
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่......... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้    รายวิชา       
รหัสวิชา     ชั้น       
หน่วยการเรียนรู้ที่     เรื่อง                               เวลาเรียน       คาบ 

......................................................................................................................................................................................... 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ 

- มาตรฐานการเรียนรู้ (เขียนข้อความทั้งหมด ตามเล่มหลักสูตรแกนกลาง) 
- ตัวชี้วัด (เขียนข้อความทั้งหมด ตามเล่มหลักสูตรแกนกลาง) 

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

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

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

...................................................................... ...................................................................................................................  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ต้องวิเคราะห์หาค าส าคัญในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร ท าอะไรได้ (ดึงมาจากตัวชี้วัดในแผน
นี่เท่านั้น) แล้วท าการสังเคราะห์เป็นแก่นความรู้/เรียกว่า สาระส าคัญ 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................................ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

- การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องมาจากตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  
- การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้ 

1) ............................................................................................................................. ..................................................... 
2) ............................................................................................................................. ..................................................... 
3) ............................................................................................................................. ..................................................... 
4) ............................................................................. .....................................................................................................  

4. สาระการเรียนรู้ 
- สาระแกนกลาง (ตามเล่มหลักสูตรแกนกลาง) 

  1)  ................................................................................................................................................................................. 
  2)  .................................................................................................................................................................................  
  3)  ................................................................................................................................................................................. 

- สาระท้องถิ่น (ตามเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ถ้ามี) 
  1)  ................................................................................................................................................................................. 



5. สมรรถนะส าคัญ 
- เลือกสมรรถนะที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ (1 แผน ไม่จ าเป็นต้องวัดครบทุกข้อ แต่ 1 รายวิชาต้อง

วัดครบทั้ง 5 ข้อ) 
  1)  ................................................................................................................................................................................. 
  2)  ................................................................................................................................. ................................................ 
  3)  ................................................................................................................................................................................. 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมได้ออกแบบให้ผู้เรียนมี ซึ่งอาจไม่ครบทั้ง 8 ประการ) (1 

แผน ไม่จ าเป็นต้องวัดครบทุกข้อ แต่ 1 รายวิชาต้องวัดครบทั้ง 8 ข้อ) 
  1)  ................................................................................................................................................................................. 
  2)  .................................................................................................................................................................................  
  3)  ................................................................................................................................................................................. 

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (วิธีสอนแบบ.................................................) 
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมน าสู่การเรียน (ข้ันน า) กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ (ข้ันสอน) และ

กิจกรรมรวบยอด (ข้ันสรุป) หรือผู้สอนอาจ จัดกจิกรรมตามรูปแบบทฤษฎีการเรียนรู้/วิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
เทคนิคการสอน/เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นสามารถท าให้
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดที่ก าหนดไว้) 

- การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามเป้าหมายการเรียนรู้ สามารถสร้างชิ้นงาน/ภาระ งาน
ตามท่ีก าหนด ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะน าผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย และสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพที่ก าหนดไว้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

   - ทั้งนี้การออกแบบกิจกรรมเป็นการพัฒนาคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดสมรรถนะ
ส าคัญ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



8. การวัดและประเมินผล (การวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์) 
    - ประกอบด้วยการประเมินผลชิ้นงาน ภาระงานรวบยอด การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประเมินตนเองของผู้เรียน 

 (การวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินเพ่ือการพัฒนา ซึ่งผู้สอน ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซักถาม การ
สังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยมีเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
ใช้ในพัฒนา) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
ตรวจใบงานที ่............  ใบงานที ่...............  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจสมุดจดบันทึก สมุดจดบันทึก ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
9. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

- การก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกิจกรรมการเรียนรู้  

1) .......................................................................................................................................................................... 
2) ..........................................................................................................................................................................  
3) .......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน (ผลการจัดกิจกรรม/ปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะและแนวทาการแก้ปัญหา) 
- ผลการจัดกิจกรรม 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
- ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................... ........................................................ 
- ข้อเสนอแนะและแนวทาการแก้ปัญหา  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

                                                                                            .......................................... 
                                                                                           (...........................................) 
                                                                                                        ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 

 
                                                                                            .......................................... 
                                                                                           (...........................................) 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


