้ือหาวิชาที่จะสอนกอนแลว 

4. ทําใหประหยัดเวลาในการสอน และทําใหเด็กมีการเรียนรูมากขึ้น เพราะครู
อาจจะใหเด็กไปศึกษานอกโรงเรียนเพ่ิมเติม การศึกษานั้นเกิดขึ้นไดทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน และเม่ือครูวางแผนการสอนไวแลวก็อาจจะแนะนําใหเด็กไปหาความรูนอกโรงเรียนได 



 

สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
 

สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู มีดังนี้ 
1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
2. สาระการเรียนรู 
3. กิจกรรมการเรียนรู 
4. สื่อและอุปกรณการเรียนรู 
5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

 

ประเภทของแผนการจัดการเรียนรู 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่นิยมใชในสถานศึกษา มี 3 แบบ ไดแก 
1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา (course plan) 
2. แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย (unit plan) 
3. แผนการจัดการเรียนรูรายวัน (daily  lesson  plans) 
ในที่นี้ขอกลาวถึงรายละเอียดของการทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา เพ่ือเปน

แนวทางในการทําแผนการจัดการเรียนรู แบบอ่ืนๆตอไป 

 
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

  
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา (สุวัฒน  นิยมคา. 2517; 176) เปนการทําแผนระยะ 

ยาว (long-range planning) ซึ่งผูสอนจะตองจัดเน้ือหาวิชาใหสัมพันธกับระยะเวลา ถาวิชานั้น 
กําหนดเวลาสอน 1 ภาคเรียน ผูสอนตองจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหจบภายใน 1 ภาคเรียน  
ถาเปนวิชาสอนทั้งป ตองจัดรายการสอนใหจบภายใน 1 ป 

แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา (course plan) ประกอบดวยสวนสําคัญอยางนอย 3 
สวน ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของการสอนวิชานี้ (objectives) 
2. โครงเร่ืองสาระวิชาที่จะสอน (organization of the content) 
3. ระยะเวลาที่จะสอนแตละตอนหรือแตละสาระ (time allotments) 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 



ผลการเรียนรูที่คาดหวังของการสอนรายวิชา (course objectives) เปนสิ่งที่ผูสอน
จัดทําขึ้นเพ่ือใชตอบคําถามของผูสอนวาวิชาน้ีสอนเพื่ออะไร  ทําไมจึงตองสอน  ตองการให
ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบาง เม่ือเรียนจบ 

การระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังของการสอนรายวิชา ควรระบุเปนแบบผลการเรียนรูที่
คาดหวังทั่วไป (general objectives) ที่ใชคํากริยาแบบกวางๆ (broad   verb) เชน 

- เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นักเรียนจะมีความรู..... 
- เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นักเรียนจะมีทักษะ....  เปนตน 
การระบุคํากริยาแบบกวางๆ เพราะพฤติกรรมที่คาดหวังไมไดเกิดขึ้นในทันที แตตอง

ใชเวลาระยะยาวพอสมควรจึงจะเกิดพฤติกรรมเหลาน้ันได 
การระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังแบบเฉพาะเจาะจงลงในผลการเรียนรูที่คาดหวังแบบ

เชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) จะใชระบุในผลการเรียนรูที่คาดหวังของแผนการสอน
รายหนวยของบทเรียน เพราะเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังในระยะใกล (immediate objectives)  
ซึ่งสามารถเห็นผลไดทันที เม่ือผูเรียนเรียนจบชั่วโมง หรือเรียนจบหนวยการเรียน 

การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของการสอนรายวิชา ผูสอนสามารถศึกษาไดจาก
แหลงความรูตางๆดังน้ี หลักสูตร (Curriculum) ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทําขึ้น ประมวลการ
สอน (course syllabus) คูมือครู (teacher guide)  ตําราเรียน (text) 

 

โครงเร่ืองสาระวิชาที่จะสอน 
ผูสอนตองทําการวิเคราะหสาระที่จะทําการสอน แลวนํามาจัดใหเปนระบบ ซึ่งการ 

เลือกสาระและการจัดสาระใหเปนระบบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการเรียนการสอน สุวัฒน  
นิยมคา (สุวัฒน  นิยมคา. 2517; 178-179) ไดแบงไว 4 แบบ ดังนี้ 

1. ผูสอนใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนหลัก (using programmed materials) 
การสอนแบบน้ีผูสอนใชบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดมีผูจัดทําไวแลวเพียงอยางเดียว 

หนังสืออ่ืนๆ หรือวัสดุประกอบการสอนอยางอ่ืนผูสอนไมไดใชเลย ในบทเรียนสําเร็จรูปนั้นจะจัด
สาระวิชาใหผูเรียนเรียนเปนขั้นๆไป เหมือนขั้นบันได จากงายไปหายาก ผลการเรียนรูที่
คาดหวังของการสอนสาระที่ตองการใหผูเรียนเรียนรูและกิจกรรมตางๆที่ผูเรียนจะตองทําได
กําหนดไวพรอมมูลแลวในบทเรียน ผูเรียนทุกคนไมวาจะมีความสามารถแตกตางกันอยางไรก็
ตาม จะตองเดินตามคําสั่งที่กําหนดไวแลวในบทเรียนเหมือนกันทุกคน หรืออีกนัยหน่ึงผูเรียน
ทุกคนตองทําตามสิ่งที่ผูแตงบทเรียนสําเร็จรูปกําหนดไวเทาน้ัน 

 

2. ผูสอนใชตําราเลมเดียวเปนหลัก (using a single textbook) 

การสอนแบบน้ี ผูสอนเลือกหนังสือเรียนเลมใดเลมหน่ึงมาเพียงเลมเดียว แลวใช
หนังสือน้ันแทนหลักสูตรวิชาน้ัน สาระวิชาการเรียงลําดับตามขั้นตอน และแบบฝกหัดทําตาม
หนังสือ หรือบางคร้ังบางคราวผูสอนอาจจะจัดเรียงสาระวิชาใหมก็ได แตก็ใชสาระวิชาเทาที่มีใน
หนังสือเลมน้ันเทาน้ัน การอภิปรายหรือการจัดกิจกรรมในการเรียนก็ดึงมาจากหนังสือดังกลาว 



การสอนตามแบบ (1) และ (2) นี้ คลายๆกัน คือผูแตงบทเรียนมีบทบาทสําคัญที่สุด 
 

3. ผูสอนใชตําราเลมเดียวเปนหลักแตเสริมดวยอยางอ่ืน (using a single 

textbook plus additional aids) 

การสอนแบบนี้ เชนเดียวกับแบบ (2) แตผูสอนอาจเพ่ิมหนังสือเลมอ่ืนเขามาอีก 
อาจเพ่ิมอุปกรณการสอนที่ไมไดระบุไวในตําราหลัก วิธีการแบบน้ีผูสอนนําสาระวิชาตามตํารา
หลักมาจัดแบงเปนบทๆหรือหนวยยอยๆเสียกอน เสร็จแลวดําเนินการสอนตามนั้น แตวาในบาง
ตอนอาจจะใหผูเรียนอานหนังสือเลมอ่ืนประกอบดวย บางตอนอาจจะใชอุปกรณการสอนอยาง
อ่ืนเสริมเขามา บางตอนอาจจะใชแบบฝกหัดจากแหลงอ่ืนเสริมเขามาดวยก็ได 

การดําเนินการสอนตามแบบนี้ ผูแตงตําราหลักไมมีบทบาทมากนัก เพียงแต
หนังสือของเขาจะตองยึดเอาไวเปนกระดูกสันหลังของการสอน ผูเรียนไดรับความรูกวางขวาง
ขึ้น บทเรียนก็ทันตอเหตุการณเพราะผูสอนอาจเพ่ิมเติมได 

 

4. ผูสอนจัดบทเรียนออกเปนหนวยๆ(unit  plans) 
การสอนแบบน้ีสาระวิชาที่จะตองสอนทั้งหมดในวิชาหนึ่งๆ  สามารถนํามาจัด 
 

เขาหมวดหมูเปนหนวยๆได คําวาหนวย (unit) ก็มีความหมายอยูในตัวแลววา สิ่งที่อยูในหนวย 
เดียวกันจะมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้คือความเกี่ยวของกัน
หรือสัมพันธกันอยางมีระบบไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ในหนวยหนึ่งๆอาจจะจัดสาระวิชาในวิชา
เดียวกัน (a single subject) รอบๆปญหาใหญที่จะสอนหรือหัวขอใหญที่จะสอน (major  topic) 
เขาอยูในหนวยเดียวกันก็ได หรืออาจจะจัดสาระวิชาในหลายๆวิชาที่เก่ียวของกันกับหัวเร่ือง
ใหญเขาอยูในหนวยเดียวกันก็ไดเชนกัน 

