


การวางแผนและการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้





การวางแผน / ขั้นตอนจัดท าแผน

1. พิจารณาค าอธิบายรายวิชา



2. พิจารณาโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้



3. วางแผนการบูรณาการ

หลักการบูรณาการที่ใช้ในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้สามารถเลือกด าเนินการพิจารณาจาก 3 แนวทาง คือ 
1) เนื้อหา 2) ตัวชี้วัด หรือ 3) กิจกรรม ก็ได้ และจะบูรณาการ
โดยยึดเนื้อหา ตัวชี้วัด หรือกิจกรรมจากภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ได้



4. ก าหนดองค์ประกอบหลักของแผน
จุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประประเมินผล

5. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 

5.1 แบบทดสอบ แบบฝึกหัด หรือใบงาน ให้ผู้เรียนท าซึ่งเป็นได้ทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัย
5.2 แบบทดสอบวัดภาคปฏิบัติ เป็นค าสั่งหรือเงื่อนไขที่ต้องการให้ผู้เรียนด าเนินการปฏิบัติให้
เห็น เช่น การเล่นกีฬา การท าอาหาร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทดลอง การน าเสนอ 
ซึ่งจะต้องดูที่กระบวนการหรือท่าทางการด าเนินการของผู้เรียนในการให้คะแนน มักจะพบใน
ลักษณะของใบงานที่ใช้คู่กับเกณฑ์การให้คะแนน 

5.2.1 แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale)

5.2.2 แบบตรวจสอบรายการ (check list) 
5.2.3 แบบรูบริก (rubric scoring) 

5.4 แบบประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน 
5.3 แบบการให้หัวข้อในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ชิ้นงาน รายงาน 



6.1 จับคู่จุดประสงค์การเรียนรู้กับจุดประสงค์ของรูปแบบหรือวิธีการสอน

6. เขียนกระบวนการเรียนการสอนและทดลองใช้แผน

6.2 จับวางหลักฐาน ชิ้นงาน หรือร่องรอยการเรียนรู้ลงในขั้นตอนการสอน

6.2.1 ขั้นน า เน้นการทบทวนความรู้เดิม ท าความรู้จักผู้เรียน ละลายพฤติกรรม                        
แจ้งภาพรวมของกิจกรรมหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 

6.2.2 ขั้นสอน เน้นการด า เนินการของครูหรือนักเรียนเพื่อให้ผู้ เ รียนได้
ประสบการณ์ใหม่หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเองและสื่อ 

6.2.3 ขั้นสรุป เน้นการให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้และการปฏิบัติของตนเองใน
รายวิชาว่ามีการพัฒนาอะไรไปแล้วบ้างและพัฒนาไปด้วยวิธีใด หรือจะปรับปรุงอย่างไร สรุปข้อความรู้
และวิธีการเรียนรู้



ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป



แหล่งที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



แหล่งที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



K มาจาก Knowledge

P มาจาก Process 

(การคิด / การเคลื่อนไหว / ทักษะ)

A มาจาก Attribute K

P

แหล่งที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ประกำร

1. สื่อสาร
2. คิด

3. แก้ปัญหา
4. ใช้ทักษะชีวิต

5. ใช้เทคโนโลยี

ความสามารถในการ...

แหล่งที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



K มาจาก Knowledge

P มาจาก Process (การคิด / การเคลื่อนไหว)

A มาจาก Attribute

K

P

K
K

K

แหล่งที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



P

P

K

แหล่งที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



2. เปรียบเทียบจ านวนนบัไม่เกิน 10 โดยใชเ้คร่ืองหมาย =    (P)

1. บอกจ านวนของส่ิงของต่าง ๆ ตามจ านวนนบัตั้งแต่ 0-10 ได้ (K)

จุดประสงคก์ารเรียนรู้

3. มีความมุ่งมัน่ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (A)



2. เรียงล าดบัจ านวนนบัตั้งแต่ 0 – 20 ได ้(P)

1. บอกอนัดบัท่ีของชุดขอ้มูลต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได้ (K)

จุดประสงคก์ารเรียนรู้

3. มีความซ่ือสตัยใ์นการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (A)



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกำร 8
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการท างาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นการเรยีนคณิตศาสตร์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้

แหล่งที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้

1. รหัสและชื่อรายวิชาพื้นฐาน...................................ระดับชั้น..............................................
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ ................. เรื่อง.....................................................................................
3. แผนการเรียนรู้ที่ .................... เรื่อง................................................เวลา...................ชั่วโมง
4. รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคที่ใช้ในแผน ได้แก่ .....
5. แผนภาพการบูรณาการ (แสดงการบูรณาการเฉพาะคาบนี้)

6. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เฉพาะกลุ่มสาระที่เป็นแกนวิชา ควรดูจากเอกสารหลักสูตร 
(เขียนบรรยายให้ครบ อย่าใส่เพียงเลขรหัส)

กลุ่มสาระการเรียนรู้....
สาระ....
มาตรฐานการเรียนรู้ ...
รหัสและข้อมูลตัวชี้วัด ............. 



