
แนวทางการจดัทําแผนการจดัการเรยีนรู้
ให้สอดคล้องกับ 8 ตัวชี�วดั
ในการบนัทึกวดีิทัศน์
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คู่มอืการ 
ดําเนนิงาน

คําชี�แจงการประเมนิเพื�อขอมวีทิยาฐานะและหรอืเลื�อนวทิยฐานะ
ดา้นที� 1 ดา้นทักษะการจดัการเรยีนการเรยีนรูแ้ละการจดัการชั�นเรยีน
ดา้นที� 2 ดา้นผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ประเภทของหอ้งเรยีน แบง่เป�น 5 หอ้งเรยีน 
1. หอ้งเรยีนวชิาสามญัหรอืวชิาพื�นฐาน 
2. หอ้งเรยีนปฐมวยั
3. หอ้งเรยีนการศึกษาพเิศษ 
4. หอ้งเรยีนสายวชิาชพี 
5. หอ้งเรยีนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย  



1 คะแนน ปฏิบติัตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 3 ได ้1 ขอ้

2 คะแนน ปฏิบติัตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 3 ได ้2 ขอ้

3 คะแนน ปฏิบติัตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 3 ได ้3 ขอ้

4 คะแนน ปฏิบติัตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 3 ได ้3 ขอ้
และขอ้ 4 หรอื ขอ้ 5 ได ้1 ขอ้  

5 คะแนน ปฏิบติัตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 3 ได้ 3 ขอ้
และขอ้ 4 และ ขอ้ 5 ได้ 2 ขอ้ 

ดา้นที� 1 ดา้นทักษะการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการชั�นเรยีน คะแนนเต็ม 40 คะแนน



1 คะแนน ปฏิบติัได ้1  ขอ้ จาก 5 ขอ้

2 คะแนน ปฏิบติัได ้2 ขอ้ จาก 5 ขอ้

3 คะแนน ปฏิบติัได ้3 ขอ้ จาก 5 ขอ้

4 คะแนน ปฏิบติัได ้4 ขอ้ จาก 5 ขอ้

5 คะแนน ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 

ดา้นที� 2 ดา้นผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน คะแนนเต็ม 20 คะแนน



องค์ประกอบการประเมนิ
ดา้นที� 1 ดา้นทักษะการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการชั�นเรยีน คะแนนเต็ม 40 คะแนน

แผนการสอน ไฟล์ว �ดิทัศน์ 2 ไฟล์  
ว �ดิทัศน์การสอนที�สอดคล้องตามแผน
ว �ดิทัศน์ที�แสดงให้เห็นสภาพป�ญหา ที�มา แรงบันดาลใจ



องค์ประกอบการประเมนิ
ดา้นที� 2 ดา้นผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ผลการปฏิบัติงานของผู้เร �ยน ที�ปรากฏหลังจากการจัดการเร �ยนรู้
และการจัดการชั�นเร �ยนตามไฟล์ว �ดิืัศน์บันทึกการสอน



องค์ประกอบการประเมนิ

ดา้นที� 1 ดา้นทักษะการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการชั�นเรยีน คะแนนเต็ม 40 คะแนน(ค่านํ�าหนกัคะแนน 2.5) 

65%

ดา้นที� 2 ดา้นผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ค่านํ�าหนกัคะแนน 5 คะแนน) 

ชาํนาญการ 
70%

ชาํนาญการพเิศษ 

75%

เชี�ยวชาญ   

80%

เชี�ยวชาญพเิศษ   



๑. เนื�อหา (Content) หรอืมโนทัศน ์ที�จดัใหผู้เ้รยีนเรยีนรูห้รอืฝ�กฝนมคีวามถกูต้อง และตรงตาม
หลักสตูร

๒. ออกแบบและจดัโครงสรา้งบทเรยีนเป�นระบบและใชเ้วลาเหมาะสม

๓. ใชส้ื�อประกอบบทเรยีนไดเ้หมาะสมและชว่ยในการเรยีนรูบ้รรลวุตัถปุระสงค์ของบทเรยีน

๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาเพื�อใหผู้เ้รยีนรบัรูแ้ละเขา้ใจบทเรยีน