การจัดสาระออกเปนหนวยๆ นี้ ผูสอนไดสาระวิชามาจากหลายแหลงดวยกัน 
นับตั้งแตหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประมวลการสอน คูมือครู หนังสือแบบเรียนตางๆที่
ผูสอนเห็นวาดี ตําราจากตางประเทศ เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ รวมทั้งผูสอนคิดเอาเอง เม่ือมี
เอกสารตางๆพรอมอยูในมือแลว ผูสอนใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก สวน
หนังสืออ่ืนๆ ใชเปนสวนประกอบ ทําการวิเคราะหดูวามีเนื้อหาอะไรบาง แลวจัดเนื้อเรื่องที่
สัมพันธกันเขาอยูในกลุมเดียวกัน เรียกแตละกลุมวาหนวยการเรียนการสอน (teaching-
learning  unit) แลวนําหนวยการเรียนการสอนทั้งหมดมาจัดเรียงลําดับอีกทีวาหนวยไหนควรจะ
อยูกอนอยูหลัง เพราะอะไร 

 

ระยะเวลาของสาระแตละตอน 



ผูสอนตองกําหนดระยะเวลาในการสอนโดยกําหนดวาหนวยใดควรใชเวลาเทาใด ก่ี
สัปดาหโดยตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองเผ่ือเวลาไวสําหรับการหยุด
เรียนเน่ืองในโอกาสตางๆ และการสอบดวยทุกครั้ง 

 
หนังสือแบบเรียน และหนังสืออานประกอบ 
ในการสอนผูสอนควรกําหนดหนังสือแบบเรียนไว 1 เลม และควรใหผูเรียนมีไว

ประกอบการเรียนการสอนทุกคน สวนหนังสือที่ใชอานประกอบ ผูสอนควรจะระบุรายชื่อและให
บรรณารักษซื้อไวหลายๆเลม เพ่ือผูเรียนจะไดอานประกอบ สวนเอกสารหรือหนังสือที่ผูสอนใช
ก็ควรระบุไวดวยเชนกัน 
 การทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาเคมีใชหลักการเดียวกับการทําแผนการจัดการเรียนรู
ทั่วไป โดยใชสาระเคมีเปนสาระการเรียนรู ซึ่งมีรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู หลาย
แบบดังตัวอยางตอไปน้ี ซึ่งมีโครงสรางหลักเหมือนกัน แตตางกันที่รายละเอียดปลีกยอยในตัว 
แผนการจัดการเรียนรู 

ตัวอยางที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรูที่....... 

รหัสวิชา.........................รายวิชา..................................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่..... 
หนวยการเรยีนรูที่.... เร่ือง.....................................................จํานวนคาบ................คาบ 
สาระที่...... : ....................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู..... : ……………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………….............. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
……………....................................................................................…………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
…เขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ทางโรงเรียนกําหนด หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังที่
สอดคลองกับมาตรฐานที่ใชสอน................................................................……………… 
3. สาระสําคัญ 
…………สาระที่เปนใจความสําคัญ และใหเขียนในรูปความเรียง.........…………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4. จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคปลายทาง 
……………นําผลการเรียนรูที่คาดหวังมาแตกเปนหัวขอยอย.....................……………… 
………………………………………………………………………………………………… 



 จุดประสงคนําทาง 
……………นําผลการเรียนรูที่คาดหวังมาเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม.....………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5. สาระการเรียนรู 
…………เขียนสาระเคมีที่เปนเนื้อหาสําคัญ โดยเรียบเรียงจากเอกสารหลายเลมและสรุป
เปนขอความขอตนเอง...........................…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
……………เขียนขั้นตอนการสอน และใหวงเล็บคําตอบหลังขอคําถามที่ใชในการสอนแตละ
คําถามดวยทุกครั้ง โดยใสวงเล็บแตเพียงคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว..................… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
………เขียนสื่อที่ใชประกอบการสอน เชน บัตรคํา รูปภาพ ในกรณีที่เปนอุปกรณการทดลอง
ไมจําเปนตองใสใหใสเฉพาะหัวขอและชื่อการทดลอง โดยระบุใหรูวาอยูหนาใดในหนังสือ
เรียน………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………… 
8. การวัดผลและประเมินผล 
…………ระบุวิธีที่ใชในการวัดผล และเครื่องมือที่ใชวัด....................................………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
9. กิจกรรมสืบเน่ือง 
……………ระบุกิจกรรมที่ใหทําหลังจบคาบเรียน...............................................……… 



………………………………………………………………………………………………… 
      ลงชื่อ 
       (..............................................) 
       ………../………………/………. 