7. จุดประสงค์การเรียนรู้ (ครบทั้ง K P A และวงเล็บระบุด้วย) 
7.1 นักเรียนสามารถบอก / อธิบาย /..... (K)
7.2 นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โดยจ าแนก...../ มีกระบวนการท างานกลุ่ม (P)
7.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน / มีความซื่อสัตย์สุจริต / มีวินัย..... (A)

8.  สาระส าคัญ (แนวคิดหลัก)
เขียนเป็นความเรียงโดยใส่เนื้อหาที่เป็นแก่นของเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนจ าต้องเรียนรู้หรือจดจ า ซึ่งมีความ

จ าเป็นต้องน าสาระส าคัญนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตได้หรือเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป เช่น ความหมาย หลักการ ขั้นตอนหลัก 
ประโยชน์ เป็นต้น



9. สาระการเรียนรู้ (ต้องสอดคล้องกับข้อ 7 โดยวิธีการเขียนจะไม่ใช้ค ากริยา)
9.1 ความรู้ (K)

ระบุข้อความรู้ หรือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้
9.2 กระบวนการคิด กระบวนการท างาน หรือทักษะปฏิบัติ (P)

ระบุทักษะกระบวนการที่จะพัฒนานักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะสอนหรือท่ีจะให้ปฏิบัติ
9.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

ระบุจริยธรรม หรือคุณลักษณะที่จะพัฒนานักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะสอน

10. ค าถามส าคัญ / ค าถามท้าทาย
ตั้งค าถามที่จะชี้น าผู้เรียนให้ค้นหาสาระส าคัญของการเรียนในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสรุปได้ถึงความ

เข้าใจที่คงทน (enduring understanding)

11.  ชิ้นงาน / ภาระงาน  
11.1 ระบุชิ้นงานที่เกิดขึ้นที่แสดงถึงร่องรอยของการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
11.2 เช่น ใบงาน เรื่อง.................พร้อมแนบเกณฑ์การให้คะแนน



12.  กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน า ......... นาที 
ขั้นนี้ควรกระตุ้นความสนใจผู้เรียน ดึงประสบการณ์เดิม ให้ผู้เรียนแสดงความต้องการหรือความสนใจ 

ระบุเป็นข้อ ๆ 
12.1 ระบุให้ชัดเจน ใคร ท าอะไร อย่างไร ใช้ค าว่า ครู นักเรียน
12.2 ตัวอย่าง เช่น ครูเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ ชื่อเพลง “.....” แล้วให้นักเรียน

ร้องตาม 



12.  กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นน า ......... นาที 
ขั้นนี้ควรกระตุ้นความสนใจผู้เรียน ดึงประสบการณ์เดิม ให้ผู้เรียนแสดงความต้องการหรือความสนใจ ระบุเป็นข้อ ๆ 
12.1 ระบุให้ชัดเจน ใคร ท าอะไร อย่างไร ใช้ค าว่า ครู นักเรียน
12.2 ตัวอย่าง เช่น ครูเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ ชื่อเพลง “.....” แล้วให้นักเรียนร้องตาม 

ขั้นสอน ......... นาที 
ขั้นนี้ด าเนินการตามรูปแบบการสอนที่เลือกไว้ทีละขั้นตอนตามที่รูปแบบก าหนด  ขั้นตอน       อาจมากกว่าที่รูปแบบ

ก าหนดไว้ได้ โดยแทรกวิธีสอนหรือเทคนิคเข้าไป
12.3 ครูจัดนักเรียนเข้ากลุ่มคละเก่งกลางอ่อนกลุ่มละ... คน (รูปแบบจิกซอว์)
12.4 ครูสาธิตการวาดภาพ..... (วิธีสอนแบบสาธิต) 
12.5 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนที่เห็นจากการสาธิตของครู (เทคนิคการใช้ค าถาม) เช่น “การวาดภาพ

ของครูเริ่มจากขั้นตอนอะไรอันดับแรก?” 
12.6 ครูให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์โดยใช้ค าถาม “ถ้านักเรียนมีรูปสี่เหลี่ยม 2 รูปกับสามเหลี่ยม 1 รูปจะสามารถวาดรูป

เป็นอะไรที่ใหม่ ๆ ได้บ้าง” 



ขั้นสรุป ......... นาที 
ขั้นนี้ควรให้ผู้เรียนได้ทราบพัฒนาการของตนเอง หรือการเรียนปฏิบัติในครั้งนี้ หรือได้

แสดงออกถึงความรู้ ข้อสรุปของความรู้ อาจเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรุป
ข้อความรู้ เกม สรุปผลคะแนน 

12.7 ครูอธิบายกติกา...แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน 
12.8 ครูให้นักเรียนร่วมกันเฉลยพร้อมสรุปความรู้จากการเรียน

13.  สื่อการเรียนรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม 
ระบุสื่อการเรียนรู้ คือมีเนื้อหาอยู่ในสื่อนั้นหรือตัวอย่างที่จะแสดงให้นักเรียนเห็น  
ส่วนวัสดุ อุปกรณ์ คือ สิ่งที่ช่วยด าเนินกิจกรรมหรือกระท าผลงาน



การประเมินผล
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินผล มีดังนี้
คะแนน 35 – 40 หมายถึง ดีมาก

25 – 34 หมายถึง ดี
15 – 24 หมายถึง พอใช้

1 – 14 หมายถึง ต้องปรับปรุง (ซ่อมเสริม)