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

ตัวชี�วดัที� ๑ ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถึงสิ�งที�เรยีนและเขา้ใจบทเรยีน 
 



๑.เนื�อหา (Content) หรอืมโนทัศน ์ที�จดัใหผู้เ้รยีนเรยีนรูห้รอืฝ�กฝนมคีวามถกูต้อง และตรงตามหลักสตูร

  รายวชิา วทิยาศาสตร ์ ชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 1          
  เรื�อง การเคลื�อนที�ของสารเขา้และออกจากเซลล์ 

ระบุเนื�อหาหรอืกรอบของเนื�อหา
ที�จะใชใ้นการสอนใหช้ดัเจน  
และมกีารยกตัวอยา่งประกอบ

จะปรากฏใน :  ๑. สาระการเรยีนรู ้(แผนการสอน)
                        ๒. กระบวนการสอน (วดีทัิศนก์ารสอน) 



ขั�นการจัดการเร �ยนรู้ เวลาที�ใช้ กระบวนการจัดการเร �ยนรู้ 

๑. ขั�นนําเข้าสู่บทเร �ยน ๑๐ นาที ครูร้องเพลง.....................................

๒. ขั�นสอน ๑๕ นาที ครูนําเสนอเนื�อหา.............................

๓. ขั�นฝ�กปฏิบัติ ๑๕ นาที ครูชี�แจงการฝ�กการใช้ภาษา...........................

๔. ขั�นนําเสนอผลงาน ๑๕ นาที นักเร �ยนนําเสนอ....................................

๕. ขั�นสรุป ๕ นาที นักเร �ยนและครูร่วมกันสรุป............

๒. ออกแบบและจดัโครงสรา้งบทเรยีนเป�นระบบและใชเ้วลาเหมาะสม

ระบุเวลาในแต่ละขั�นตอนในแผนใหช้ดัเจน 
และดาํเนนิการสอนตามเวลาที�ระบุไว้
ในแผนการสอน

จะปรากฏใน :  ๑. กระบวนการจดัการเรยีนรู ้แต่ละขั�นตอนใหร้ะบุเวลาใหช้ดัเจน
                        



๓. ใชส้ื�อประกอบบทเรยีนไดเ้หมาะสมและชว่ยในการเรยีนรูบ้รรลวุตัถปุระสงค์ของบทเรยีน

มคีวามเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื�อหา
การใชส้ื�อการสอนควรมกีารตั�งคําถาม

สื�อควรมคีวามชดัเจน และถกูต้อง 
สามารถกระตุ้นความต้องการในการเรยีนรู้

     เพื�อกระตุ้นความคิดของนักเรยีน 

      ของนักเรยีน

จะปรากฏใน :๑. สื�อการเรยีนรู/้แหล่งการเรยีนรู ้
                      ๒. ในขั�นตอนการสอนที�ปรากฏการใชส้ื�อ

                               ๓. ในกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นชั�นต่าง ๆ (วดิทัีศน)์ 
                        



๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาเพื�อใหผู้เ้รยีนรบัรูแ้ละเขา้ใจบทเรยีน

การอธบิายเพิ�มเติมในสว่นที�นักเรยีนไมเ่ขา้ใจ
จะปรากฏใน :๑. ในขั�นตอนการจดัการเรยีนรู ้

                      
                        

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)
จะปรากฏใน :๑.บนัทึกหลังการสอน                      

                        



๑. มกีารทบทวนความรู ้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดิม เชน่ การใชคํ้าถาม แบบฝ�ก หรอื
กิจกรรม ฯลฯ

๒. มกีารเขา้ถึงผูเ้รยีนที�ยงัไมพ่รอ้มที�จะเรยีนรูใ้หม่

๓.
มกีารชว่ยเหลือผูเ้รยีนที�ยงัมคีวามรู ้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดิมไมเ่พยีงพอ ที�จะ
เชื�อมโยงกับการเรยีนรูใ้หม ่ เชน่ การอธบิาย ยกตัวอยา่ง การใชคํ้าถาม เกมหรอื
กิจกรรม ฯลฯ

๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาใหผู้เ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณ์เดิม
กับการเรยีนรูใ้หม่

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดีต่อผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

ตัวชี�วดัที� ๒ ผูเ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรูใ้หม ่



๒. มกีารเขา้ถึงผูเ้รยีนที�ยงัไมพ่รอ้มที�จะเรยีนรูใ้หม ่

๓.มกีารชว่ยเหลือผูเ้รยีนที�ยงัมคีวามรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดมิไมเ่พยีงพอ 
ที�จะเชื�อมโยงกับการเรยีนรูใ้หม ่เชน่ การอธบิาย ยกตัวอยา่ง การใชคํ้าถาม 
เกมหรอืกิจกรรม ฯลฯ

"ผา่นการกระตุ้น หรอืแสดงความชว่ยเหลือนกัเรยีนในกรณีที�นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจ" 
 

๑. มกีารทบทวนความรู ้ทักษะ หรอืประสบการณเ์ดมิ เชน่ การใชคํ้าถาม แบบฝ�ก หรอืกิจกรรม ฯลฯ
จะปรากฏใน :  ๑. สาระการเรยีนรู ้(แผนการสอน)

                        ๒. กระบวนการสอน (วดีทัิศนก์ารสอน) 

๔. แสดงให้เห็นถึงการแก้ป�ญหาให้ผูเ้รยีนสามารถเชื�อมโยงความรูห้รอืประสบการณเ์ดิมกับการเรยีนรูใ้หม่



๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)
จะปรากฏใน :๑.บนัทึกหลังการสอน                      

                        



๑. ออกแบบงานหรอืกิจกรรมใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูห้รอืประสบการณ์ใหมอ่ยา่งเหมาะ 
สมกับวยั สภาพ และบรบิทของผูเ้รยีนและชั�นเรยีน

๒. ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏิบติักิจกรรมที�ต้องใชค้วามรูห้รอืทักษะหลากหลาย

๓. ใชเ้ทคนิคใหผู้เ้รยีนสรุปความรูห้รอืประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง เชน่ แผนที�ความ 
คิด ตารางวเิคราะห ์การทดลองปฏิบติั การนําเสนอ ฯลฯ

๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูห้รอืประสบการณ์ใหม่

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดีต่อผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

 
ตัวชี�วดัที� ๓ ผูเ้รยีนได้สรา้งความรูเ้อง หรอืได้สรา้งประสบการณใ์หมจ่ากการเรยีนรู ้



๑. ออกแบบงานหรอืกิจกรรมให้ผูเ้รยีนสรา้งความรูห้รอืประสบการณใ์หมอ่ยา่งเหมาะสมกับวยั สภาพ 
    และบรบิทของผูเ้รยีนและชั�นเรยีน
๒. ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏิบติักิจกรรมที�ต้องใชค้วามรูห้รอืทักษะหลากหลาย
๓. ใชเ้ทคนิคใหผู้เ้รยีนสรุปความรูห้รอืประสบการณใ์หมด่ว้ยตนเอง เชน่ แผนที�ความคิด ตารางวเิคราะห ์
   การทดลองปฏิบติั การนาํเสนอ ฯลฯ

จะปรากฏใน :  ๑. สาระการเรยีนรู ้(แผนการสอน)
                        ๒. กระบวนการสอน (วดีทัิศนก์ารสอน) 

ครูกําหนดคําศัพท์ภาษาไทย ๑๐ คํา โดยให้นกัเรยีนแต่ละกลุ่มเลือกคําศัพท์จากที�ครูกําหนดให้มา ๕ คํา 
เพื�อใชแ้ต่งประโยค (สาํหรบัเด็กประถม)หรอืแต่งเรื�องจากคํานกัเรยีนเลือก (สาํหรบัเด็กมธัยม) 
และนาํเสนอหนา้ชั�นเรยีน 
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๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูห้รอืประสบการณใ์หม่