แบบบันทึกหลังแผนการจดัการเรียนรูที่..... 
รายวิชา.............................................รหัสวิชา.............ชวงชั้นที่......ชั้นมัธยมศึกษาปที่..... 
หนวยการเรยีนรูที่...............เร่ือง...........................................................จํานวน.........คาบ 
 

1. ผลการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

………บอกเหตุผลที่ทําใหการจัดกิจกรรรมไมเปนไปตามที่เขียนในแผน /บอกรายละเอียดที่
ทําใหแผนการสอนสําเร็จลุลวงไปดวยดี...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 

 การใชสื่อ / แหลงเรียนรู 
…………บอกขอดี / ปญหา / ขอเสนอแนะเก่ียวกับสื่อ ที่ใชในคาบเรียนน้ันๆ..…………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 การวัดผล / ประเมินผล 
……………บอกขอดี / ปญหา / ขอเสนอแนะ เก่ียวกับขั้นตอนการวัดและประเมินผลที่ใชใน
คาบเรียนน้ันๆ……….……………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2. ปญหา / อุปสรรค 
…………ระบุปญหา / อุปสรรคที่ทําใหการสอนไมเปนตามที่กําหนดในแผน............……… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 
……….เสนอวิธีแกปญหา /ปรับปรุงใหแผนการจัดการเรียนรูมีความสมบูรณยิ่งขึ้น............. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ 

           (...........................................................) 
............../............................../............ 



ตัวอยางที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที…่ 
ภาคเรียนที่ ปการศึกษา  กลุมสาระการเรียนรู  
รายวิชา (รหัสวิชา ชื่อวิชา)  เรื่อง  
ชวงชั้นที่ ชั้น  เวลาเรียน ชั่วโมง  
 
1.  สาระการเรียนรู 

สาระหลัก 
บอกเน้ือหาสําคัญเปนความเรียง  

  
สาระเสริม 
บอกความรูที่จะสอนเสริมในคาบนั้นๆ หรือบอกความรูพ้ืนฐานที่ตองใชประกอบการ

สอนเนื้อหาน้ันๆ 
  
2.  มาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานที่.... 

 
  
3.  มาตรฐานชวงชั้น...... 
4.  ผลการเรียนรู 

ระบุทั้งผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการวัด ทั้ง 3 ดาน 
  
5.  สาระการเรียนรู 

...เขียนสาระเคมีที่เปนเน้ือหาสําคัญ โดยเรียบเรียงจากเอกสารหลายเลมและสรุปเปน
ขอความขอตนเอง  
6.  กิจกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู) 

...เขียนขั้นตอนการสอน และใหวงเล็บคําตอบหลังขอคําถามที่ใชในการสอนแตละ
คําถามดวยทุกครั้ง โดยใสวงเล็บแตเพียงคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว 
  
  
  
7.  การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผล 
ระบุวาตองการวัดดานความรู การปฏิบัติ จิตวิทยาศาสตร โดยพิจารณาใหสอดคลอง

กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
เครื่องมือวัดผล 



ระบุเคร่ืองที่ใชวัด 
  

วิธีการวัดผล 
ระบุวิธีการวัดผล 

  
เกณฑการประเมินผล 
บอกเกณฑที่เปนที่ยอมรับได เชน ผาน 80 % ,ใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง,ใชอยาง

ปลอดภัย ฯลฯ  
8.  สื่อ/แหลงการเรียนรู 

.......เขียนสื่อที่ใชประกอบการสอน เชน บัตรคํา รูปภาพ ในกรณีที่เปนอุปกรณการทดลอง 
ไมจําเปนตองใสใหใสเฉพาะหัวขอและชื่อการทดลอง โดยระบุใหรูวาอยูหนาใดในหนังสือ
เรียน………………………………………………………………………………...................... 
9.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 
วัน/เดือน/ป 