¡ÒÃÍ Ô̧ºÒÂà¾ÔèÁàµÔÁã¹Ê�Ç¹·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹äÁ�à¢�Òã¨

จะปรากฏใน :๑. ในขั�นตอนการจดัการเรยีนรู ้
                      
                        



๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)
จะปรากฏใน :๑.บนัทึกหลังการสอน                      

                        



๑. กิจกรรมการเรยีนรูเ้ชื�อมโยงสอดคล้องกับชวีติประจาํวนั บรบิทชุมชน หรอืสภาพจรงิของผูเ้รยีน

๒. วธิกีารหรอืกิจกรรมการเรยีนรู ้มคีวามท้าทายและมรีะดบัความยากง่ายเหมาะสมกับวยั สภาพ 
และพฒันาการของผูเ้รยีน

๓. ผูเ้รยีนมโีอกาสสะท้อนการเรยีนรู ้นาํเสนอความสาํเรจ็ หรอือธบิายขอ้ผดิพลาดหรอืความล้มเหลวที�เกิดขึ�น

๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการกระตุ้นหรอืสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาทีสง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

ตัวชี�วดัที� ๔ ผูเ้รยีนได้รบัการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู ้



๑. กิจกรรมการเรยีนรูเ้ชื�อมโยงสอดคล้องกับชวีติประจาํวนั บรบิทชุมชน หรอืสภาพจรงิของผูเ้รยีน
 

๒. วธิกีารหรอืกิจกรรมการเรยีนรู ้มคีวามท้าทายและมรีะดบัความยากง่ายเหมาะสมกับวยั สภาพ       
และพฒันาการของผูเ้รยีน

๓.ผูเ้รยีนมโีอกาสสะท้อนการเรยีนรู ้นาํเสนอความสาํเรจ็ หรอือธบิายขอ้ผดิพลาดหรอืความล้มเหลวที� 
เกิดขึ�น

 
 "ใชว้ธิกีารตั�งคําถาม คําพูดที�เชื�อมโยงกับชวีติประจาํวนับรบิทชุมชน หรอืสภาพจรงิของผูเ้รยีนของผูเ้รยีน 

โดยใหน้กัเรยีนมกีารแลกเปลี�ยน หรอืแสดงความเหน็ที�เชื�อมโยงกับชวีติจรงิ (คําถาม) "

 "สอดคล้องกับขอ้ ๑.๓.๑  เชน่ บทบาทสมมติ เกม กิจกรรมต่าง ๆ"  

"ขั�นฝ�กปฏิบติันกัเรยีนรว่มกับครเูฉลยคําตอบต่าง ๆ กระตุ้นใหน้กัเรยีนแสดงเหตผุล
 และครูอธบิายในกรณทีี�คําตอบของนกัเรยีนเป�นคําตอบที�ผดิพลาด"  

"ขั�นนาํเสนอ เชน่ การนาํเสนอผลงานของนักเรยีน บทบาทสมมติ"
"ขั�นสรปุ เชน่ รว่มกันสรุปความรู ้ทักษะ ต่างๆ ที�เกิดขึ�นในหอ้งเรยีน ใหเ้ดก็นกัเรยีนสะท้อนขอ้ผดิพลาด 

ของตนเอง" 



๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการกระตุ้นหรอืสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

 "การแสดงออกตามขอ้ที� ๑-๓"  

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)
จะปรากฏใน :๑.บนัทึกหลังการสอน                      

                        



๑. ผูเ้รยีนไดฝ้�กทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์การเรยีนรู้

ครูผูส้อนใชคํ้าพูดใหช้ดัเจน 
แสดงถึงกระบวนการทํางาน 
ของผูเ้รยีน มกีารเดินด ู

นักเรยีนใหทั้�วถึง เน้นยํ�ากับ 
นักเรยีนตลอดเวลา 

๒. ผูเ้รยีนไดบู้รณาการทักษะต่าง ๆ ลงสูก่ารปฏิบติักิจกรรมการเรยีนรู้

๓. ผูเ้รยีนไดป้ระยุกต์ใชทั้กษะที�ได้รบัการพฒันาในสถานการณ์หรอืการแก้ป�ญหา 
ใหม ่ๆ

๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการพฒันาทักษะความเชี�ยวชาญของผูเ้รยีน

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดีต่อผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการ 
สอน)  

ตัวชี�วดัที� ๕ ผูเ้รยีนได้รบัการพฒันาทักษะความเชี�ยวชาญจากการเรยีนรู ้



๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)
จะปรากฏใน :๑.บนัทึกหลังการสอน                      

                        



๑. มกีารสงัเกตหรอืค้นหาขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติัหรอืมโนทัศน์ที�คลาดเคลื�อน
ของผูเ้รยีนในระหวา่งการเรยีนรู ้

๒. มกีารประเมนิผลระหวา่งการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารที�เหมาะสม เชน่ การใชคํ้าถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบติั ฯลฯ

๓. มกีารนาํเสนอผลการสงัเกต หรอืผลการค้นควา้ หรอืผลการประเมนิระหวา่งเรยีนรู ้
สะท้อนกลับใหผู้เ้รยีน

๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาเพื�อใหผู้เ้รยีนปรบัปรุงการเรยีนรูจ้ากขอ้มูลสะท้อนกลับ 
ของครู

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดีต่อผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

ตัวชี�วดัที� ๖ ผูเ้รยีนได้รบัขอ้มูลสะท้อนกลับเพื�อปรบัปรุงการเรยีนรู ้



๑.มกีารสงัเกตหรอืค้นหาขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติัหรอืมโนทัศนที์�คลาดเคลื�อนของผูเ้รยีนในระหวา่งการเรยีนรู ้

๓.มกีารนาํเสนอผลการสงัเกต หรอืผลการค้นควา้ หรอืผลการประเมนิระหวา่งเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้เ้รยีน

๒. มกีารประเมนิผลระหวา่งการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิกีารที�เหมาะสม เชน่ การใชคํ้าถาม แบบทดสอบ การปฏิบติั ฯลฯ

เดนิด ูการสงัเกต การถามนกัเรยีนในขณะทํากิจกรรม

CCQs = Concept - Checking Question  
ICQs = Instruction Checking Question 
ควรมกีารระบุวธิกีารประเมนิผลต่าง ๆ ในแผนการสอน

การเฉลยคําตอบที�ถกูต้องใหกั้บนักเรยีน 
หรอือธบิายเพิ�มเติมในกรณทีี�นกัเรยีนทํากิจกรรมไมถ่กูต้องตามขั�นตอน



๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาเพื�อใหผู้เ้รยีนปรบัปรงุการเรยีนรูจ้ากขอ้มูลสะท้อนกลับของครู

 "การแสดงออกตามขอ้ที� ๑-๓"  

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)
จะปรากฏใน :๑.บนัทึกหลังการสอน                      

                        



๑. ผูเ้รยีนไดร้บัแบบอยา่งที�ดใีนการใชภ้าษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครผููส้อน

๒. กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมั�นใจ มอิีสระในการคิดหรอืทดลอง และรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

๓. ใชส้ื�อการเรยีนหรอืตัวอยา่งประกอบที�หลากหลาย และกระตุ้นใหผู้เ้รยีนคิดวเิคราะห ์
เปรยีบเทียบจากการสื�อการเรยีนหรอืตัวอยา่งเหล่านั�น

๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการสรา้งบรรยากาศชั�นเรยีนที�ชว่ยพฒันาการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีน

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)

ตัวชี�วดัที� ๗ ผูเ้รยีนได้รบัการพฒันาการเรยีนรูใ้นบรรยากาศชั�นเรยีนที�เหมาะสม 



๑. ผูเ้รยีนไดร้บัแบบอยา่งที�ดใีนการใชภ้าษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครผููส้อน