เวลา 
ชั้น/
หอง 

ผลการจัดการเรียนรู 
วัดผลเปน 
คะแนน 

ปญหา&อุปสรรค 
และแนวทางแกไข 

หมาย
เหตุ 

 
 

  
บอกรายละเอียดวาแผนที่ใช 
ไดผลหรือไม 
 
 

 
ระบุ 
คะแนนที่
ควรได 

 
บอกเหตุผลที่ทํา
ใ ห เ กิ ด ป ญ ห า 
และวิธีแกปญหา 

 

 

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

............../............................../............ 
แบบฝกหัดทายบท 

จงเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
1.  จงเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาเคมี เนนเนื้อหาที่ไมมีการทดลอง โดยใชแผนตามตัวอยาง
ที่ 1 

แผนการจัดการเรียนรูที่....... 
รหัสวิชา.........................รายวิชา..................................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่..... 
หนวยการเรียนรูที่.... เรื่อง.....................................................จํานวนคาบ................คาบ 
สาระที่...... : ....................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู..... : ……………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………….............. 



 
1. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
……………....................................................................................…………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………....................................................................................…………………… 
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
……………....................................................................................…………………… 
……………....................................................................................…………………… 
……………....................................................................................…………………… 
3. สาระสําคัญ 
…………................................................................................................................... 
……………....................................................................................…………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4. จุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคปลายทาง 
……………...........................................................................................……………… 
……………....................................................................................…………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 จุดประสงคนําทาง 
…………….....................................................................................................………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………....................................................................................…………………… 
……………....................................................................................…………………… 
……………....................................................................................…………………… 
……………....................................................................................…………………… 

5. สาระการเรียนรู 
………….............................................…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………….............................................…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………….............................................…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………… 
………….............................................…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………….............................................…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………….............................................…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………… 
8. การวัดผลและประเมินผล 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

9. กิจกรรมสืบเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

      ลงชื่อ 
       (..............................................) 
       ………../………………/………. 

แบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูที.่.... 
รายวิชา.............................................รหัสวิชา.............ชวงชั้นที่......ชั้นมัธยมศึกษาปที่..... 
หนวยการเรียนรูที่...............เรื่อง...........................................................จํานวน.........คาบ 
 

1. ผลการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

………...................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 

  การใชสื่อ / แหลงเรียนรู 
…………..................................................................................................…………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 การวัดผล / ประเมินผล 
……………………….……………..………………………………………………………… 
……………………….……………..………………………………………………………… 
……………………….……………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปญหา / อุปสรรค 
……………………….……………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข 



……………………….……………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

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

............../............................../............ 
2.  จงเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิชาเคมีเนนเนื้อหาที่มีการทดลองโดยใชแผนตามตัวอยางที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูที…่ 
ภาคเรียนที่ ปการศึกษา  กลุมสาระการเรียนรู  
รายวิชา (รหัสวิชา ชื่อวิชา)  เรื่อง  
ชวงชั้นที่ ชั้น  เวลาเรียน ชั่วโมง  
 
1.  สาระการเรียนรู 

สาระหลัก 
  

  
สาระเสริม 
 

  
2.  มาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานที่.... 

 
  
3.  มาตรฐานชวงชั้น...... 
4.  ผลการเรียนรู 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5.  สาระการเรียนรู 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอน (กระบวนการจัดการเรียนรู) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7.  การวัดและประเมินผล 



สิ่งที่ตองการวัดและประเมินผล 
  

  
เคร่ืองมือวัดผล 
  

  
วิธีการวัดผล 
 

  
เกณฑการประเมินผล 
  

  
8.  สื่อ/แหลงการเรียนรู  

  
  
9.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 

วัน/เดือน/ป 
เวลา 

ชั้น/
หอง 

ผลการจัดการเรียนรู 
วัดผลเปน 
คะแนน 

ปญหา&อุปสรรค 
และแนวทางแกไข 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

 

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

............../............................../............ 
 
 
 
      


	ประโยชน์ของแผนการจัดการเรียนรู้
	แผนการจัดการเรียนรู้ที่…
	แผนการจัดการเรียนรู้ที่…