๓. ใชส้ื�อการเรยีนหรอืตัวอยา่งประกอบที�หลากหลาย และกระตุ้นใหผู้เ้รยีนคิดวเิคราะห ์
เปรยีบเทียบจากการสื�อการเรยีนหรอืตัวอยา่งเหล่านั�น

 

๒. กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมั�นใจ มอิีสระในการคิดหรอืทดลอง และรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

พฤติกรรมการสอน การแสดงออก คําพูดของครใูนหอ้งเรยีน การชื�นชม 
และการการแก้ไขป�ญหาต่าง ๆ 

การใชคํ้าพูดใหน้กัเรยีนคิด หรอืทดลองการปฏิบติั 

ขอ้ ๑.๑.๓ เรื�องของการใชส้ื�อในการสอน+ การตั�งคําถามต่าง ๆ  



๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการสรา้งบรรยากาศชั�นเรยีนที�ชว่ยพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
  "การแสดงออกตามขอ้ที� ๑-๓"  

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)
จะปรากฏใน :๑.บนัทึกหลังการสอน                      

                        



๑. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสในการกําหนดเป�าหมายการเรยีนรูห้รอืการลงมอืปฏิบติั

๒. ผูเ้รยีนไดป้ระเมนิตนเองหรอืถกูเพื�อนประเมนิในระหวา่งเรยีนหรอืเมื�อจบบทเรยีน

๓. ผูเ้รยีนไดร้บัการกระตุ้นหรอืการมอบหมายงานใหศึ้กษา ค้นควา้ ฝ�กฝน หรอืเรยีนรูต่้อเนื�องเพิ�มเติม
ภายหลังจบบทเรยีน

๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการกํากับการเรยีนรู ้และการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน

๕.  แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดีต่อผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน) 

ตัวชี�วดัที� ๘ ผูเ้รยีนสามารถกํากับการเรยีนรูแ้ละมกีารเรยีนรูแ้บบนาํตนเอง 



๑. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสในการกําหนดเป�าหมายการเรยีนรูห้รอืการลงมอืปฏิบติั

๓. ใชส้ื�อการเรยีนหรอืตัวอยา่งประกอบที�หลากหลาย และกระตุ้นใหผู้เ้รยีนคิดวเิคราะห ์
เปรยีบเทียบจากการสื�อการเรยีนหรอืตัวอยา่งเหล่านั�น

 

๒. ผูเ้รยีนไดป้ระเมนิตนเองหรอืถกูเพื�อนประเมนิในระหวา่งเรยีนหรอืเมื�อจบบทเรยีน

เชน่ การเป�ดโอกาสใหน้กัเรยีนวางแผนการทํางานรว่มกัน
การกําหนดลําดบัในการนาํเสนอผลงาน การเป�นอาสาสมคัรในการดาํเนนิกิจกรรม

การทําแบบทดสอบ เกม หรอืการทํากิจกรรมต่าง ๆ การประเมนิเพื�อนขณะนาํเสนองาน
หรอืผา่นเครื�องมอืการประเมนิที�ครเูตรยีมไวใ้ห ้

การมอบหมายงานค้นค้วาเพิ�มเติมหลังจบคาบ



๔. แสดงใหเ้หน็ถึงการแก้ป�ญหาในการกํากับการเรยีนรู ้และการเรยีนรูแ้บบนาํตนเองของผูเ้รยีน
  "การแสดงออกตามขอ้ที� ๑-๓"  

๕. แสดงใหเ้หน็ถึงผลการแก้ป�ญหาที�สง่ผลลัพธที์�ดต่ีอผูเ้รยีน (มบีนัทึกหลังการสอน)
จะปรากฏใน :๑.บนัทึกหลังการสอน                      

                        



กิจกรรมวเิคราะหแ์ผนการสอน
ตัวอยา่งแผนการสอน

https://drive.google.com/file/d/17kDBaE4Bhrso8UUqKGsUnOMDPsR0TmMM/view



